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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك
2019/02/28بتاریخ محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة  

مستشارا ومقررا  
مستشارا

الضبطبمساعدة  كاتب 
:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه

.في شخص ممثلها القانوني ********شركة -1:ــــن ــــــــــبیـــــــــ
الكائن مقرها االجتماعي بالرقم 

.عمر********السید - 2
عنوانه بالرقم 

.محمد ********السید - 3
.عنهم االستاذ رضوان الرامي المحامي بهیئة الدار البیضاء عنوانه بالرقم ینوب 

من جهةفینمستأنمبصفته
.في شخص ممثلها القانوني***********شركة : ن ـــــــــــــــــــوبی

الكائن مقرها االجتماعي 
.ینوب عنها االستاذ مصطفى جداد المحامي بهیئة الدار البیضاء 

.أخرىمن جهةاعلیها مستأنفابصفته

.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفيمقال االستئنافالبناء على 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.14/2/2019لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المداولة طبقا للقانونوبعد 
یســـتأنفون17/12/2018حیـــث  تقـــدم المســـتأنفون  بواســـطة  نـــائبهم بمقـــال اســـتئنافي مســـجل ومـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 

رقــم فــي الملــف 8597تحــت عــدد 04/10/2018بتــاریخبمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء  
ــیهمائیا و القاضــي علنیــا وابتــد7741/8210/2018 فــي الشــكل بقبــول الــدعوى وفــي الموضــوع غیابیــا فــي حــق المــدعى عل

درهــم وبــالحكم علــى المــدعى علیهمــا 13.997.058,97بــالحكم علــى المــدعى علیهــا االولــى بــاألداء لفائــدة المــدعي مبلــغ 
مــن ةد القانونیــدرهــم مــع الفوائــ2.000.000,00الثــاني والثالــث بــاألداء تضــامنا مــع المــدعى علیهــا االولــى فــي حــدود مبلــغ 

تاریخ الطلب الى غایة التنفیذ وبتحمیلهم الصائر مـع تحدیـد مـدة االكـراه البـدني فـي االدنـى فـي حـق المـدعى علیهمـا الثـاني 
بجمیــع عناصــره والمســجل *******************والثالــث  والحكــم ببیــع االصــل التجــاري للمــدعى علیهــا شــركة 

بــالمزاد العلنــي عــن طریــق كتابــة الضــبط بعــد 8915بالــدار البیضــاء تحــت عــدد بالســجل التجــاري لــدى المحكمــة التجاریــة
.تحدید الثمن االفتتاحي بواسطة خبیر مختص وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر امتیازیا ورفض باقي الطلبات

:ــلفي الشكــــــــــــ
.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجال فهو مقبول شكالمستوفیاجاء االستئنافحیث إن 

:وعـــوفي الموضــ
بمقـال افتتـاحي مسـجل ومـؤدى عنـه  والحكم المطعون فیه  ان المستأنف علیها تقدمت حیث یستفاد من وثائق الملف 

حســب كشــف حســاب *******************والــذي عرضــت فیــه أنهــا دائنــة لشــركة 2018یولیــوز 24بتــاریخ 
.درهم13.997.058,97بمبلغ أصلي یصل 13/06/2018موقوف إلى غایة 

********قدم السید *******************وأنه لضمان أداء جمیع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة 
محمد لفائدة المدعیة عقود كفالة شخصیة بالتضامن مع التنازل الصریح عن الـدفع بالتجزئـة أو ********عمر والسید 

.التجرید
وأن المدعیــة قامــت بجمیــع المحــاوالت الحبیــة ســواء تجــاه المدینــة األصــلیة أو الكفیلــین قصــد اســتخالص دینهــا دون 

.جدوى
.درهم100.000,00ها في مبلغ وأن موقف المدعى علیهم التعسفي الحق بالمدعیة أضرارا تقدر 

وأن دیــن المدعیــة مضــمون بــرهن امتیــازي علــى األصــل التجــاري المملــوك للمــدین بجمیــع عناصــره المادیــة والمعنویــة 
لضــــــمان أداء مبلــــــغ 104929والمســــــجل بمصــــــلحة الســــــجل التجــــــاري بالمحكمــــــة التجاریــــــة للــــــدار البیضــــــاء تحــــــت عــــــدد 

.7ل عقد الرهن وتفصیلتي تسجیل وتجدید االمتیاز وكذا نموذج رقم درهم كما هو ثابت من خال10.000.000,00
.وأن دفاع المدعیة بعث بدوره برسالة إلى المدعى علیهم قصد الحصول على األداء إال أنها بقیت بدون مفعول

13.997.058,97لـذا فـإن المدعیـة تلـتمس الحكـم علـى المـدعى علـیهم بـأدائهم متضـامنین فیمـا بیـنهم لفائـدتها مبلـغ 

درهــم مــع الفوائــد القانونیــة ابتــداء مــن تــاریخ توقیــف الحســاب باإلضــافة إلــى الضــریبة علــى القیمــة المضــافة وبــأدائهم مبلــغ 
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درهم كتعویض عـن التماطـل مـع النفـاذ المعجـل وفـي حالـة عـدم األداء الحكـم بـالبیع اإلجمـالي لألصـل التجـاري 100.000
104929عنویـــة المســـجل لـــدى مصـــلحة التجـــاري بالـــدار البیضـــاء تحـــت عـــدد للمـــدعى علیهـــا بجمیـــع عناصـــره المادیـــة والم

وتحقیـق الــرهن علیــه وبیعـه عــن طریــق المـزاد العلنــي مــع اإلذن للمدعیــة باسـتخالص دینهــا مــن منتـوج البیــع بصــفة امتیازیــة 
.طبقا للقانون وتحمیل المدعى علیهم الصائر وتحدید اإلكراه البدني في األقصى

ة نائب المدعیة التي أرفقها بكشف الحساب  وعقد القرض واتفاقیـة القـرض واتفـاقي بروتوكـول وعقـد وبناء على مراسل
ملتمســا ضــمها للملــف والحكــم وفــق " ج"الكفالــة وعقــد رهــن األصــل التجــاري ورســالتي إنــذار مــع محضــري التبلیــغ ونمــوذج 

.الطلب
حیــث حضــرها 27/09/2018ئبهم بجلســة وبنــاء علــى تخلــف المــدعى علــیهم عــن الجــواب رغــم إمهــالهم بواســطة نــا

.04/10/2018نائب المدعیة فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بجلسة 
علـــى نفه المســـتأنفون مركـــزین اســـتئنافهم وبعـــد اســـتیفاء اإلجـــراءات المســـطریة صـــدر الحكـــم  المســـتأنف والـــذي اســـتأ

: األسباب التالیة 
أسباب االستئنـــــاف

الحكــم المتخــذ قــد جانــب الصــواب  فیمــا قضــى بــه  ، وانــه خــالل المرحلــة االســتئنافیة یــتم نشــر عرضــت الطاعنــة أن 
الــدعوى مــن جدیــد،  وان المســتأنفة لــم تــتمكن مــن بســط اوجــه دفاعهــا بالمرحلــة االبتدائیــة لظــروف خاصــة بهــا كــذلك لعــدم 

نهــائي عـن العمـل ، وان المسـتأنف علیــه تمكنهـا مـن الوثـائق المحاســبتیة الخاصـة بالشـركة لكونهـا توجــد فـي وضـعیة توقـف 
یطالب المستأنفة بمبالغ جد خیالیة خصوصا وانه لم یدلي بما یفید ان المبلغ المتبقى لألداء هو المبلغ المطالب به ذلـك ان 

تـي المستأنفة كانت تؤدي مستحقات مبلـغ الـدین بانتظـام ودون توقـف اال ان تـم توقفهـا عـن االداء بسـبب المشـاكل المالیـة ال
اصـابتها نتیجــة الحالـة المتــدهورة لالقتصــاد المغربـي ككــل ، وان المسـتأنفة ادت الجــزء االكبــر مـن الــدین وبالتـالي كــان علــى 
المستأنف علیه االدالء بجرد حسابي مفصل لحسـاب المسـتأنفة یتضـمن الـدین االصـلي واالقسـاط التـي تـم اداءهـا واالقسـاط 

ي من صنع المستأنف علیه وبالتالي ال تشكل المدیونیة الحقیقیة للمستأنفة مما  یتعین المتبقیة  ، وان الوثائق المدلى بها ه
معه االمر بإجراء خبرة حسابیة للوقـوف علـى الـدین الحقیقـي المترتـب بذمـة المسـتأنفة،  وان الشـركة المسـتأنفة ال تمـانع فـي 

.بیة ومن تم ایقاف بیع االصل التجاري للمستأنفةاداء الدین المرتب بذمتها على اساس تحدیده قانونا عن طریق خبرة حسا
لذلك یلتمسون االمر بإیقاف تنفیذ بیع االصل التجاري للمستأنفة الـى ان یـتم تحدیـد الـدین الحقیقـي عـن طریـق اجـراء 

.خبرة حسابیة مع االشهاد للمستأنفة بأدائها الدین المستحق  والبث في الصائر طبقا للقانون
.كم االبتدائيوادلوا بنسخة من الح

ادلى نائب المستأنف علیه بمذكرة جوابیة  عرض من خاللها  ان المستأنفین  لـم یـأتوا بـاي 31/01/2019وبجلسة 
دفع جدي یبرر التراجع عن الحكم المسـتأنف ولـم یقـرو بمـدیونیتهم تجـاه المسـتأنف علیـه وان الظـروف االقتصـادیة الصـعبة 

فیذهم اللتزاماتهم وان مدیونیة المستأنف  علیه ثابتة بوثائق وكشـوفات حسـابیة لهـا التي یمرون منها هي التي حالت دون تن
.حجیتها في االثبات ، وان الحكم المستأنف كان صائبا فیما قضى به وجاء معلال تعلیال سلیما 
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.لذلك یلتمس رد االستئناف وتأیید  الحكم المستأنف وابقاء الصائر على عاتق رافعیه
وتخلف نائـب المسـتأنفین وحضـر نائـب المسـتأنف علیـه  وتقـرر 14/2/2019ادراج الملف اخیرا بجلسة وبناء على 

.28/2/2019حجز الملف للمداولة  لجلسة 
محكمــة االستئـناف

.على األسباب المفصلة أعاله استند المستأنفون في استئنافهمحیث 
و یة حجـة مقبولـة قانونـا علـى مـا تدعیـهین لكنها لم تدل بأو حیث دفعت المستأنفة بكونها أدت الجزء األكبر من الد

ظل قولها مجردا من اإلثبات و بالتالي ال یلتفت الیه كما تمسكت بكون الوثائق المدلى بها هي من صـنع المسـتأنف علیهـا 
ثبـات المدیونیـة في حین أن االخبرة تعتبر مؤسسة ائتمان و بالتالي فإن كشف الحساب الصادر عنها و الذي اعتمدته في إ

103.12مــن القــانون 156یعتبــر حجــة یوثــق بهــا أمــام القضــاء الــى أن یثبــت عكــس البیانــات المقیــدة فیــه حســب المــادة 
كشـف المنظم لمؤسسات االئتمان و المؤسسات المعتبرة في حكمهـا و المسـتأنفة لـم تـدل بمـا یثبـت عكـس مـا هـو مـدون فـي

اء بسـبب مشـاكلها المالیـة ، و أن طلبهـا الرامـي إلـى إجـراء خبـرة حسـابیة ال یمكـن ها عـن األدالحساب ، بل إنها أقرت بتوقف
.ولكونه قدم مجردا مما یعززهاالستجابة له لعدم إدالئها بما یبرره

.و حیث یتعین رد االستئناف و تأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعیه 

لهــذه األسبـــاب
.و حضوریا علنیاا وهي تبت انتهائیالتجاریة بالدار البیضاءمحكمة االستئنافتصرح

االستئنافبقبول:الشكلفي

هیرافععلىالصائرابقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس            



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

2019/03/28بتاریخ محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة  
مستشارا ومقررا  

مستشارا
كاتب الضبطبمساعدة  

:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه
.السید محمد:ــــن ــــــــــبیـــــــــ

.عنوانه الدار البیضاء 
.ینوب  عنه االستاذ  وصبر ابراهیم المحامي بهیئة الدر البیضاء 

من جهةعلیه فرعیا افا اصلیا ومستأنفمستأنبصفته
.حنانالسیدة : ن ـــــــــــــــــــوبی

.الدار البیضاء 1عنوانها 
.ینوب عنها االستاذ محمد وكاس المحامي بهیئة الدار البیضاء 

.من جهة أخرىا اصلیا ومستأنفة فرعیا علیهامستأنفا بصفته

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1370: رقمقرار
2019/03/28: بتاریخ
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفيمقال االستئنافالبناء على 
.21/3/2019لجلسة استدعاء الطرفینوبناء على 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

یســـتأنف21/12/2018حیـــث  تقـــدم المســـتأنف  بواســـطة  نائبـــه بمقـــال اســـتئنافي مســـجل ومـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 
فــي الملــف 5782تحــت عــدد 12/6/2018بتــاریخبمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء  

12/04/2016القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضـوع بفسـخ العقـد المـؤرخ فـي 2637/8205/2018رقم 

الــى مــتم 2017دة مــن فــاتح ینــایر درهــم واجبــات التســییر عــن المــ16.200,00وبــأداء المــدعى علیــه للمدعیــة مبلــغ 
.مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم وتحمیله الصائر وبرفض باقي الطلبات2017شتنبر 
حیــث تقــدمت المســتأنف علیهــا الســیدة حنــان باســتئناف فرعــي مــع مقــال إضــافي مســجل ومــؤدى عنــه بتــاریخ و 
.اعالهتستأنف بمقتضاه فرعیا الحكم المشار الى مراجعه 17/1/2019

.كما تقدمت المستانف علیها فرعیا بمقال اضافي 
:في الشكـــــــــــــــــــــل

للشـــروط الشـــكلیة المتطلبـــة قانونـــا أداء مســـتوفیاجـــاء االصـــلي االســـتئنافحیـــث إن :فـــي االســـتئناف االصـــلي 
.وصفة وأجال فهو مقبول شكال

حیـث ان الطلـب المقابـل یعتبـر طلبـا جدیـدا قـدم الول مـرة خـالل المرحلـة االسـتئنافیة و لـم :في الطلب المقابـل 
.یسبق النظر فیه خالل المرحلة االبتدائیة

م علــى انــه ال یجــوز تقــدیم أي طلــب جدیــد اثنــاء النظــر فــي االســتئناف .م.مــن ق143و حیــث یــنص الفصــل 
و علیـه فـان مصـیر , دو ان یكـون دفاعـا عـن الطلـب االصـلي باستثناء طلـب المقاصـة او كـون الطلـب الجدیـد ال یعـ

.مع ابقاء الصائر على رافعهالطلب المقابل یكون عدم القبول 
حیث ان االستئناف الفرعي مرتبط باالستئناف االصلي  و قدم وفق الشروط القانونیة :في االستئناف الفرعي 

.فهو مقبول شكال
ــب االضــافي  ــي الطل حیــث ان الطلــب االضــافي ینصــب علــى واجبــات التســییر المترتبــة بعــد صــدور الحكــم :ف

.االبتدائي و قدم وفق الشكل القانوني فهو مقبول شكال
:وعـــوفي الموضــ

بمقـال افتتـاحي مسـجل ومـؤدى والحكم المطعون فیه  ان المستأنف علیها تقـدمت حیث یستفاد من وثائق الملف 
والـذي یعـرض مـن خاللـه ان العارضـة عهـدت للمـدعى علیـه بتسـییر األصـل التجـاري 2018مارس 09تاریخ عنه  

كما انه ولغایة , 2016وانه انقطع عن األداء منذ متم شهر دجنبر , للمحل الكائن بمن االرباح یؤدیها متم كل شهر
نهـا انذرتـه للمـرة االولـى مـن وا, الیوم لم یقم باجراء ایة محاسبة بعد مرور اكثر من سنة على تسییره لألصل التجـاري
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2017الى مـتم ابریـل 2017اجل اداء ما تخلذ بذمته من مبالغ عن تسییر األصل التجاري المذكور من فاتح ینایر 

وانـا راسـلته للمـرة الثانیـة مـن اجـل تسـلیمها , وانها حاولت معـه ودیـا عـدة مـرات مـن اجـل تسـلیمها  المحـل دون جـدوى
اجراء محاسبة بقصد تقاسم االرباح الناتجة عن تسـییره المحـل مناصـفة بینهمـا عـن فتـرة المحل ودعته مرة اخرى الى 

الـــى 2017-4-12وكـــذا عـــن الفتـــرة المتبقیـــة والممتـــدة مـــن 2017-4-11الـــى 2016-4-11الســـنة الممتـــدة مـــن 
ى علیــــه وبــــاداء المــــدع, ألجلـــه یلــــتمس الحكــــم بفســــخ العقــــد الــــرابط بـــین العارضــــة والمــــدعى علیهــــا, 30-9-2017

مـع 2017الـى مـتم شـتنبر 2017درهم شهریا منذ فـاتح ینـایر 1800درهم عن واجب 16.200,00للعارضة مبلغ 
وبتعـویض عـن الضـرر , درهـم عـن مـل یـوم تـأخیر1000وغرامـة تهدیدیـة قـدرها , الفوائد القانونیة مـن تـاریخ الطلـب 

بیة لمعرفة األرباح الناجمة خالل فتـرة تسـییر المـدعى وباجراء خبرة حسا, درهم9000الالحق بها جراء المطل بمبلغ 
. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, 2016-4-11علیه لألصل التجاري منذ 

.نسخة من االنذارین, وأرفق  المقال بنسخة من العقد
.2018-4-3وبناء على رسالة الوثائق المدلى بها بجلسة 
.بوثیقةوبناء على كتاب اإلدالء ببیان عنوان مرفق 

.2018-6-5وبناء على تخلف نائب المدعى علیه عن الجواب بجلسة 
علـــى نفه المســـتأنف مركـــزا اســـتئنافه المســـطریة صـــدر الحكـــم  المســـتأنف والـــذي اســـتأاإلجـــراءاتوبعـــد اســـتیفاء 

: األسباب التالیة 
أسباب االستئنـــــاف

بلعیــد بصــفته ان المســتأنف ابــرم مــع الســید، و دفاعــه  اثنــاء المرحلــة االولــى انــه لــم یبســط اوجــه عــرض الطــاعن 
عن ابنته السیدة حنان  عقد تسـییر محـل تجـاري كـائن الـدار البیضـاء وذلـك بسـومة شـهریة محـددة وتتمثـل فـي وكیال 
كمــا تســلم ضــمانة مالیــة بمبلــغ عشــرة أالف  درهــم  تســترد بعــد 11/04/2016درهــم وذلــك ابتــداءا مــن 1800مبلــغ 

وان بنود العقد تتضـمن انـه مـن یرغـب ، 11/04/2018العقد هي سنتین بحیث ستنتهي بتاریخ نهایة العقد وان مدة
بفسخ العقد قبل حلول اجله یلزمـه  توجیـه اشـعار بالفسـخ قبـل اجـل شـهرین كمـا یتضـمن العقـد فـي الفقـرة قبـل االخیـرة 

بیق للطـرف الثـاني یبقـى هـذا االخیـر بندا یتمثل في  انه خـالل  االشـعار اذا لـم یقـم الطـرف االول بإرجـاع مبلـغ التسـ
قیمــة االداءات الشــهریة وهــو مــا بالمحــل دون اداء واجــب االربــاح وان المســتأنف الحــظ ان مردودیــة المحــل ال تــوازي

بریـــد المضـــمون بـــذلك الـــى المدعیـــة الســـیدة حنـــان بتـــاریخ ي فســـخ العقـــد  حیـــث وجـــه اشـــعارا بالرغمـــه علـــى رغبتـــه فـــا
یـر مطلـوب فـي العنـوان الـوارد فـي العقـد والمقـال  واضـطر الـى توجیـه اشـعار ثـاني رجع بمالحظـة غ27/04/2017

یشـعره 29/05/2017الى وكیل المستأنف علیها السید بلعید توصل به شخصیا بتاریخ عن طریق مفوض قضائي 
مـذكرا ایـاه درهـم10000بفسخ العقد ویضع المحل التجاري رهن اشارته وتمكینه من مبلغ الضمانة المحدد في مبلغ 

درهم مقابل مغادرة 10000ببنود العقد وان انتظار المستأنف تمكینه من مبلغ  الضمانة المذكور في العقد الذي هو 
المحل قبل ذلك بإنذار معاكس من اجل اداء  واجبات  ارباح ذمته خالیة منها ، على اعتبار ان جمیع االداءات تتم 

مدعیــة منحـه وصــوالت عــن االداء علــى اعتبــار ان المحــل هــو مكتــرى مـن دون اخــذ أي وصــل عنهــا لــرفض وكیــل ال
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كما یدعي وال یتـوفر علـى اصـل تجـاري حیـث سـبق ان تـم كـراء المحـل لشـخص یقـوم بالشـعوذة وبیـع مـواد االعشـاب 
وتــم ایقافــه مــن طــرف الشــرطة وان ســبب رغبــة المســتأنف فــي مغــادرة المحــل هــو عــدم مردودیتــه مالیــة وذلــك بســبب 

ذا الحادث الذي اغفله وكیل المدعیة اثناء ابرام العقد وهو ما جعله ینزعج من رغبة المستأنف من مغـادرة تداعیات ه
المحل وان المحكمة ستالحظ ان االنذار الموجه للمستأنف من اجل االداء هـو رد فعـل علـى طلـب المسـتأنف واحالـه 

ولعدة مرات الى ان اضطر الى توجیه اشعار بذلك على فسخ العقد وارجاع مبلغ التسبیق وقد تم ذلك وبكیفیة شفویة 
23/05/2017أي قبل توجیه االنذار الذي یعتبر رد فعل والذي توصل به المستأنف بتـاریخ 27/04/2017بتاریخ 

درهــم وان وكیــل المســتأنف 10000وهــو وســیلة وطریقــة لحرمــان المســتأنف مــن اســترجاع مبلــغ الضــمانة التــي هــي 
درهــم والــذي تــم تحدیــدها مســبقا ومــن دون اداء أي زیــادة 1800توصــل بمایســمیه اربــاح بمبلــغ علیهــا  الســید بلعیــد ی

1800عنهــا حیــث یتوصــل بــه بكیفیــة دوریــة وهنــاك شــهود علــى واقعــة التوصــل بتلــك المســتحقات المحــددة فــي مبلــغ 

شــيء لزمــه وان المســتأنف قــد درهــم  وانــه مــن المبــادئ العامــة للقــانون ان العقــد شــریعة المتعاقــدین وانــه مــن التــزم بال
اضطر الى البقاء في المحل واغالقه الى غایة توصله بمبلغ الضـمانة  الـذي رفـض وكیـل المدعیـة تمكینـه منـه ذلـك 
تنفیــذا منــه لــنص االتفــاق وان المســتأنف ال یســعه اال ان یؤكــد علــى ان وكیــل المســتأنفة قــد اخــذ منــه مبلغــا آخــر قبــل 

رهم ولم یأخذ علیه أي وصل وهو غیر المبلغ المضمن بالعقد لیكون مجموع ما اخذه د15000ابرام العقد وهو مبلغ 
درهم  وان المستأنف قد تضرر حقیقة وبكیفیة جدیة من كرائه هـذا المحـل سـواء مادیـا او 25000من المستأنف هو 

وقـت وحـین بمبـالغ مالیـة معنویا  وان كان یستغل السید بلعید صفته كوكیل عـن المسـتأنفة البتـزازه ومطالبتـه فـي كـل 
درهم الذي اخـذه دون وجـه حـق وهـذا یظهـر ان ذمـة المسـتأنف خالیـة مـن ایـة مبـالغ وان العقـد قـد تـم 15000ومبلغ 

فســخه بمجــرد التوصــل برســالة الفســخ التــي لــم یســتجب لهــا وكیــل المســتأنف علیهــا بإرجــاع مبلــغ الضــمانة الــذي هــو 
الشــهود یشــهدون بــان واجــب االربــاح یتســلمه الســید بلعیــد وبحضــورهم درهــم وان المســتأنف قــد ادلــى  بالئحــة1000

.ومعاینتهم وسیدلون  الشهادة اذا ما طلب منهم ذلك امام المحكمة 
امــا فیمــا یخــص المقــال المقابــل الرامــي الــى االداء فــان المســتأنف قــد وجــه انــذارا الــى المدعیــة مــن اجــل  فســخ 

27/04/2017درهم ورجـع بمالحظـة غیـر مطلـوب بتـاریخ 10000ي مبلغ العقد مع ارجاع مبلغ الضمانة المحدد ف

بفســخ العقــد وارجــاع مبلــغ الضــمانة  بقــي هــو 29/5/2017وتــم توجیــه انــذار ثــاني توصــل بــه وكیــل المدعیــة بتــاریخ 
االخر من دون جواب وان المستأنف قـد طالـب بفسـخ العقـد ووضـع المحـل رهـن اشـارة المـدعى علیهـا  مقابـل تمكینـه 

وبذلك فالمستأنف یكون محقا في استرجاع 27/04/2017درهم وذلك منذ 10000ن مبلغ الضمانة الوارد بالعقد م
وذلـــك اعتبــــارا لبنـــود العقــــد التـــي اوردت ذلــــك 27/4/2017درهـــم واعتبــــار العقـــد قــــد تـــم فســــخه منـــذ 10000مبلـــغ 

.المقتضى في االتفاق
إلغـاء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه وبعـد التصـدي الحكـم لذلك یلتمس  بخصـوص المقـال االسـتئنافي اساسـا ب

بــرفض الطلــب واحتیاطیــا اجــراء بحــث فــي موضــوع النازلــة ومــن حیــث المقــال المقابــل بإرجــاع مبلــغ الضــمانة الــواردة 
مع ترتیب االثار القانونیة على ذلك وتحمیل الصائر على 27/4/2017بالعقد  واعتبار ان فسخ العقد تم مند تاریخ 

.یجب قانونا من
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وادلــى  بنســخة مــن الحكــم وظــرف البریــد مؤشــر علیــه بمالحظــة غیــر مطلــوب ونســخة مــن االنــذار مــع محضــر 
23/10/2017و الثانیـة بتـاریخ 31/5/2017التبلیغ  وجواب المستأنف على رسالة االنذار االولى الصادرة بتـاریخ 

.ة التوصل بمفاتیح المحلوصورة  العقد  وصورة لجریدة  معلنة لخبیر التوقیف  وصور 
ادلــى نائــب المســتأنف علیهــا بمــذكرة  جوابیــة مرفقــة بوثــائق مــع اســتئناف فرعــي ومقــال 07/02/2019وبجلســة 

اضافي جاء فیهما بخصوص المذكرة الجوابیة  فانه خالفا لما یزعمه المستأنف فانه كما ال یخفى على المحكمة فان 
توصـال وهــو مـا اسـتقر علیـه اجتهــاد محكمـة الـنقض والعمـل القضــائي رجـوع الطـي بمالحظـة غیــر مطلـوب ال یعتبـر

فضــال عــن كوننــا ال نعلــم محتــوى الطــي الــذي یمكــن ان یكــون فارغــا او بــه رســالة ال تتعلــق بموضــوع التســییر الحــر 
لــغ موضـوع النازلـة وان المسـتاف اغفــل القـول بـان المسـتأنف علیهــا هـي مـن بـادرت اوال الــى مراسـلته بواسـطة انـذار ب

تنـــذره مـــن خاللـــه بـــاداء مـــا تخلـــذ بذمتـــه مـــن مبـــالغ عـــن تســـییر  23/5/2017الیـــه بواســـطة مفـــوض قضـــائي بتـــاریخ 
درهم 1.800درهم عن 7.200بما مجموعه 2017الى متم ابریل 2017االصل التجاري المذكور  من فاتح ینایر 

الـــى 11/4/2016الفتـــرة الممتـــدة  مـــن شـــهریا مـــن االربـــاح مـــع انـــذاره بـــإجراء محاســـبة عـــن التســـییر عـــن مـــدة ســـنة
یوما  غیر انه لم یسـتجب لإلنـذار وان 15من اجل اقتسام االرباح مناصفة بینهما ومنحته اجال لذلك 11/4/2017

فانــه فضــال عــن كــون المســتأنف علیهــا 29/5/2017االشــعار الــذي یــزعم توصــل وكیــل المســتأنف علیهــا بــه بتــاریخ 
لكونها لـم تتوصـل بـه فانـه غیـر مؤشـر علیـه مـن طـرف المفـوض القضـائي ممـا ال یعتبـر تنازع فیه جدیا وتطعن فیه 

معـه قانونـا وال یمكـن للمحكمـة االخـذ بـه او  اعتبـاره ناهیـك عـن كونـه لـم یتضـمن ایـة اشـارة الـى فسـخ العقـد كمـا هــو 
نف علیهـا بتـاریخ واضح من خالل سطوره وهـو االمـر الـذي یزكیـه جـواب نائبـه المتوصـل بـه مـن طـرف نائـب المسـتأ

والمدلى به ضمن وثائق الملف من طرف المستأنف نفسه  وان المستأنف علیها حاولـت معـه ودیـا عـدة 7/6/2017
مرات من اجل تسلیمها مفاتیح المحل وضرب لها عدة مواعید بل وراسلها ألجل ذلك في محاولة احتیالیـة یائسـة منـه 

اجـل اداء مــا بذمتــه مـن مبــالغ ســابقة مـع مبــالغ الحقــة ممـا اصــبح معــه واخلفهـا جمیعهــا وانـه تــم انــذاره مـرة ثانیــة مــن
الى متم شتنبر 2017اشهر من تاریخ التسییر من فاتح ینایر 9درهم عن 16.200مجموع المبالغ التي بذمته هي 

تــاریخ  درهــم المقــررة بموجــب العقــد عــن كــل یــوم تــأخیر مــن1.000مــع تــذكیره بالغرامــة التهدیدیــة التــي قــدرها 2017
التوصــل باالشــعار مــع وجــوب تســلیم المفــاتیح باعتبــار العقــد اصــبح مفســوخا للتماطــل وعــدم االداء فمــا كــان منــه اال 
التعنت وعدم االداء مع االمتناع عن تسلیم المفاتیح  مما یتعـین معـه اسـتبعاد الـدفع لعـدم اسـتناده علـى اسـاس،  وان 

الت عــن االداء علــى اعتبــار ان المحــل مكتــرى وال یتــوفر علــى دفــع بــان وكیــل المســتأنف علیهــا یــرفض منحــه وصــو 
اصل تجاري وانه سبق كراءه لشخص یقوم بالشعوذة وبیع مواد االعشاب وتم ایقافـه مـن طـرف  الشـرطة تبقـى مجـرد 
مزاعم واهیـة ال اسـاس لهـا مـن الصـحة ذلـك ان االداء یسـتلزم االثبـات وهـو مـا یعـوز المسـتأنف الـذي كـان علیـه  ان 

ي المبـــالغ الشـــهریة الواجبـــة مـــن االربـــاح بواســـطة الشـــیك او احـــدى الوســـائل القانونیـــة ثـــم ان المشـــرع مـــنح الحـــق یـــؤد
للمكتري في مطالبة المكـري بتمكینـه مـن التواصـیل ومراسـلته مـن اجـل ذلـك وهـو مـا لـم یفعلـه المسـتأنف لتأكیـد زعمـه 

اشــهر مــن فــاتح 4لیهــا بالمبــالغ الواجبــة مــن اربــاح كمــا انــه ال یمكــن ان یستســاغ عقــال ومنطقــا  مطالبــة المســتأنف ع
فقط اذا كانت فعال تفتري على المستأنف دون بقیة االشهر االخرى السابقة مـع 2017ینایر الى متم ابریل من سنة 



2019/8205/181

6/10

7نمـودج رقـم كمـا ان الـزعم بكـون المحـل  ال یتـوفر علـى اصـل تجـاري یفنـذه11/4/2016العلـم ان العقـد ابـرم فـي 

به ،  وزعم انه سبق كراؤه لشخص یقـوم بالشـعوذة  یبقـى دفعـا واهیـا غیـر ذي جـدوى  كمـا ان صـورة الجریـدة المدلى 
المســتدل بهــا  ال تعنــي محــل المســتأنف علیهــا فــي شــيء وحتــى لــو افترضــنا صــحة الواقعــة فإنهــا ال تعنــي المســتأنف 

لـة مطـل ولـم یفـرغ المحـل وهـو الـذي كـان وتغني عن اداء مـا بذمتـه مـن مبـالغ للمسـتأنف علیهـا اذ انـه اصـبح فـي حا
یسـتغله فـي الحیاكـة  ممـا یسـتوجب معــه تطبیـق الغرامـة التهدیدیـة المقـررة بموجــب العقـد فـي حقـه وان دفـع المســتأنف 

درهـم  مـا هـو اال افتـراء اذ انـه ال یمكـن اعتبـار االشـهاذات المـدلى بهـا 1.800بتوصل وكیل المستأنف علیها بمبلغ 
اشهادات ملقنة بنفس االسـلوب واعطیـت لـه علـى سـبیل المجاملـة فقـط وانـه ال یعقـل ان یكـون نفـس من طرفه لكونها 

االشــخاص حاضــرین عنــد مــتم كــل شــهر لمعاینــة واقعــة االداء حســب زعمــه فضــال عــن كــون المبــالغ المتنــازع فیهــا 
ونا وقضـاءا  ممـا یتعـین معـه درهم ال یمكن األخذ فیها بشهادة الشهود كما هو متفق علیه قان16.200والمرفعة الى 

عدم اعتبار الدفع لهذا السبب ایضا ، وان الدفع بكون وكیل المستأنف علیهـا قـد اخـذ منـه مبلـغ اخـر قبـل ابـرام العقـد 
درهم  دون وصل یبقى دفعا واهیا وبـال اسـاس وغیـر منطقـي فكیـف یعقـل ان یضـمن بالعقـد مبلـغ 15.000وهومبلغ 
المزعـوم خـارج العقـد لـو فرضـنا انـه فعـال اخـذه منـه فضـال عـن 15.000ك مبلـغ درهـم كمبلـغ تسـبیق ویتـر 10.000

المعـامالت الخارجــة عــن العقــد  ممــا یتعــین معــه عــدم اعتبــار هــذا  كـون المســتأنف علیهــا غیــر معنیــة بهــذا النــوع مــن
یعتبــر متمــاطال الــدفع لهــذا الســبب  ، ومــن حیــث المقــال المقابــل  فانــه كمــا ســبق بســطه اعــاله فــان الســید محمــد كــرم

درهـم المقـرر بموجـب 1.000وغیر مستحق ألي تسبیق فضال عن كونه یبقى خاضعا للغرامـة التهدیدیـة التـي قـدرها 
.23/5/2017العقد عن كل یوم تأخیر من تاریخ التوصل باإلنذار االول والذي هو 

ه والـى وقائعـه بالمقـال االسـتئنافي ومن حیث االستئناف الفرعي  فان الحكم االبتدائي المطعـون فیـه والمشـار الیـ
للمســتأنفة االصــلیة ممــا یعفینــا مــن اعادتهــا حســب مــا اســتقر علیــه قضــاء محكمــة الــنقض  رفــض االســتجابة لطلــب 

درهم والمقرر بموجب العقد 1.000المستأنف علیها بالحكم على المستأنف علیه فرعیا بالغرامة التهدیدیة التي قدرها 
لتماطله وعدم استجابته لإلنذار وكذا 23/5/2017اریخ التوصل باإلنذار االول والذي هو عن كل یوم تأخیر  من ت

باألمربـــإجراء خبـــرة مـــن اجـــل تحدیـــد االربـــاح الواجـــب اقتســـامها  وان تعلیـــل المحكمـــة بهـــذا الخصـــوص یعتبـــر ناقصـــا 
لرابط بینها وبـین المسـتأنف علیـه الموازي النعدامه اذ ان المستأنف علیها تبقى مستحقة لتلك الغرامة بمقتضى العقد ا

فرعیــا بمجــرد ثبــوت التوصــل وعــدم االســتجابة والتأكیــد علــى رفــض  تســلیم المفــاتیح كمــا جــاء فــي الرســالة الجوابیــة  
كما تبقى محقة في المطالبة بإجراء خبرة مـن اجـل تحدیـد االربـاح الواجـب 26/10/2017لنائبهالمتوصل بها بتاریخ 

.لغ المتوصل بها ال تشكل اال جزءا من االرباح اقتسامها باعتبار المبا
ومن حیث المقال االضافي  فان المستأنف علیهـا طالبـت فـي المرحلـة االبتدائیـة بالمبـالغ مـن االربـاح المسـتحقة 

16.200والتـي توجـب فیهـا مبلـغ 2017الـى مـتم شـتنبر 2017اشهر من التسییر و الممتدة من فاتح ینـایر 9عن 

24الــى 2017درهــم شــهریا وانــه انضــاف الــى تلــك المبــالغ اخــرى عــن الفتــرة مــن فــاتح اكتــوبر 1.800درهــم بواقــع 

.درهم 18.000=10×1.800تاریخ تسلیم المفاتح  والتي توجب فیها مبلغ 2018یولیوز 
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فض لذلك تلتمس تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وفق االستئناف الفرعي  ومن حیث المقال المقابل  الحكـم بـر 
الفرعــي  الحكــم بتأییــد الطلــب واحتیاطیــا اجــراء مقاصــة مــع المبــالغ االجمالیــة المتخلــذة بذمتــه ومــن حیــث االســتئناف

المسـتأنف علیهـا فـي الغرامـة التهدیدیـة والحكـم لهـا بهـا  مـع االمـر الحكـم المسـتأنف  مـع تعدیلـه وذلـك بـالقول بأحقیـة
اجب اقتسامها بین الطـرفین  وتحمیـل المسـتأنف علیـه فرعیـا الصـائر بإجراء خبرة حسابیة  من اجل تحدید االرباح الو 

درهـم المحكـوم بـه ابتـدائیا  ممـا یصـبح 16.200ومن حیـث المقـال االضـافي الحكـم  للمسـتأنف علیهـا بإضـافة مبلـغ 
.درهم مع البت في الصائر طبقا للقانون34.200=18.000+16.200معه المبلغ االجمالي الواجب االداء هو 

.7ادلت بنسخة من نموذج رقم و 
ادلى نائبالمستأنف بمذكرة تعقیب  یؤكد من خاللها سابق دفوعه اما بخصوص  الجواب 28/2/2019وبجلسة 

علــى االســتئناف الفرعــي والمقــال االضــافي  فانــه بــالرجوع الــى الوثــائق ومجریــات الملــف یتبــین علــى ان عقــد التســییر 
درهـم كواجـب شـهري وان المطالبـة 1800تأنف علیها صریح في تحدید واجـب الواقع بین المستأنف وبین وكیل المس

بأرباح زائدة غیر واردة بالعقد وال في الواقع اكثر من ذلك فان شروط عقد التسییر غیر متوفرة في العقد على اعتبـار 
اء تســییر اصــل ان المحــل قــد اكــري خالیــا مــن ایــة تجهیــزات وكــان محــال فارغــا وبالتــالي فــال مجــال للحــدیث عــن كــر 

تجــاري علــى اعتبــار ان النشــاط الممــارس فیــه مــن قبــل المســتأنف هــو نشــاط خــاص بــه وال یتــوفر المحــل علــى ســجل 
تجـاري بــنفس النشـاط اذ انــه علــى المسـتأنف علیهــا ان تثبـت قیــام نشــاط بـنفس المحــل او ان تـدلي بنمــودج ج للمحــل 

ارغا وبالتالي فانه  من الناحیة القانونیة والواقعیة نجـد انفسـنا التجاري إلثبات النشاط ألن المحل قد اكري للمستأنف ف
امام كراء تجاري من الباطن وهو ما یعلمه االطراف وبالتالي عدم تسلیم وصوالت الكراء الى المستأنف وان المطالبة 

توصــل برســالة بواجبــات اربــاح  بنــاء علــى المقــال االضــافي ال اســاس لهــا علــى اعتبــار ان العقــد قــد تــم فســخه بعــد ال
الفسخ وانه المجال للحدیث عن واجبات االرباح بعد التوصل برسالة الفسخ مما یبقى معه المقال غیـر مؤسـس علـى 

.اساس قانوني
لــذلك تلــتمس اساســا الغــاء الحكــم المســتأنف  وبعــد التصـــدي الحكــم بــرفض الطلــب واحتیاطیــا اجــراء بحــث فـــي 

كــم بإرجــاع مبلــغ الضــمانة الــواردة بالعقــد واعتبــار ان فســخ العقــد تــم  موضــوع النازلــة وبخصــوص المقــال المقابــل  الح
.مع ترتیب االثار القانونیة على ذلك وتحمیل الصائر على من یجب قانونا 27/4/2017منذ تاریخ 

.وادلى بمحضر تبلیغ االشعار واالنذار وصور ایصال البعثیة
.عقیب تؤكد من خاللها سابق دفوعهاادلى نائب المستأنف علیها بمذكرة ت21/3/2019وبجلسة 

حضرها نائب الطرفین وادلى نائب المسـتأنف علیهـا بمـذكرة 21/3/2019وبناء على ادراج الملف اخیرا بجلسة 
.28/3/2019ف نسخة منها  وتقرر حجز الملف للمداولة  لجلسة تعقیب تسلم نائب المستأن
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محكمــة االستئـناف

:في االستئناف األصلي

.استند المستأنف في استئنافه على االسباب المشار الیها اعالهحیث 
وحیــث دفــع المســتأنف بكونــه قــام بتوجیــه انــذار بالفســخ للمســتأنف علیهــا یطلــب فیهــا فســخ العقــد وأن األخیــرة لــم 

.كنه من مبلغ الضمانة المنصوص علیه في العقدمت
هــا ال یترتــب عنــه فســخ العقــد بقــوة القــانون علــى وحیــث إن قیــام المســتأنف بتوجیــه انــذار بالفســخ للمســتأنف علی

اعتبــار أن العقــد یخلــو مــن أي مقتضــى اتفــاقي یتضــمن التنصــیص علــى فســخ العقــد بقــوة القــانون ، والقاعــدة حســب 
فسخ العقد بقوة القانون وٕانما یجب أن تحكم به المحكمة إال إذا اتفق المتعاقدان ع أنه ال یقع .ل.من ق259الفصل 

د یفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته فحینها یقع الفسخ بقـوة العقـد وبمجـرد عـدم الوفـاء بـااللتزام، ومـا على أن العق
الـذي وجهـه المسـتأنف للمسـتأنف االنـذار فـإن او باتفـاق الطـرفین دام أن العقد لم یتم فسخه بمقتضى حكم قضـائي 

.الدفععلیها ال تأثیر له على قیام عقد التسییر، وبالتالي وجب رد
درهــم إضــافة 15000,00وحیــث تمســك المســتأنف بانــه أدى للمســتأنف علیهــا مبلــغ نصــیبها فــي االربــاح البــالغ 

.حصول االداء علىدرهم وأن لدیه شهودا 15000,00الى مبلغ آخر قبل ابرام العقد قدره 
ون من شأنها أن لتي یكوغیرها من االفعال القانونیة اع على أن االتفاقات.ل.من ق443وحیث ینص الفصل 

عــدل أو تنهــي االلتزامــات او الحقــوق التــي یتجــاوز مبلغهــا او قیمتهــا عشــرة آالف درهــم ال یجــوز تنشــئ او تنقــل أو ت
اثباتهــا بشــهادة الشــهود ولــزم ان تحــرر بهــا حجــة رســمیة أو عرفیــة ، وبالتــالي فــإن تمســك المســتأنف بشــهادة الشــهود 

كــوم بـه علیــه والـذي یفــوق عشــرة آالف درهـم  یبقــى غیـر ذي اســاس ویتعــین رد االربــاح المحقصـد اثبــات اداء واجـب 
.الدفع

یعبـر فیـه عـن 29/05/2007انذارا للمستأنف علیها توصل به وكیلها بتاریخ ه بعثوحیث دفع المستأنف بكون
رغبته في فسخ العقد بسبب عدم مردودیة المحل، وأن المستأنف علیها رفضت إرجاع مبلغ التسبیق مما یعطیه الحق 

.في البقاء بالمحل دون اداء واجب االرباح
.نذار لعدم تضمنه لتأشیرة المفوض القضائيوحیث دفعت المستأنف علیها بعدم قانونیة تبلیغ اال

على أنـه یجـب علـى المفـوض 81.08من قانون تنظیم مهنة المفوضین القضائیین رقم 44ص المادة نتوحیث 
التــي یســجلها لــى الكتــاب المحلفــین بانجازهــا وأن یؤشــر علــى البیانــاتأن یوقــع اصــول التبلیغــات المعهــود االقضــائي 

أن یقـــوم المفـــوض القضـــائي بتوقیـــع اصـــول اول المـــذكورة، وبالتـــالي فـــإن الواجـــب قانونـــالكتـــاب المحلفـــون فـــي االصـــ
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التبلیغــات التــي ینجزهــا المفــوض القضــائي وكــذا التأشــیر علــى البیانــات التــي یســجلها الكتــاب المحلفــون فــي االصــول 
ل لتوقیـع نائـب المسـتأنف والحامـ29/5/2017المذكورة، وبالرجوع الى اصل االشعار المبلغ للمستأنف علیها بتـاریخ 

كاتـب المفـوض توقیـع علیها بالتوصل یتبین بأنه خال من توقیـع المفـوض القضـائي وكـذا تأشـیرته ، وأنـه یحمـل فقـط 
بالتوقیع على محضر التبلیغ  والذي هو غیـر اصـل التبلیـغ المنصـوص علیـه فـي المـادة القضائي،  وأن قیام االخیر 

، وبالتالي فـإن تبلیـغ االنـذار الذي هو االنذار یعه وتأشیره على اصل التبلیغال یغني عن توق03/81من قانون44
.یكون باطال وغیر منتج ألي اثر قانوني ، مما یستوجب رد الدفع
.طعون فیه وابقاء صائره على رافعهوحیث یتعین ألجله رد االستئناف االصلي وتأیید الحكم الم

:في االستئناف الفرعي

ة الفرعیـة علـى الحكـم المسـتأنف عـدم اسـتجابته لطلـب الغرامـة التهدیدیـة وكـذا لطلـب اجـراء حیث عابت المستأنف
.خبرة حسابیة لتحدید نصیبها من االرباح

هذا الخصوص تعلیال سلیما وكافیـا ، والمحكمـة لطلب المستأنفة الفرعیة بوحیث إن الحكم االبتدائي علل رفضه 
) االربـــاح(إذا تعیـــد مـــا جـــاء فـــي تعلیـــل الحكـــم االبتـــدائي، ذلـــك  أن العقـــد الـــرابط بـــین الطـــرفین حـــدد واجـــب التســـییر 

وبالتــالي ) درهــم1800,00(تســلمه عنــد كــل شــهر وقــدره تالمســتحق للمســتأنفة الفرعیــة فــي مبلــغ نقــدي محــدد ومعلــوم 
صـــوص الغرامـــة التهدیدیـــة خأمـــا ب,اج الـــى اجـــراء خبـــرة حســـابیة لتحدیـــد نصـــیبها مـــن واجـــب التســـییرال یحتـــفـــاألمر
یتعلق بالقیام بعمل أو االمتناع عن القیـام بعمـل یتطلـب تـدخال شخصـیا مـن جانـب األمریحكم بها إذا كان فاألخیرة

فـال محـل للحكـم بالغرامـة التهدیدیـة ، وهـو مـا مـالي وبالتـالي مبلـغ یتعلق بأداء األمرفنازلة الالمحكوم علیه ، أما في 
.ن رده مع إبقاء صائره على رافعتهیجعل االستئناف الفرعي غیر ذي أساس ویتعی

:في المقال اإلضافي

حیــث ینصــب الطلــب علــى أداء واجــب التســییر عــن المــدة المترتبــة بعــد صــدور الحكــم االبتــدائي والممتــدة مــن 
.24/7/2018المفاتیح الى تاریخ تسلیم 1/1/2017

ـــاریخ  ـــاتیح المحـــل بت ـــف أن المســـتأنف ســـلم للمســـتأنف علیهـــا مف ـــائق المل وحیـــث إن الثابـــت فعـــال مـــن خـــالل وث
10أي  االضــافيوبالتــالي فــإن األخیــرة تكــون مســتحقة لواجبــات التســییر المطلوبــة بمقتضــى المقــال 24/7/2018

.ستأنف صائر المقال درهم مع تحمیل الم18000,00اشهر وجب عنها مبلغ 
لهــذه األسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا، وهي تبت انتهائیمحكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 



2019/8205/181

10/10

إبقاءمعالمضادالمقالقبولعدمواإلضافيوالطلبوالفرعياألصلياالستئنافینقبول:في الشكــل
.رافعهعلىالصائر

.رافعهعلىاستئنافكلصائرإبقاءوالفرعيواالستئنافین األصليبرد:الموضوعفي

18000,00مبلغحنانعلیهالمستانففائدة الكرممحمدالمستأنفبأداء: اإلضافيالطلبوفي
.الصائروتحمیله24/07/2018الى01/10/2017منالمدةعنالتسییرواجبدرهم

.والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           
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القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط.أصل

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافبـ محكمة

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

01/04/2019بتاریخ محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا ومقررا 

مستشارة
بمساعدة السیدة كاتبة الضبط

:اآلتي نصهالقرار في جلستها العلنیة 
***********السید :بین

: عنوانھ

.البیضاءالداربـھیئةةالمحامیاالستاذة سمیرة رقیب عنھنوبت

من جهةاه مستأنفصفتب

***********:وبین

: عنوانھ
.نائبھا االستاذ المحامي بھیئة سطات

.من جهة أخرىاعلیهامستأنفاهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

االستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

1417: رقمقرار
01/04/2019: بتاریخ

6230/8205/2018: ملف رقم
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.بالملفضمنةمجموع الوثائق الممستنتجات الطرفین و والحكم المستأنف و بناء على مقال االستئناف 
25/03/2019القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقتضاه ستانفی18/12/2018مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ بواسطة نائبه بحیث تقدم الطاعن
ملف عدد في ال11065تحت عدد 2017- 11- 30المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ الصادر عن الحكم 
.رافعه علىالصائروابقاءموضوعاورفضهشكالالطلبقبولبو القاضي 8396/8205/2017

في الشكـــل

بإستئنافه بالتاریخ المذكور أعاله،بلغ بالحكم المستأنف،وقامیالثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم حیث إن 
.ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول شكال

:وفي الموضــوع

المستانف و المقال اإلستئنافي أن المستأنف تقدم حیث یستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى علیه الحكم 
21بتاریخ بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة بكتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء مدعیابصفته

هابابن احمد وأن1عرض فیه أنه یكتري من المدعى علیها الدكان الكائن بشارع محمد الخامس الرقم 2017سبتمبر 
قضى 1170/8206/2016في الملف التجاري 02/05/2016بتاریخ 4387استصدرت عن هذه المحكمة الحكم عدد 

6518/16بالمصادقة على االنذار واالفراغ وتم تأییده بموجب قرار محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء عدد 
تنفیذه بموجب محضر التنفیذ بابتدائیة ابن وتم 3249/8206/2016في الملف عدد 23/11/2016الصادر بتاریخ 

وجه اشعارا للمكریة من أجل االستفادة من ه المحل بالفعل وأنمن وأفرغ 30/03/2017بتاریخ 167/2017عدد احمد
حسب الثابت من محضر تبلیغ 30/05/2017حقه في الرجوع إلى المحل بعد الهدم وٕاعادة البناء توصلت به بتاریخ 

وأنه تم إعادة بناء المحل وأصبح صالحا المفوض القضائي السید سعید رابح المنجز من طرف55/17االشعار عدد 
والصورة الفوتوغرافیة التي تثبت 24/08/2017المؤرخ في 113/2017لالستغالل حسب ما یثبته محضر المعاینة عدد 
ل استرجاع المحل بجمیع الوسائل الحبیة حاول مع المدعى علیها من اجه أن المحل أصبح جاهزا وصالحا لالستعمال وان

حي 1لذا فإنه یلتمس الحكم على المدعى علیها بتسلیمه الدكان الكائن بشارع محمد الخامس الرقم , لكن دون جدوى
وأرفق مقاله بنسخة من . معجل وتحمیل المدعى علیها الصائر القصبة بابن احمد تحت التنفیذ وشمول الحكم بالنفاذ ال

ومحضر تنفیذي بتاریخ 6518/16ونسخة من قرار محكمة االستئناف التجاریة عدد 4347/16الحكم عدد 
.كاجتهاد273مع صورة الدكان ونسخة من األمر عدد 24/08/2017ومحضر معاینة مؤرخ في 30/03/2017

مها وأن الحكم بأن المدعي لم یثبت العالقة الكرائیة التي یزعجاء فیهوالتي و بناء على جواب المدعى علیها 
القاضي بافراغه اعتبره محتال بدون سند وهي الواقعة التي تم تأییدها استئنافیا وبالتالي فال وجود ألي عالقة كرائیة بین 

وأنه كان یكتري منها محال تجاریا قبل صدور الحكم والقرار المذكورین وتم إفراغه لالحتالل بدون سند وأنه قبل . لطرفین ا



3/4

وأنه یثبت من ئیة كیفما كانت بین طرفي النازلة كرائیة أما بعد التنفیذ فإنه ال وجود ألي عالقة كراذلك كانت عالقة 
الوثائق أن المدعي أنهى عالقته الكرائیة للمحل الذي تحدث عنه باحتالل نفس المحل دون سند الشئ الذي جعل الحكمین 

واحتیاطیا في الموضوع فإن المحكمة . م قبول الدعوى د والتمس الحكم بعدأعاله یقضیان بافراغه لالحتالل بدون سن
غیر المبني على أساس أو التجاریة بدرجتیها اعتبرت المدعي متوجدا بالمحل التجاري قبل الهدم عن طریق االحتالل 

ي جاء تدائوأن الحكم االب. ة للمحل بعد الهدم وٕاعادة البناء وأن المحكمة لم تمنحه تعویضا ولم تمنحه صفة العود. عالقة 
لذلك تكون دعوى المنازعة في االنذار موضوع الطلب سقطت في نازلة الحال " ت اعتباراحی"األخیرة 8في صفحته رقم 
وأنه ما دامت الدعوى موضوع . طلب غیر مؤسس ویتعین الحكم برفضهمن المذكور مما یكون معه ال33إعماال الفصل 

وأن .ات آخرى مرتبطة بها كطلب التعویض مما یتعین معه رفضهالطلب قد سقطت فال یحق للمدعي أن یلتمس طلب
والتمست أخیرا .المحكمة في حكمها االبتدائي جعلته في حكم المحتل بدون سند حسبما ورد بالحكم الصفحة السادسة

.الحكم برفض الطلب
ه الطاعن لألسباب اآلتیة و بعد إستیفاء اإلجراءات الشكلیة و المسطریة  صدر الحكم المشار إلیه اعاله إستأنف

أسباب األستئناف
حینما سایر في تعلیله الحكم المدلى به تمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف لم یكن مصادفا للصواب یحیث 

دون مراعاة لخصوصیة ومعطیات الملف المعروض على 1955ماي 24من ظهیر 33امامها و انه طبق المادة 
المحكمة  ذلك ان المستأنف علیها وجهت له إنذارا من أجل إفراغه لكون المحل أصبح آیال للسقوط توصل به بتاریخ 

و انه بعد 2014- 02- 27وى الصلح و حرر محضر بفشل محاولة الصلح بتاریخو أنه باشر دع2014- 01- 21
صدور مقرر فشل محاولة الصلح لم تحرك ساكنا و إنتظرت مدة تزید عن سنتین لتتنبه بضرورة إستكمال مسطرة اإلفراغ 

دون تعویض من أجل و عندما باشرت دعوى اإلفراغ تخطت مرحلة تبلیغ مقرر فشل الصلح و انها تحایلت علیه إلفراغه ب
من الظهیر المذكور وردت عامة 33المضاربة على إكراء المحل بسومة أعلى و ان عبارة أجل السنتین الواردة في المادة 

و لم تحدد تاریخا و اجال محددا لبدئها و أن دعوى المنازعة في اإلنذار المحتج بسقوط اجلها سبقتها دعوى من أجل 
ل الصلح و على الطرف الذي یرغب في رفع دعوى في الموضوع ان یبادر إلى ذلك الصلح إنتهت بصدور مقرر بفش

من نفس القانون و ان محكمة البدایة عندما 32یوما منتاریخ تبلیغ هذا المقرر و هو ما أقرته المادة 30داخل أجل 
دون أن یثبت لدیها تبلیغه إتجهت إلى سقوط حقه في تقدیم أي طلب في مواجهة المكري إعتمادا على المادة المذكورة 

قانونیا بمقرر فشل الصلح لم تجعل لحكمها أساس من القانون و ان األحرى ان المستأنف علیها سقط حقها في رفع دعوى 
المصادقة على اإلنذار باإلفراغ بعد مرور أكثر من سنتین ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق المقال اإلفتتاحي 

حي القصبة ابن أحمد و تحمیل المستأنف علیها الصائر 1المكرى له و الكائن بشارع محمد الخامس رقم بتسلیمه الدكان 
. و أرفق المقال بصورة من الحكم اإلبتدائي . 
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حضر نائب المستانف و تخلف نائب المستأنف علیها و الفي 2019- 03- 25وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
أن تلك األسباب على حالتها موجهة ضد حكم صادر عن نفس المحكمة تحت عدد بالملف مذكرته الجوابیة ورد فیها 

و تنفیذه بموجب محضر 6518قضى بالمصادقة على اإلنذار و اإلفراغ تم تأییده بموجب القرار اإلستئنافي رقم 4387
طلب المنازعة في اإلنذار و ان ذلك الحكم المؤید إستئنافیا  إعتبر أن167/2017تنفیذ عن إبتدائیة ابن احمد تحت عدد 

مرفوض و كذلك الشأن بالنسبة لطلب التعویض فلم یبق للمستأنف الحق في تقدیم دعوى من أجل المطالبة بتسلیم المحل 
ألن إفراغه بني على كونه محتل بدون سند و القرار المذكور قد حسم نهائیا في مطالبه و ان المحتل بدون سند ال یمكنه 

او التعویض و انها تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعویض عن اإلحتالل دون سند في مواجهة المستأنف المطالبة بالرجوع 
فتقرر حجز . تسلم نائب المستانف نسخة منها و إلتمس اجال .   و أن الحكم جاء معلال تعلیال شافیا ملتمسة تأییده 

.01/04/2019القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 

6518حیث إنه خالفا لما أثاره الطاعن ذلك ان محكمة البدایة عندما سایرت ما قضى به القرار اإلستئنافي رقم 
ق 451فإنها تقیدت بمقتضیات الفصل 2016- 11- 23الصادر عن محكمة اإلستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

فال یبقى للطاعن أي حق في إعادة  . مصلحته من أي إثبات ل ع لما یكتسیه ذلك القرار من حجیة تعفي من تقرر ل
مناقشة أسباب اإلفراغ و مسوغاته بما في ذلك عدم تبلیغه بمقرر فشل محاولة الصلح و بالتالي ما زعمه من خرق للمواد 

.الساري المفعول انذاك مفتقر لألساس القانوني 1955ماي 24من ظهیر 33و 32
ار اإلستئنافي المومأ إلیه اعاله قضى باإلفراغ للهدم و إعادة البناء و بسقوط حق المكتري و حیث إنه لما كان القر 

في التعویض المترتب عنه لعدم ممارسته دعوى المنازعة خالل آجالها المنصوص علیها قانونا فإن حق الرجوع لم یبق له 
ه موافقا لصحیح القانون ومعلل تعلیال سلیما و یتعین محل لسقوطه بالتبعیة ویكون بالتالي ما إنتهى إلیه الحكم المطعون فی

.و تحمیل الطاعن الصائر اعتبارا  لمآل طعنه. تأییده 
لهــذه األسبـــاب

:حضوریا وهي تبت انتهائیا علنیا و محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 
.االستئنافقبول:في الشكــل

.الحكم المستأنف و تحمیل الطاعن الصائر    تأیید:الموضوعفي

.
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الضبـطالقرار المحفـوظ بكتابـة.أصل

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةبـ 

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

01/04/2019بتاریخ محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا ومقررا 

مستشارة
بمساعدة السیدة كاتبة الضبط

:اآلتي نصهالقرار في جلستها العلنیة 
في شخص ممثلھا القانوني  حمامة **********ركة مقالع ومناجم ش:بین

: الكائن مقرھا االجتماعي ب

ینوب عنھا االستاد وشركاؤه المحامون بھیئة الدار البیضاء 

من جهةةمستأنفاهصفتب

**********:وبین

: القاطن ب
ینوب عنھ االستاد محمد اسباري المحامي بھیئة الدار البیضاء 

.من جهة أخرىه مستأنفا علیهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

االستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

1419: رقمقرار
01/04/2019: بتاریخ

347/8205/2019: ملف رقم
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.بالملفضمنةمجموع الوثائق الممستنتجات الطرفین و بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف و 
25/03/2019القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
وبعد المداولة طبقا للقانون

ستانفت09/01/2019مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ بابواسطة نائبهةالطاعنتحیث تقدم
ملف في ال11292تحت عدد 2018-11-28المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ الصادر عن الحكم بمقتضاه

: و في الموضوع الدعوى في الشكل بقبول و القاضي 7952/8205/2018عدد 
بالمحكمة 933اإلذن بالبیع اإلجمالي لألصل التجاري المملوك للمدعى علیه والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد -1

عن طریق كتابة الضبط، إذا لم یؤد المدعى علیه المبالغ المتخلذة بذمته ابتداء من تاریخ توصله بهذا سلیمان نباالبتدائیة 
.الحكم إلى غایة تاریخ الیوم المعین للمزایدة، وذلك بعد تحدید ثمن انطالق البیع بالمزاد العلني بواسطة خبیر

.درهم210.000,00في حدود كاتب الضبط الذي قام بالبیعمن باستخالص دینه من منتوج البیعاإلذن للمدعي - 2
.من مدونة التجارة117إلى 115القیام باإلجراءات المنصوص علیها في المواد من - 3
.تحمیل المدعى علیه الصائر- 5
شمول الحكم بالنفاد المعجل- 6

في الشكـــل

وفقا لما هو ثابت من غالف التبلیغ المرفق 24/12/2018بالحكم المستأنف بتاریخ ةالطاعنتحیث بلغ
، مما یجعل االستئناف مقبول شكال لتوافر الشروط الشكلیة 09/01/2019باستئنافه بتاریخ تبالمقال، وتقدم

.المتطلبة صفة وأجال وأداء

:وفي الموضــوع
اإلستئنافي أن المستأنف تقدم وثائقها كما إنبنى علیه الحكم المستانف و المقالحیث یستفاد من وقائع النازلة و

بتاریخبواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة بكتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء ا مدعیابصفته
الواقعة بدوار أوالد یونس عین تیزغة " خنك النمر"القطعة األرضیة المسماة أنه أجرعرض من خالله 07/10/2018

وه األخیرة امتنعت عن أداء واجبات الكراء ذدرهم وان ه15.000,00اهرة قدرها إقلیم بن سلیمان للمدعى علیها بمش
استصدرت 24/05/2017خ وانه بتاری2015الى متم یولیوز 2014ها الواجبات الكرائیة من فاتح یونیو بذمتتخلدت 

درهم عن واجبات 210.000,00مبلغ ته قضى بأداء المدعى علیها لفائد10957/8206/2016حكما في الملف عدد 
بتاریخ 6473ا الحكم تم تاییده استئنافیا بمقتضى القرار عدد افراغها عن القطعة األرضیة وان هذالكراء والحكم ب

وانه باشر إجراءات التبلیغ والتنفید التي فتح لها الملف 4600/8206/2017في الملف عدد 13/12/2017
علیها ا تحفظي على األصل التجاري للمنفذحیث امتنعت المدعى علیها عن التنفید وان العارض أوقع حجز 4329/2018
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ن له ببیع األصل الذمس اتللذلك ی4930/8106/2018تضى الملف عدد بمق23/05/2018بتاریخ 933عدد 
بالمحكمة االبتدائیة بابن سلیمان ودلك بعد استصدار امر قضائي باجراء خبرة تقویمیة 933اري المسجل تحت عدد التج

ن للعارض باستخالص دینه من منتوج البیع في حدود لیة البیع بالمزاد العلني مع االذلتحدید الثمن االفتتاحي النطالق عم
و أرفق المقال نسخة من حكم و قرار إستئنافي و نموذج و أمر ردرهم وبالنفاد المعجل والصائ210.000,00مبلغ 

. بالحجز التحفظي و و محضر إمتناع و عدم وجود ما یحجز
و بعد إستیفاء اإلجراءات الشكلیة و المسطریة  صدر الحكم المشار إلیه اعاله إستأنفته الطاعنة لألسباب اآلتیة 

أسباب األستئناف
الدعوى معلال و لم یجب عن دفوعها و المتعلقة بكون  حیث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف لم یكن 

المملوك لها ولیس هناك أي الحالیة جاءت خالیة مما یثبت تنفید االمر باجراء الحجز التحفظي على األصل التجاري 
لك بد من تنفید االمر وتحریر محضر بذي فقط وانما الیكفي االدالء باالمر باجراء الحجز التحفظلك وانه المحضر بذ

تلفة لشيء واحد یسمیه اصل تجاري فالحكم و مخ) عناوین 4حوالي (ورد  في مقاله عدة عناوین المستأنف اكما ان 
قریة الجماعة الدار البیضاء و األمر بالحجز یتضمن عنوان 34القرار و محضر التنفیذ یتضمن عنوان بلوك س رقم 

ابن سلیمان و حین أن 9ر أوالد یونس عین تیزغة ابن سلیمان و نموذج ج یتضمن عنوان حي اللة مریم بلوك رقم دوا
بالمحكمة اإلبتدائیة بابن سلیمان و یبقى طلب المستأنف علیه غیر 933الملتمس النهائي یتعلق باألصل التجاري رقم 

ضمن بالنمودج ج ملتمسة من حیث الشكل قبول اإلستئناف و محدد و ان األصل التجاري یكون منشئا على العنوان الم
.من حیث الموضوع إلغاء الحكم اإلبتدائي و التصریح برفض الطلب و أرفق المقال بنسخة من الحكم مع طي التبلیغ 

حضر نائبا الطرفین و ادلى نائب المستأنف علیه بمذكرة جوابیة 2019- 03- 25وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
فیها أنه ادلى باألمر بالحجز ونموذج ج یفید تسجیل الحجز ملتمسا رد اإلستئناف  تسلم نائب المستانفة نسخة منها و ورد 

.01/04/2019فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة . اكد المقال   

بت من وثائق الملف اإلبتدائي أن المستأنف علیه باشر التنفیذ حیث إنه خالفا لما نعته الطاعنة في الوسیلة األولى فإن الثا
لكن تعذر التنفیذ بسبب كون منقوالت 6473على عناصر األصل التجاري المحجوز علیه بموجب القرار اإلستئنافي رقم 

ئي الشركة غیر ذات قیمة حسب ما هو مسطر بمحضر إمتناع و عدم وجود ما یحجز  المنجز من طرف المفوض القضا
من مدونة 113و المادة 2018- 07- 16المحرر بتاریخ 4329/2018السید عبد الغني بوطاهر في الملف التنفیذ رقم 

التجارة تخول صراحة  للدائن الذي باشر حجز تنفذي ان یطلب بیع األصل التجاري المحجوز علیه جملة مع المعدات و 
ورد 2006- 10- 11صادر بتاریخ 1039في قرار لها تحت عدد البضائع التابعة له على غرار ما أقرته محكمة النقض

من مدونة التجارة إنما 113أن المقصود بعبارة كل دائن یباشر إجراء حجز تنفیذي الوارد بالفقرة األولى من المادة " فیه  
و 285ص 5ة عدد منشور بمجلة الحقوق المغربی" تعني الدائن الذي باشر حجزا تنفیذیا على منقوالت األصل التجاري 
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ما ورد في الوسیلة الثانیة من إختالف العناوین المسطرة بالوثائق یبقى غیر منتج ألن العبرة هي برقم السجل التجاري 
المسجل بالمحكمة اإلبتدائیة 933لألصل التجاري موضوع البیع و التي جاءت متوافقة مع هو مضمن بالنموذج ج رقم 

. غیر مرتكزة على أساس و یتعین ردها و تحمیل الطاعنة الصائر إعتبارا لمآل طعنها بن سلیمان و تبقى أسباب الطعن

لهــذه األسبـــاب
:حضوریاوهي تبت انتهائیا علنیا و محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.االستئنافقبول:في الشكــل
.الحكم المستأنف و تحمیل الطاعنة الصائر    تأیید:الموضوعفي

.



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك
محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/04/02بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا 

مستشارا  ومقررا
ةمستشار 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:اآلتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

**************السیدبین 

الدكان رقم بالكائن 

عبد اللطیف و عبد الغفور شوراق المحامیان بهیئة الجدیدةلوعربياالستاذان ینوب عنه 

من جهةمستأنفا ه صفتب

**************السید صالح وبین 

الكائن ب 

المحامي بـهیئة الجدیدة بوشعیب عسالوياالستاذینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ف/ل
1449: رقمقرار

2019/04/02: بتاریخ
2019/8205/336: ملف رقم
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.الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات
26/3/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة نائبه االستاذ لوعربي عبد اللطیف بمقال استئنافي مؤداة **************حیث تقدم السید 

عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء یستانف بمقتضاه الحكم الصادر 4/1/2019عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
:و القاضي5274/8205/2018في الملف عدد 10370تحت عدد 5/11/2018بتاریخ 

.بقبول الطلب:في الشكــل
و بإفراغ المدعى 9/7/2014بفسخ عقد التسییر الحر المصادق على صحة توقیعه بتاریخ :الموضـوعفي

زنقة یوسف بن تاشفین الجدیدة و بتحمیله الصائر06علیه و من یقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ب 
.و رفض باقي الطلبات

أوجه االستئناف عن نفس المستانف بتاریخ و حیث تقدم االستاذ عبد الغفور شوراق بمذكرة بیان 
.نفس الحكم المشار الى مراجعه أعالهایستانف بمقتضاه12/3/2019

:في الشكل

و بادر الى 20/12/2018ن الثابت من طي التبلیغ ان المستانف بلغ بالحكم المطعون فیه بتاریخ إحیث 
مقدما داخل االجل القانوني و باعتبار المقال مما یكون معه الطعن باالستئناف4/1/2019استئنافه بتاریخ 

.لباقي شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین التصریح بقبولهجاء مستوفیااالستئنافي
و حیث إن مذكرة بیان أوجه االستئناف المقدمة من طرف االستاذ عبد الغفور شوراق عن المستانف  وردت 

الرسم القضائي مما یتعین التصریح اغیر مؤدى عنهافضال على انههذاخارج االجل المنصوص علیه قانونا 
.بعدم قبولها
:في الموضوع

تقدم بمقال افتتاحي لدعوى *******حیث یستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فیه أن السید 
*******أنه أبرم مع السید ریة بالدار البیضاء عرض من خاللهبواسطة نائبه امام المحكمة التجا

مقابل أداء نصف االرباح من المحاسبة الیومیة كحصته في 9/7/2014عقد تسییر حر بتاریخ *******
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2/10/2016إبرام العقد رغم إنذاره بتاریخ االرباح، إال أن هذا االخیر رفض أداء المبلغ المتفق علیه منذ 
راغ المدعى علیه و من یقوم مقامه من المحل مع تسلیمه للمدعي و التمس الحكم بفسخ عقد التسییر و بإف

یومیا عن كل تاخیر في التنفیذ درهم2000بجمیع تجهیزاته المضمنة بالعقد تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیله الصائر و أرفق المقال بصورة مصادق علیها من عقد تسییر و أصل 

.ار و أصل محضر تبلیغهإنذ
و حیث إنه بعد استیفاء االجراءات المسطریة صدر الحكم المشار الیه أعاله و هو موضوع الطعن 

.باالستئناف
أسباب االستئناف

بالرجوع الى حیثیات الحكم یالحظ على أنها جاءت متناقضة أنه الطاعنأسباب  االستئنافحیث جاء في
هو المالك لالصل التجاري موضوع النزاع، و أن عقد التسییر یشیر من كون المدعي تتأكدذلك أن المحكمة لم 

و أن المدعي یتواجد یومیا بصفة دائمة و هذه الوضعیة ال یمكن . الى أن األمر یتعلق بأرباح یتم اقتسامها یومیا
دخال شخصین و أكرى لهما الى أن المدعي قام بإةأن یفهم منها اال أنها عالقة شراكة لیس اال، هذا باالضاف

أن المدعي في شراء السلعة من أجل بیعها زیادة على سلبا على االرباح و عدم مساهمتهمما أثرالطابق العلوي
درهم یومیا و التي بدون شك كانت 500,00درهم و 300,00تسلم مبالغ تتراوح ما بین كان یاعترف بكونه 

بین الطرفین، و التمس قبول االستئناف شكال و موضوعا التصریح نتیجة ممارسة تجارة بیع المالبس كشراكة 
بإلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم من جدید بعدم قبول الطلب بصفة أساسیة و احتیاطیا التصریح 

.برفضه الطلب و احتیاطیا جدا إجراء بحث
.و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه و طي التبلیغ

ما ینبغي التاكید علیه نجاء فیها أ12/3/2019ى نائب المستانف علیه بمذكرة جوابیة بجلسة و حیث أدل
التي تمسك بها في المرحلة االبتدائیة و التي أكد فیها أنه یكتري المحل من عن ادعائاته المستأنفهو تراجع 

تراجع عن هذا الدفع لیشیر الول المستانف علیه في إطار عالقة كرائیة صرفة و انه بمقتضى مقاله االستئنافي 
درهم 500درهم الى 300مرة أنه شریك للمستأنف علیه في جمیع المالبس و انه كان یسلمه مبالغ مالیة من 

یومیا مقابل نصیبه في االرباح و بالتالي فإن إثارة هذا الدفع و الوسیلة الول مرة أمام محكمة االستئناف یثبت 
و انه بغض النظر عن كل ما أثیر فإن . قواله یؤدي الى سقوط ادعاءاته كاملةو تناقض أالمستأنفسوء نیة 

230الطرفین و أن مقتضیات المادة بینتسییر مكتوب و تابث التاریخ و بالتزامات واضحة االمر یتعلق بعقد 
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ع صریحة التنصیص على ان االلتزامات التعاقدیة المنشاة على وجه صحیح تقوما مقام القانون .ل.من ق
بالنسبة الى منشئیها، و أنه بالرجوع الى مقتضیات العقد ستالحظ المحكمة ان مدته یومیة و تبقى الصالحیة 

أجال كافیا من أجل الفسخ و منحهالمستأنفدیده متى شاء، و انه انذر معلیه في فسخه أو تللمستأنف
.الصائرالمستأنفمع تحمیل المستأنفو التمس تأیید الحكم 

مذكرة العلیه و الفي بالملف المستأنفحضرها نائب 26/3/2019و حیث إنه بعد إدراج القضیة بجلسة 
ضیة جاهزة و حجزت للتعقیب فتم اعتبار القنائب المستأنف نسخة و التمس مهلةمنهاتسلمأعالهجوابیة ال

.2/4/2019للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 
محكمة االستئناف

.المستأنف بأوجه استئنافه المومأ الیها أعالهسك حیث تم
و حیث یبقى تمسكه بكون المحكمة لم تتاكد من أن المستانف علیه هو المالك االصلي التجاري و أن عقد 
التسییر یشیر الى ان االمر یتعلق ببیع المالبس دون أن یشیر الى المالك االصلي لها االمر الذي یفهم منه انها 

أنه 9/7/2014ین و المصحح االمضاء بتاریخ عالقة شراكة لیس إال فالثابت من عقد التسییر المبرم بین الطرف
زنقة یوسف بن تاشفین 6تضمن أن الطرف المستانف علیه هو المالك لالصل التجاري للدكان الكائن برقم 

شكل یومي من خالل اقتسام بالمدة الجدیدة، كما أنه تضمن التزامات متبادلة بین طرفیه و التي من بینها تحدید 
ویل المستانف علیه صالحیة فسخ هذا العقد أو تمدیده متى شاء خالمالبس مناصفة مع تاالرباح المتعلقة ببیع

االلتزامات التعاقدیة "ع و التي تنص على ان .ل.من ق230دون قید أو شرط و هو ما یشكل إعماال للمادة 
ضاهما معا او في المنشاة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئیها و ال یجوز إلغاؤها إال بر 

و بالتالي فال هذا فضال على أن ألفاظ هذا العقد قد وردت بصیغة صریحة"الحاالت المنصوص علیها قانونا
.مجال لتأویله بأنه عقد شراكة مما یكون معه ما أثیر بهذا الخصوص على غیر ذي أساس و یتعین رده

ة على أساس و یتعین ردها و تأیید الحكم و حیث إنه تبعا لما ذكر تكون أسباب االستئناف غیر مرتكز 
.المستانف

.و حیث یتعین تحمیل المستانف الصائر
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لهــذه األسبـــاب
.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

شوراقالغفورعبداالستاذطرفمنالمقدمةالبیانیةالمذكرةقبولبعدمواالستئنافقبول::في الشكــل
رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستانفالحكمتاییدوبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر  المستشارالرئیس     



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/04/02بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 

مستشارا  ومقررا

ةمستشار 
بمساعدة السید 

كاتب الضبط
:اآلتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

***** ***** السید بین 
الكائن بالرقم 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءاألستاذ هنائب
من جهةمستأنفا ه صفو ب

الخازن العام للمملكة قابض الحي المحمديوبین 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1450: رقمقرار
2019/04/02: بتاریخ
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.بمكتبه بقباضة البیضاء الحي المحمدي الدار البیضاء 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه وصفب
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واستدعاء المدرجة بالملفبناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق 
.26/03/2019الطرفین لجلسة

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة نائبه االستاذ ولد حمو محمد بمقال استئنافي مـؤداة عنـه ***** ******حیث تقدم السید 

الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة بالــــدار یســــتأنف بمقتضــــاه 28/01/2019الرســــوم القضــــائیة بتــــاریخ 
: والقاضي 10382/8205/2016في الملف عدد 529تحت عدد 19/01/2017البیضاء بتاریخ 

.بقبول الدعوى : في الشكل 

المملـوك للمـدعى علیـه 192144باالذن بالبیع االجمالي لألصل التجاري رقـم -1: الموضوع و في
تـاریخ توصـله بهـذا الحكـم عن طریق كتابة الضبط إذا لم یؤد المدعى علیـه المبـالغ المتخلـذة بذمتـه ابتـداء مـن 

.د العلني بواسطة خبیر إلى غایة تاریخ الیوم المعین للمزایدة وذلك بعد تحدید ثمن انطالق البیع بالمزا

باإلذن للمدعي بقبض الثمن مباشـرة مـن كاتـب الضـبط الـذي قـام بـالبیع مقابـل توصـیل فـي حـدود -2
117إلـى 115ا ممتازا و القیـام بـاإلجراءات المنصـوص علیهـا فـي المـواد الدین و توابعه باعتباره دائنجموع م

.المدعى علیه الصائرتحمیل من مدونة التجارة و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و ب

:في الشكـــل
وبـادر 14/01/2019حیث إن الثابت من طي التبلیغ أن المستأنف بلغ بالحكم المطعون فیـه بتـاریخ 

مقـدما داخـل األجـل القـانوني و باعتبـار المقـال مما یكون معه االسـتئناف 28/01/2019إلى استئنافه بتاریخ 
.شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین معه التصریح بقبولهاالستئنافي جاء مستوفیا لباقي 

:وفي الموضــوع
مــن وثــائق الملــف ووقــائع الحكــم المطعــون فیــه أن الخــازن العــام للمملكــة قــابض الحــي حیــث یســتفاذ 

بمقــال افتتــاحي 15/11/2016التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ تقــدم أمــام المحكمــة الــدار البیضــاء المحمــدي 
الحـــــي المحمـــــدي بمبلـــــغ مــــدین لصـــــندوق قباضـــــة ***** ******مـــــن خاللـــــه أن الســـــید لــــدعوى عـــــرض 
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درهم إضافة إلى مصاریف المتابعات عن التأخیر في األداء إلى یوم السـداد حسـب الثابـت مـن 240.931,81
اإلنـذارات فـي وأنه توقف عن األداء رغـم توصـله بجمیـع االعالنـات و . المرفقة بهذا المقال مستخرج الجداول 

اآجالها القانونیة لیبقى محقا في متابعته وفق مقتضـیات مدونـة تحصـیل الـدیون العمومیـة سـیما أنـه أوقـع حجـز 
بتــاریخ 70433و المقیــد بالســجل التجــاري تحــت رقــم 192144علــى األصــل التجــاري المملــوك للمــدین عــدد 

علـى أمـوال الخزینـة العامـة الـتمس الحكـم م وأنه حفاظا .م.من ق455طبقا لمقتضیات المادة 13/06/2007
بــــالبیع االجمــــالي لألصــــل التجــــاري المــــذكور مــــع النفــــاذ المعجــــل و جعــــل الصــــوائر ضــــمن المصــــاریف ذات 

.االمتیاز

نمــوذج ج الخاصــة باألصــل وأرفــق المقــال بصــور شمســیة مــن مســتخرج الجــداول الضــریبیة و شــهادة
.لمدعى علیه التجاري ا

اإلجــراءات المســطریة صــدر الحكــم المطعــون فیــه المشــار إلیــه أعــاله و هــو وحیــث إنــه بعــد اســتیفاء
.موضوع الطعن باالستئناف 

االستئنــافأسباب

أن الثابت من تعلیل الحكم المطعون فیه انه تضمن الحیثیات الطاعناستئنافحیث جاء في أسباب 
م وأن الدفوع .م.من ق49تضیات الفصل حیث إن الثابت قضاء أنه ال بطالن بدون ضرر عمال بمق: "التالیة

المتمســك بهــا تــروم عمومــا إلــى الطعــن فــي اإلجــراءات المتبعــة فــي التحصــیل و كــذا ســقوط الــدین الضـــریبي 
علـى اعتبـار ... وأنه یبقى على الملزم باألداء إثارته أمام الجهة المختصة و هـي المحكمـة اإلداریـة . بالتقادم 

مــن 113المراقبــة القانونیــة لطلــب بیــع األصــل التجــاري وفــق احكــام المــادة أن صــالحیة هــذه المحكمــة یتعــدى 
مدونــة التجــارة ذلــك أن المحكمــة أسســت قضــائها علــى هــذا التعلیــل دون تحدیــد علــى أي أســاس تشــكلت لــدیها 

مة لألصـل التجـاري تبقـى سـلیالقناعة على أن المستأنف قد أخل بالتزاماته وأن مراقبتها لإلذن بالبیع االجمالي 
ابه فسـاد االسـتدالل جـره إلـى الخطـأ فـي تطبیـق القـانون ذلـك أنـه إذا كـان شـقانونا فإنها بذلك یكـون حكمهـا قـد 

من مدونة التجارة قد اجاز لكل دائن یباشر إجراء حجز تنفیذي أن یطلب من المحكمة التي یقـع 113الفصل 
األصل التجاري بیع أصل المدین المحجوز علیه فإن البیع الجبري لألصل التجاري یقتضي أن یكون بدائرتها 

وحیث لطالما أن هذا الشرط غیر متوفر في نازلة الحال وان الدین محـل منازعـة مـن . الدین ثابتا ال نزاع فیه 
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یة االجرائیة وفق مـا اثیـر طرف المستأنف كونه غیر ثابت و مطالب به بشكل غیر قانوني و معیب من الناح
یل زیــادة علــى أنــه بــالرجوع إلــى وثــائق الملــف ال یوجــد مــن صــقانونیــة واجبــة االتبــاع أثنــاء التحمــن مقتضــیات 

ضمنها أي  سند تنفیذي من قبیل األمر بالتحصیل أو غیره بل نجد مجـرد جـداول مـن صـنع المسـتأنف علیهـا 
والحكـم شـكال و موضـوعا باعتبـاره و الغـاء الحكـم المسـتأنف عشوائیة و غیر مدققة و التمس قبول االستئناف 

.من جدید برفض الطلب و تحمیل المستانف علیه الصائر 

.و أرفق المقال بنسخة تبلیغیة من الحكم المطعون فیه و أصل طي التبلیغ

تخلف عنها الخازن العام رغـم التوصـل و تخلـف 26/03/2019وحیث إنه بعد إدراج القضیة بجلسة 
ئـــــب المســـــتأنف علیـــــه فـــــتم اعتبـــــار القضـــــیة جـــــاهزة و حجـــــزت للمداولـــــة قصـــــد النطـــــق بـــــالقرار فـــــي جلســـــة نا
02/04/2019 .

محكمــة االستئنــاف

.حیث تمسك المستأنف بأوجه استئنافه المومأ إلیها أعاله 

نجـدها م.م.مـن ق9وحیث إنه بغض النظر عما أثیر في اسباب االستئناف فإنه بـالرجوع إلـى المـادة 
:تنص في فقرتها األولى على ما یلي 

:یحب ان تبلغ إلى النیابة العامة الدعاوى اآلتیة" 

القضایا المتعلقة بالنظام العام و الدولة و الجماعات المحلیـة و المؤسسـات العمومیـة و الهبـات و - 1
... " و االراضي الجماعیة سو ممتلكات األحباالوصایا لفائدة المؤسسات الخیریة 

وحیث ورد في الفقرة األخیرة من المـادة أعـاله علـى أنـه یشـار فـي الحكـم إلـى ایـداع مسـتنتجات النیابـة 
.أو تالوتها بالجلسة وٕاال كان باطال 

وحیــث إنــه بــاالطالع علــى وثــائق الملــف اتضــح أن مــن بــین طرفــي الــدعوى الخــازن العــام للمملكــة و 
رس مهامـه كـآمر بالصـرف تحـت وصـایة وزارة االقتصـاد و الذي یعتبر من أشخاص القانون العام و الـذي یمـا

.المالیة باعتبارها جهاز حكومي تابع للدولة المغربیة 
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وحیث إنه باالطالع على وثائق الملف االبتـدائي اتضـح علـى أنـه لـم تـتم احالـة الملـف خـالل المرحلـة 
.االبتدائیة على النیابة العامة لالدالء بمستنتجاتها الكتابیة 

فـي الملـف 2084تحـت عـدد 30/06/2004اء في قرار صادر عن محكمة الـنقض بتـاریخ وحیث ج
: و ما یلیها على انه 219الصفحة 4محاكمة عدد منشور بمجلة 1466/03عدد 

یجــب أن تبلــغ إلــى النیابــة العامــة الــدعاوى المتعلقــة بالنظــام العــام و الدولــة و الجماعــات المحلیــة و " 
لهبــــات و الوصــــایا لفائـــــدة المؤسســــات الخیریــــة و ممتلكــــات االحبــــاس و األراضـــــي المؤسســــات العمومیــــة و ا

.الجماعیة 

.یشار في الحكم إلى إیداع مستنتجات النیابة العامة أو تالوتها بالجلسة وٕاال كان باطال 

عــدم تقیــد المحكمــة االبتدائیــة بهاتــه المقتضــیات اآلمــرة یعــرض حكمهــا للــبطالن و إن كانــت محكمــة 
".إال أن ذلك ال یصحح الحكم االبتدائياف أحالت الملف على النیابة العامة التي أدلت بمستنتجاتهااالستئن

وحیـــث إنـــه ترتیبـــا علـــى ذلـــك یكـــون الحكـــم المســـتأنف قـــد أخـــل بقاعـــدة قانونیـــة آمـــرة ممـــا یتعـــین معـــه 
.التصریح بإلغائه و ارجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فیه طبقا للقانون 

.وحیث یتعین حفظ البت في الصائر

األسبـــــابلـھذه 

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول االستئناف : في الشـــكـل 
للبـث فیـه باعتباره و الغاء الحكـم المسـتأنف و ارجـاع الملـف إلـى المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء :في الموضوع 

.طبقا للقانون مع حفظ البث في الصائر
.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعاله بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

2019/04/09بتاریخ محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
مستشارا  ومقررا

مستشارا
الضبطةبمساعدة كاتب

:اآلتي نصهفي جلستها العلنیة القرار
السید جان : بین 

الدار البیضاء: عنوانه 
.الدار البیضاءبـهیئةمحاميالعبد اهللا القرطبياألستاذ ینوب عنه

من جهةامستأنفوصفهب
مبركة سطات 6الرقم 6تجزئة بنقاسم زنقة : عنوانهxxxxxxشركة :وبین

.سطاتبـهیئة انلمحامیاالحسین صراوي و محمد األولبین اناألستاذینوب عنه
.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىوصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1537: رقمقرار
2019/04/09: بتاریخ

2018/8205/4667: ملف رقم
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.بالملفبناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تالوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة األطراف

26/03/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.مستنتجات النیابة العامةوبعد اإلطالع على 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
ستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن ی24/08/2018بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ السید جان حیث تقدم 

فيو القاضي 2169/8205/2018في الملف عدد 7/5/2018بتاریخ 4423المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
: منطوقه

.االصلي و االصالحي االول و االصالحي الثاني  قبول الطلب:في الشكــل
والحكم تبعا 2014- 09- 29الحكم على المدعى بفسخ عقد التسییر الرابط بین طرفي الدعوى المؤرخ في :في الموضوع

وجعل صائر مارسیل سیردانمطعم و صالةالمسیر عبارة عنلذلك بإفراغ المدعى علیه ومن یقوم مقامه من المحل
.الدعوى على عاتق المدعى علیه ورد باقي الطلبات

.وحیث  قدم االستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجال و أداء فهو مقبول شكال 

:ي الموضوع ف
تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام مطعمxxxxشركة حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن

السـید العربـي النائـب نأالتـي عرضـت مـن خاللهـا18/1/2017المحكمة التجاریة بالـدار البیضـاء و المـؤدى عنـه بتـاریخ 
للمــدعى علیــه عقــد تســییر مطعــم و صــالة مارســیل ســیردان علــى 29/9/2014مــنح بمقتضــى عقــد مــؤرخ فــي yyyyعــن 

و ان جمیــع 2016درهــم علــى خمــس دفعــات إال أن المــدعى علیــه تقــاعس عــن األداء منــذ مــارس 30.000أســاس دفــع 
ر التبلیــغ و ان عقــد التســییر المحــاوالت بــاءت بالفشــل رغــم توصــله باإلنــذار قصــد األداء وفــق مــا یــنص العقــد حســب محضــ

الممنوح إلـى المـدعى علیـه أصـبح منعـدما لعـدم األداء رغـم اإلنـذار و منحـه األجـل المتفـق علیـه و انـه یلـتمس الحكـم بفسـخ 
.و افراغ المدعى علیه من المحل موضوع التسییر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل29/09/2014العقدة المؤرخة في 

لكــراء مــع ترجمــة عنــه و صــورة طبــق األصــل مــن وكالــة العــارض و نســخة اإلنــذار و صــورة و أرفــق المقــال بعقــد ا
طبق االصل من شهادة التسلیم و محضر التبلیغ و نسختان من المقال 
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أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة جواب جاء فیها أن الطلب وجه ممن ال صفة لـه و أن 08/03/2017و بجلسة 
ادرة عن السید دونیس لرفع الـدعوى الحالیـة و أن المركـز القـانوني لهـذا األخیـر فـي الـدعوى المدعي یدعي بان له وكالة ص

لــیس هــو المركــز القــانوني بالنســبة للعقــد المــراد فســخه و أن الــدعوى وجهــت ضــد شــخص ال عالقــة بالعــارض ال مــن حیــث 
فـي حـین أن الطــرف aنجـد جــان االسـم و ال مـن حیـث اللقــب و نفـس األمـر ینطبــق علـى الطـرف المكتـري إذ فــي الـدعوى 

.و التمس التصریح بعدم قبول الدعوى شكال و تحمیل المدعي الصائرbاني في العقد هو جان الث

أدلـــى نائـــب المـــدعي بمقــــال إصـــالحي یلـــتمس مـــن خاللــــه تـــدارك الخطـــأ الـــوارد بالمقــــال 22/03/2017وبجلســـة 
بأنــه هـو الطــرف الثـاني فــي العقـد ملتمســا الحكـم وفــق مــا ورد االفتتـاحي حســب زعـم المــدعى علیـه رغــم إجابتـه علیــه وٕاقـراره 

.بالمقال

أدلــى نائــب المــدعى علیــه بمــذكرة جــواب جــاء فیهــا أن العقــد یــربط بــین العــارض وشــركة 03/05/2017وبجلســة 
مجهولة االسم ناهیك عـن مخالفـة الشـروط الخاصـة المنصـوص علیهـا بقـانون شـركات المسـاهمة فـي نطـاق تفـویض المهـام 

مــا یجعــل مــن وكالــة الســید العربــي باطلــة للتقــدم بالــدعوى الحالیــة كمــا أن العقــد یلــزم طرفیــه بســلوك مســطرة التحكــیم طبقــا م
.منه و انه یتعین التصریح بعدم قبول الدعوى مع تحمیل المدعي الصائر10للمادة 

09/05/2017و بناء على المقال اإلصالحي الذي تقدم به نائب المدعي المؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ 

حسب الثابت من yyyyyوالذي یرمي من خالله إصالح المقال االفتتاحي و اعتبار الدعوى موجهة من طرف الشركة 
من العقد ینص على الفسخ في حالة عدم 9ل العقد و بخصوص الدفع المتعلق بشرط التحكیم لحل النزاعات فان الفص

المتعلق بالتحكیم المنصب 10اإلدالء بعد شهر من اإلنذار و هو ما یتمسك به العارض في المقال و ال عالقة له بالمادة 
و ممثلها yyyyyهو مناط الدعوى و التمس إدخال شركة 9على نزاعات تتعلق بعدم تطبیق االتفاق و أن الفصل 

.في الدعوى و الحكم وفق ملتمسات المقال االفتتاحيالقانوني 

3417/8205/2017في الملف في 08/01/2018الصادر بتاریخ 104بناء على القرار االستنئافي رقم 

.والقاضي بإرجاع الملف للمحكمة التجاریة للبت فیه من جدید

.2169/8205/2018عددوبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة فتح له الملف 

أنه باالطالع على المقال االصالحي أدلى نائب السید جان بمذكرة جواب جاء فیها 16/04/2018وبجلسة 
الصادر 5328وكذا ما ضمن بآخر سطر من الصفحة الثانیة للحكم االبتدائي رقم 09/05/2017المدلى به بتاریخ 

وممثلها yyyyالتمس إدخال شركة العربيلى أن السید ع476/8205/2017في الملف عدد 17/05/2017بتاریخ 
القانوني وأنه شتان ما بین مقال إصالحي ومقال إدخال الغیر في الدعوى وأن صفة السید العربي تبقى منعدمة في الدعوى 

لتي هي الحالیة وقبل ذلك في اإلنذار الذي وجهه للعارض باعتباره یتقاضى بمقتضى وكالة شخصیة من السید دونیس وا
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مكرر كما أن مانح الوكالة المدیر العام السید 67من قانون الشركات وخاصة المادة 76و 4بدورها باطلة طبقا للمادة 
دونیس قد توقف عن اإلدارة وعن تسییر الشركة وغادر المغرب بصفة نهائیة بسبب تهربه من عدة شكایات جنحیة 

ستحقة للدولة الغربیة وهو األمر الواضح من التفویض أو الوكالة المعتمد ودعاوى تجاریة ودیون الغیر بما فیها تلك الم
وبالتالي لم تعد له الصفة وال الحق في مباشرة مهامه كمدیر عام لشركة 14/09/2016علیها المحررة في باریس بتاریخ 

yyyyyمكرر مرتین من 67ة من المادة أو منح تفویض للغیر لتمثیله أو النیابة عن الشركة المذكورة طبقا للفقرة الثانی
أن الوكالة الشخصیة لتي یتقاضى بها السید العربي كما أشیر إلیه أعاله تبقى باطلة وغیر منتجة قانون الشركات وبالتبعیة 

ومن جهة ثانیة أن العارض واجهته عراقیل أثناء من قانون الشركات 4ألي أثر قانوني كما أنها مخالفة لمقتضیات المادة 
درهم وانتزاع 1.000.000,00الله للمحل التجاري موضوع النزاع الحالي وهي واقعة السرقة التي تجاوزت قیمتها استغ

حیازة محل وما إلى ذلك من الجرائم وهو ما حال دون تمكنه من استغالل المحل التجاري وفق ما هو منصوص علیه 
من العقد غیر قابل 9وفي نازلة الحال فإن الفصل من العقد واجبة التطبیق10بالعقد وتجعل من مقتضیات الفصل 

للتطبیق لوجود شرط التحكیم الذي جاء بصیغة عامة تخص جمیع فصول العقد وبنوده كیفما كانت وال تشیر بالتخصیص 
لجوء من العقد وهي شرط التحكیم باستثناء إمكانیة10إلى عدم األداء لیشكل استثناء للقاعدة العامة التي تضمنها الفصل 

أحد طرفیه إلى المحكمة في المساطر االستعجالیة بخصوص اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي ولیس المطالبة بفسخ العقد 
منه وأنه بالرجوع إلى جمیع مقتضیات العقد وحسب 1الفقرة 327أمام محكمة الموضوع رغم وجود شرط التحكیم الفصل 

ات متبادلة بین طرفیه وجزاءات لكل ذلك وفي آخر فصوله اتفق طرفیه على ترتیبها التسلسلي  تنص على التزامات و واجب
لذلك شرط التحكیم وهو األمر الذي یجب معه جمع الشروط وااللتزامات واالخالالت المنصوص علیها في باقي البنود 

.یلتمس العارض الحكم بعدم قبول الدعوى مع تحمیل المدعي الصائر

المدعیة بمذكرة تعقیب جاء فیها أن المسمى العربي مفوض من طرف المدیر أدلى نائب30/04/2018وبجلسة 
العام للشركة بواسطة وكالة لمباشرة المساطر القضائیة وربط االتصال بالمحامي والمفوض القضائي للقیام بكل إجراء 

قتضى الوكالة المذكورة كما لحمایة مصالح الشركة في مواجهة المدعى علیه الذي یستغل المطعم وبالتالي فصفته ثابتة بم
20- 1أن اإلنذار وجه إلى المدعى علیه باسم العربي بصفته نائب بوكالة عن المدیر العام لشركة نادي مطعم وحانة 

بالعنوان أعاله ونفس الشيء بالنسبة للمقال االفتتاحي وكل هذه اإلجراءات تم بواسطة محام أما المقال اإلصالحي فقد 
الوارد بالمقال االفتتاحي ملتمسا فیه اعتبار الدعوى مرفوعة من طرف الشركة المدعیة في شخص تدارك فقط اإلغفال 

ممثلها القانوني دون أن یثیر أي دفع یستدعي التعقیب ومن جهة ثانیة أن المدعى علیه امتنع صراحة من تنفیذ الحكم رقم 
حسب الثابت من محضر االمتناع المؤرخ في 699رقم القاضي علیه بأداء كراء التسییر والمؤید استئنافیا بقرار 8512
من الشروط العامة للعقد یتعلق بالعراقیل التي یمكن ان تنشأ في تطبیقه والتي یجب أن 10و أن الفصل 31/10/2017

یسلك الطرفان من خاللها مسطرة التحكیم في حین أن موضوع الدعوى فیتعلق بعدم تنفیذ المدعى علیه اللتزامه بعدم 
األداء وهذا یخضع لمقتضیات الفصل التاسع من الشروط العامة للعقد الذي ینص على أن العقد یفسخ بقوة القانون وبدون 
إجراءات عند عدم تنفیذ المدعى علیه اللتزامه باألداء بعد إنذاره بشهر وبقي بدون مفعول وبالتالي فقد تحقق الشرط الفاسخ 
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ولیس 9قصد حسم في هذه النقطة معتبرا بأن موضوع الدعوى یحكمها الفصل 104المتفق علیه والقرار االستئنافي رقم
وٕافراغ المدعى علیه جان من 29/09/2014من العقد لذلك تلتمس العارضة الحكم بفسخ العقدة المؤرخة في 10الفصل 

ن یقوم مقامه مع تحمیله المحل موضوع التسییر الكائن بزنقة بالدار البیضاء تحت اسم حانة مارسیل سیردان هو أو م
.الصائر والنفاذ المعجل

.و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعاله و هو الحكم المستأنف

أسباب االستئناف
باالستئنافموضوع الطعن االبتدائيالحكم حیث جاء في أسباب االستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن

نه بخصوص الدفع بمسطرة التحكیم فقد اعتمد على حیثیات القرار وأالحالي جاء ناقص التعلیل الذي یوازي انعدامه
نه كما أشیر إلیه أعاله فإن وأالذي بمقتضاه تم إرجاع الملف للمحكمة التجاریة للبث فیه من جدید104اإلستئنافي عدد 

استنادا على حق الدفاع و عدم االبتدائیةن التصریح بإرجاع الملف للمرحلة القرار المذكور یعتبر باطال لكون أنه ال یمك
إذ أن إمكانیة حرمان أحد األطراف من درجة من درجات التقاضي و في نفس الوقت یبث في دفع جوهري وموضوعي

لیكون قرارها تكون قد ألغت بشكل صریح الحكم المذكوراالبتدائيحین بتت في ما قضى به الحكم االستئنافمحكمة 
وهو األمر الذي یشكل خرقا سافرا للقواعد المسطریة و الجوهریة و منهبإرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة ال جدوى

الحالي یكون هو األخر قد خرق االستئنافموضوع االبتدائيو أنه بالتبعیة فإن الحكم یجعل من القرار اإلستئنافي باطال
و القانون باعتبار أن منطوق القرار اإلستئنافي جاء صریحا حین قضى بإرجاع الملف اللیث فیه من جدید طبقا للقانون

.باإلشارة إلى القرار اإلستئنافي یشكل نقصانا في التعلیل و انعداما لهاالكتفاءبالتالي فإن عدم مناقشة شرط التحكیم و 
المتمثل في كون المقال الطاعنالحالي لم یتطرق قط للدفع المثار من طرف االستئنافموضوع االبتدائيالحكم كما أن

و أنه السابقة و بصریح العبارة هو مقال إدخال و لیس مقال إصالحیاالبتدائیةفي المرحلة الطاعنالذي لم یطلع علیه 
ي یبقى السید العربي هو المدعي األصلي في الدعوى بناء على وكالة شتان ما بین مقال إصالحي و مقال إدخال، و بالتال

و ركونه إلى عدم وجود ضرر، فإن ما أثیر من طرف االبتدائيأما التعلیل الذي جاء به الحكم .شخصیة للسید دونیز
علق بشركة العارض هي دفوعات جوهریة و من النظام العام تثیرها المحكمة من تلقاء نفسها، خاصة و أن األمر یت

مكرر من قانون الشركات تشیر على أنه ال یمكن تخویل الصفة ألي كان لكي یمثل 67ذلك أن المادة مجهولة اإلسم
وأنه في نازلة الحال فإن الوكالة المعتمد علیها في الدعوى الشركة أو المدیر العام و إنما یتم ذلك عن طریق مجلس اإلدارة

للدعوى صادرة عن شخص فقد صفته في تسییر و تمثیل شركة االفتتاحيالمقال هي وكالة شخصیة كما هو ثابت من
من قانون الشركات و التي تنص على 4و األكثر من ذلك هو أن تلك الوكالة جاءت مخالفة لمقتضیات المادة المساهمة

مبلغ رأسمال و هو ما " ش م ... " أو " شركة مساهمة... " وجوب تضمین المحررات تسمیة الشركة مسبوقة أو متبوعة 
دعوى إبطال العقد " الذي جاء فیه كقاعدة 1268/2002التجاریة بالدار البیضاء في قراها رقماالستئنافأكدته محكمة 

فباألحرى تقدیمها في نازلة " أو عدم سریانه یجب أن تقدم من طرف الشركة نفسها و لیس من طرف أي مساهم فیها 
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االبتدائيو لذلك یتضح على أن الحكم اء على وكالة شخصیة باطلة و غیر قانونیةالحال من طرف شخص أجنبي بن
قد جانب الصواب مما یتعین معه التصریح بإلغائه و بعد التصدي القول و الحكم بتأیید الحكم االستئنافموضوع 
ب على الحكم كما أنه یعا476/8205/2017في الملف عدد17/5/2017الصادر بتاریخ 5328عدد االبتدائي
للدعوى یلتمس رافعه بفسخ العقدة االفتتاحيفالمقال الحالي على أنه قضى بما لم یطلب منهاالستئنافموضوع االبتدائي

من جهة و إفراغه من المحل موضوع التسییر دون ذكر هو أو من یقوم مقامه و دون الطاعنبین المدعي من جهة و 
ر ینطبق على المقال اإلصالحي األول و كذا مقال اإلدخال اللذان لم یشر فیهما و نفس األمتحدید المحل موضوع الطلب

باطال و مخالفا االستئنافوهو ما یجعل الحكم موضوع قط إلى عبارة هو أو من یقوم مقامه و ال المحل المطلوب إفراغه
، ملتمسا ات المستأنف علیهمن ق م م ألنه بث في ما لم یطلب منه و خرق و تجاوز حدود طلب3لمقتضیات المادة 

فیما قضى به وبعد التصدي التصریح ببطالنه مع إرجاع الملف االبتدائيإلغاء الحكم بقبول االستئناف شكال وموضوعا
واحتیاطیا جدا إلغاء 5328الى المحكمة التجاریة إلعادة المناقشة فیه من جدید و احتیاطیا تأیید الحكم االبتدائي  رقم 

االبتدائي موضوع االستئناف الحالي وبعد التصدي التصریح بعدم قبول الدعوى شكال  مع تحمیل المستأنف علیه الحكم 
.وأدلى بنسخة حكم تبلیغیة  وغالف التبلیغ  ونسخة مقال افتتاحي للدعوى .الصائر 

بمقتضى وكالة أنها كانتأدلى دفاع المستأنف علیها بمذكرة جوابیة عرضت فیها 22/10/2018و حیث بجلسة 
. لتمثیلها أمام المحاكملرفع دعوى لضمان حقوقها بتنصیب محام عنهاالمسطریةباإلجراءاتالسید بزنار العربي للقیام 

لمن ق879ي المدعیة كما جاء في المقال االصالحي المدلى به أثناء المرحلة االبتدائیة تمشیا مع الفصل واعتبارها
بإرجاعغیر مرتكز على أساس كما أن القرار االستئنافي القاضي المستأنفمن طرف مثارع، وبالتالي یبقى الدفع ال

قرار نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، وال یمكن مناقشة مضامینه أما فیما یخص مقتضیات الملف إلى االبتدائیة هو
ال یمكن الحكم على المدعى ألنهلب من ق م م فإن المحكمة لم تتجاوز ما طلب منها إذ قضت في حدود الط3المادة 

والخالصة أن الحكم االبتدائي قد صادف الصواب فیما قضى به بتطبیق مقتضیات الفصل علیه فقط دون من یقوم مقامه 
الزال یراوغ المستأنفالتاسع من العقد االتفاقي بین الطرفین الذي قرر الفسخ في حالة عدم االداء ونضیف للمحكمة بأن 

واجب الكراء مشموال بالنفاذ المعجل ، ورفض بأداءویتعنت ویماطل رغم استصدار الشركة لحكم ابتدائي یقضي علیه 
بصریح العبارة تنفیذه، وقام باستئنافه فأصدرت المحكمة قرارا یقضي بالتأیید ورغم ذلك تمادي في االمتناع عن تنفیذ ما 

صورتین من الحكمین وأدلت ب.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائرمسة ملت.ترتب بذمته إلى غایة یومه
.المذكورین ومحضري امتناع

المحكمة رفضت طلب أدلى دفاع المستأنف بمذكرة  خالل المداولة عرض فیه أن 6/12/2018و حیث بجلسة 
أیة وثیقة أو مذكرة باستثناء مذكرة إسناد النظر التأخیر و اعتبرت الملف جاهزا على أساس أن المستأنف علیها الم تدل ب

بنفس الجلسة و إنما یتعلق ال یتعلق بمذكرة إسناد النظر المدلى بهاالطاعنفي حین أن طلب التأخیر الذي تقدم به 
اعنالطإذ أنه بهذه الجلسة قررت المحكمة استدعاء 22/11/2018بالمذكرة الجوابیة المرفقة بوثائق المدلى بها بجلسة

مما یشكل خرقا مسطریا یتعین معه لإلطالع و التعقیب كما هو ثابت من خالل اإلستدعاء وهو األمر الذي حرم منه
مع التذكیر على أن نفس الهیئة سبق لها إخراج الملف من المداولة قصد تمكین موكلي من اإلطالع على الوثائق المذكورة
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من اإلطالع على المقال اإلصالحي الطاعنلعدم تمكین االبتدائیةفي مرحلة سابقة أن أرجعت الملف إلى المحكمة
بطلب إحالة الملف على هیئة أخرى بسبب الطاعنومن جهة أخرى فإنه بنفس الجلسة تقدم المدلى به خالل المداولة

نما في الشكل في حین كان الجواب على طلبه شفویا بكون هذه الهیئة لم یسبق لها أن بثت في الموضوع و إتسبقیة الب
المدلى به بالملف سیتأكد على أن المحكمة الم تبث فقط في الشكل أو في 104إلى القرار رقم المحكمةلكن برجوع فقط

من العقد هو الواجب 9من حقه في الدفاع بل ناقشت و بثت صلب الموضوع من خالل تأكیدها على أن البند هحرمان
و التي على أساسها سبق للمحكمة اإلبتدائیة أن قضت بعدم 10التطبیق في النازلة و استبعدت بذلك مقتضیات المادة 

احتیاطیا وضمانا لحق الدفاع إخراج وفیه طبقا للقانون إحالة الملف على هیئة أخرى للبث أساساملتمسا .قبول الطلب
من اإلطالع على الوثائق المرفقة بالمذكرة الجوابیة للمستأنف علیها المدلى بها الطاعنالملف من المداولة قصد تمكین 

ة مذكرة نسخو استدعاء لجلسة و نسخة مذكرة جوابیة بو أدلى.من أجل التعقیب على ما جاء فیها22/10/2018بجلسة 
.إسناد النظر 

الزال یمتنع المستأنفأنأدلى دفاع المستأنف علیها بمذكرة  تأكید عرضت  فیها 19/2/2019و حیث بجلسة 
یستشف من األحكام الصادرة في مواجهته ومحاضر االمتناع المرفقة بالمذكرة الجوابیة عن أداء واجب كراء التسییر ، كما

یملك بأنهحاولت سلوك مسطرة الحجز التحفظي على ممتلكاته  ففوجئت الطاعنةوأن 22/10/2018المدلى بها بجلسة
درهم 3.800,00شقة بالدار البیضاء غیر أنها مثقلة بثالث دهون لفائدة التجاري وفاء بنك لضمان سلف مجموع مبالغه

1798/46الرسم العقاري عدد وهي مبالغ تفوق قیمة الشقة حسبما یستفاد من شهادة الملكیة المشتركة للملك موضوع 
كما أنه لم یكتف باالمتناع . التابع للمحافظة العقاریة آنفا و بالتالي تعذر على العارضة تنفیذ األحكام الصادرة في حقه

من الطاعنةمن أداء واجب الكراء والتسییر بل تمسك باالستمرار في استغالل المحل التجاري وجني مداخیله وحرمان 
مستحقاتها  سالكا اسلوب التعنث والمماطلة من أجل ربح الوقت، متجاهال االحكام الصادرة باسم جاللة الملك و طبقا 

أو التنفیذ باألداءمن العقد االتفاقي الذي ینص على فسخ العقد بقوة القانون بعد االنذار 9للقانون في مواجهته والفصل 
ت المستأنف لعدم ارتكازها على أساس والغایة منها المماطلة فقط وتأیید الحكم رد دفوعا، ملتمسة وبقیا بدون مفعول

شهادة وأمر قضائي بالحصول على المعلومات المطلوبة وأدلى ب.المستأنف لمصادفته الصواب وتحمیل الطاعن الصائر
.الملكیة المشتركة ذات الرسم العقاري 

أنه قد تم التوصل إلى أدلى دفاع المستأنف برسالة اخبار بوقوع صلح عرض  فیها 12/3/2019و حیث بجلسة 
مطعم في شخص مدیرها العام السید دونیس بمقتضی بروطوكول اتفاق و yyyyyصلح بینه و بین المستأنف علیها شركة 

مطعم التي التزمت بالتنازل على جمیع 201yyyyyالذي على إثره سلم السید جان مفاتیح المحل موضوع النزاع لشركة
. اإلشهاد على الصلح الحالي مع ما یترتب على ذلك قانوناملتمسا .المساطر الموجهة ضده بما فیها المسطرة الحالیة

.وأدلى بنسخة من بروطوكول اتفاق 
غایة له أناخبار عرضت  فیها أدلى دفاع المستأنف علیها بمذكرة  تعقیب على رسالة 26/3/2019و حیث بجلسة 

او من طرف هبذلك بصفة قانونیة سواء من طرف موكلتهیومه لم یتوصل بأي اتفاق او صلح بین الطرفین ولم یتم اخبار 
كمحام مكلف هالمستأنف كما انه بالرجوع إلى البروتوكول المدلى به یتضح بأنه مجرد صورة شمسیة وبالتالي یتعذر علی



4667/8205/2018: ملف رقم

8/10

ألجل ذلك ینبغي في شانههتخابر معتفي موضوعه ومضمونه مادام هذه األخیرة لم هابداء رأییهموكلتبالدفاع عن حقوق 
فیه طبقا تعدم االلتفات إلى صورة البروتوكول الذي تزامن تاریخه مع التاریخ الذي اصبحت فیه القضیة جاهزة للحكم والب

على أن الغایة منه هو المماطلة والتفاوت عن صدور حكم للقانون بعد أن شهدت عدة جلسات تجاوزت السنتین  مما یدل
وحتى على فرض إذا وجد هذا االتفاق وكان مبنیا على حسن النیة و ثم االلتزام بمقتضیاته فإن صدور حكم في الموضوع 

أیید الحكم بات في النزاع سوف لن تترتب عنه ایة آثار بالنسبة لطرفیه طالما أنهما لن یطالبان بتنفیذه ، ملتمسة  ت
.المستأنف لمصادفته للصواب وتحمیل الطاعن الصائر 

: یدلي  بالوثائق التالیة أنهأدلى دفاع المستأنف برسالة اإلدالء بوثائق عرض  فیها 26/3/2019و حیث بجلسة 
االشهاد بأصل بروطوكول اتفاق و محضر معاینة حرة لتسلیم مفاتیح المحل موضوع النزاع  و ذلك قصد ضمها  للملف و

.مطعم yyyyyyعلى الصلح المبرم بین الطاعن  السید جان و شركة 
و اعتبرت  ألفي خاللها بالملف بتعقیب لدفاع المستأنف علیها 26/03/2019و حیث أدرجت القضیة بجلسة 

.09/04/2019المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة 
التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــل

.حیث أسست الطاعنة استئنافها  على األسباب المبسوطة أعاله 
وحیث وخالف ما  تمسكت به الطاعنة بخصوص التحكیم فإن القرار االستئنافي  الصادر  عن  محكمة االستئناف  

سبق أن رد الدفع 3417/8205/2017في الملف  عدد 8/1/2018بتاریخ 104قم التجاریة بالدار البیضاء تحت ر 
بقوة  القانون وبدون إجراءات مفسوخاالعقد  جعالبعدم  قبول  الطلب  لعدم سلوك مسطرة  التحكیم بعلة  كون الطرفین 

سیكون  علیه العقد في حالة عدم تفقا مسبقا  على المآل  الذيآدون جدوى  اي  أنهما یبقىبعد توجیه إنذار باألداء  
الرابط من العقدو كما جاء في الفصل  التاسع  یطبقمفسوخا بقوة  القانون ، و هو حكم اتفاقي  جعالءاألداء  بحیث 

للقول مجالبین الطرفین بدون اتخاذ أي إجراء ما عدا  توجیه إنذار یبقى بدون جدوى بعد مرور شهر  وبالتالي فإنه ال 
ء مسطرة  التحكیم  المنصوص علیها في الفصل العاشر  من العقد المذكور طالما  انها تطبق فقط بخصوص  بإجرا

.العراقیل التي قد تنشأ بمناسبة تطبیق االتفاق  أي ما یتعلق بالتسییر 
قضى بإلغاء  وحیث إن القرار االستئنافي المشار إلیه أعاله مادام أنه سبق  و أن رد الدفع  بوجود شرط التحكیم و 

الحكم المستأنف وٕارجاع الملف الى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  للبت فیه من جدید طبقا للقانون مع حفظ البت في 
من 418قد اكتسب  قوة  الشيء  المقضي به باعتباره قرارا نهائیا  وفق  ما ینص  علیه الفصل الصائر ، فإنه بذلك 

.مضامینهفي  إعادة مناقشةللطاعنةو ال أحقیة  قانون االلتزامات  و العقود 
وحیث بخصوص  ما أثیر حول  الوكالة  المعتمد  علیها  في الدعوى فإن الثابت  من الوكالة المذكورة  ان 
المستأنف علیها كلفت السید برنار العربي للقیام  مقامها  باإلجراءات  المسطریة  لرفع دعوى  لضمان حقوقها  بتنصیب 

هي المدعیة وفق ما جاء في  المقال  االصالحي  المدلى به  أمام أمام المحاكم و اعتبارهاتمثیلهامحام  للدفاع عنها و 
وعلیه فإن  السبب المعتمد علیه من ق ل ع 879محكمة البدایة  خالل المداولة وذلك  تماشیا  مع مقتضیات  الفصل 
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نون  الشركات  من قا4طرف الطاعن من كون الوكالة المذكورة  هي وكالة شخصیة و جاءت  مخالفة  لمقتضیات  المادة 
.یبقى  غیر مؤسس كسابقه ویتعین رده 

من قانون 3وحیث بخصوص السبب  المستمد  من كون الحكم المطعون فیه مخالف  لمقتضیات  الفصل 
الرابط بین طرفي الدعوى  المؤرخ  التسییرقضى  بفسخ عقد هیتبین أنالمذكورالمسطرة المدنیة  فإنه باستقراء  الحكم 

وٕافراغ الطاعن و من یقوم مقامه  من المحل موضوع  التسییر ، وذلك وفق ما جاء  في  المقال 29/9/2014في 
االفتتاحي  للمدعیة ومادام أن الحكم قضى في حدود الطلب وفق  الفصل المذكور فإن ما أثیر بهذا الخصوص  یبقى 

.خالف  الواقع ویتعین رده 
من قانون  االلتزامات  و العقود فإن 1098لح فإنه تطبیقا  للفصل وحیث بخصوص ما أثاره الطاعن من وقوع الص

أن الصلح یجب  أن ینهي  النزاع بصفة  نهائیة أيالطرفان  نزاعا قائما  أو یتوقیان  قیامهیحسمالصلح عقد بمقتضاه 
إال على المنازعات  و كیفما كانت عباراته ، و هو ما ال یسريضیقةبین أطرافه ، كما یجب  تفسیر  الصلح في حدود 

.ق ل ع 1108الحقوق  التي  ورد علیها وفق ما نص  علیه الفصل 
وحیث لما كان  الثابت بالرجوع  الى بروتوكول  االتفاق المدلى به بالملف أن المستأنف التزم بأداء  واجبات 

ء  الطاعن بما یثبت تنفیذ  فإن عدم إدالالبروتوكول المذكور من4- 3-2- 1التسییر وفق ما هو محدد بالفقرات 
.یر أساس  ویتعین رده غااللتزامات  المذكورة  یجعل  دفعه بوقوع الصلح على 

وحیث إن الطاعن أدلى كذلك بمحضر معاینة حرة  منجز  من طرف المفوض القضائي السید سعید بتاریخ 
، عاین بمقتضاه  تسلیم الطاعن  مفاتیح المحل التجاري موضوع الدعوى  لممثلة المستأنف علیها  السید 25/2/2019

ئناف الطاعن للحكم القاضي بفسخ عقد التسییر وٕافراغه ان إفراغ المحل قد تم بصفة نهائیة فإن استكریمة ، وعلیه فمادام 
.من المحل المذكور قد أصبح غیر ذي موضوع ولكل ما ذكر یتعین رده وتحمیل الطاعن الصائر 

لهــذه األسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

.بقبول االستئناف :في الشكــل

.برده  لكونه أصبح غیر ذي موضوع مع إبقاء  الصائر على رافعه : في الموضوع 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعاله
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الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/04/16بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا 

مستشارا  ومقررا
ةمستشار 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:اآلتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.انونيقالمثلهامخصفي ش**************شركة بین
الكائن مقرها االجتماعي 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد أیت اشواألستاذ اهنائب
من جهةةمستأنفاهوصفب

انونيقمثلها المخصفي ش**********وبین
الكائن مقرها االجتماعي ب 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد فخاراألستاذ اهنائب

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفو ب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1660: رقمقرار
2019/04/16: بتاریخ
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واستدعاء بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.09/04/2019الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
محمـد بمقـال اسـتئنافي وبواسـطة نائبهـا االسـتاذ آیـت اشـ**************حیث تقـدمت شـركة 

تســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة 14/02/2019مــؤداة عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 
:و القاضي 4384/8205/2018في الملف عدد 8532تحت عدد 03/10/2018بالدار البیضاء بتاریخ 

.قبول الطلب : في الشكل 

بتحقیق الرهن على األصل التجاري للمدعى علیها المسجل بالسجل التجاري للمحكمة : في الموضوع 
األلفـــة الحـــي 2شـــارع واد ســـبو العالیـــة 699و الكـــائن بـــرقم 169265التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء تحـــت عـــدد 

االفتتــاحي للمــزاد بواســطة الخبیــر و تــأمر المحكمـــة بعــد تحدیـــد الــثمنالحســني الــدار البیضــاء بــالمزاد العلنــي 
للمـــدعي مــن مدونــة التجــارة مــع اإلذن 117إلــى 115بالقیــام بــاإلجراءات المنصــوص علیهــا فــي المــواد مـــن 

امتیازیـة و فـي باستخالص دینه أصال و فائدة من الثمن بعد البیع مع مراعـاة ترتیـب الـدائنین وجعـل الصـوائر 
.عى علیها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و برفض باقي الطلبات حال فشلها تحمیل المد

:في الشكـــل
كمــا هــو ثابــت مــن طــي التبلیــغ 29/01/2019حیــث بلــغ الحكــم المطعــون فیــه إلــى المســتأنفة بتــاریخ 

األجــل ممــا یكــون معــه االســتئناف مقــدما داخــل 14/02/2019المرفــق بالمقــال و بــادرت إلــى اســتئنافه بتــاریخ 
القــانوني و باعتبــار المقــال االســتئنافي جــاء مســتوفیا لبــاقي شــروطه الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ممــا یتعــین معــه 

.التصریح بقبوله 

:وفي الموضــوع
تقــدم بمقــال افتتــاحي **********حیــث یســتفاذ مــن وثــائق الملــف ووقــائع الحكــم المطعــون فیــه أن 

بتــــاریخ اریــــة بالــــدار البیضــــاء و المــــؤداة عنــــه الرســــوم القضــــائیة لــــدعوى بواســــطة نائبــــه أمــــام المحكمــــة التج
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8.228.058,07و الذي عرض من خالله أنـه دائـن للمـدعى علیهـا بمبلـغ أصـلي یرتفـع إلـى 24/05/2018

درهــم قبلــت 1.000.000,00درهــم نــاتج عــن عــدم تســدیدها لرصــید حســابها الســلبي ، وأنــه لضــمان أداء مبلــغ 
و من الئحة تسجیل الرهن على االصل التجـاري مـنح المـدعي اضح من عقد القرض المدعى علیها كما هو و 

عناصــره المادیــة و المعنویــة و تــم تقییــد هــذا الــرهن علــى االصــل رهنــا انصــب علــى االصــل التجــاري بجمیــع 
الــرهن مــن الدرجــة الثانیــة علــى األصــل و تــم تجدیــد التقییــد و الــتمس األمــر بتحقیــق 169265التجــاري عــدد 

األلفــة الحــي الحســني الــدار البیضــاء المســجل بالســجل 2شــارع واد ســبو العالیــة 699جــاري الكــائن بــالرقم الت
درهـــم 1.000.000,00أداء بلـــغ لضـــمان بجمیـــع عناصـــره المادیـــة والمعنویـــة 169265التجـــاري تحـــت عـــدد 

ن كتابة الضبط بواسطة تضاف إلیه الفوائد االتفاقیة و المصاریف و اإلذن للمدعي باستخالص دینه مباشرة م
و تعیــین أحــد وصــل تســلمه لــه بعــد البیــع مــع االشــارة إلــى أن هــذا الــدین یشــمل األصــل و الفوائــد والمصــاریف 

الســادة الخبــراء المختصــین قصــد تحدیــد الــثمن االنطالقــي لبیــع اآلالت و المعــدات علــى أن یكــون الــثمن قــابال 
م التنفیــذ بالمحكمــة التجاریــة بالقیــام بــاإلجراءات المنصــوص إلــى مــا ال نهایــة و تكلیــف قســللزیــادة أو النقصــان 

.من مدونة التجارة مع النفاذ المعجل و الصائر 370علیها في الفصل 

و ارفــق المقــال بنســخة مــن كشــف حســاب بنكــي ، نســخة مــن عقــد فــتح قــرض مضــمون علــى االصــل 
. ، إنذار موجه إلى المدعى علیها " ج"التجاري ، الئحة تسجیل الرهن ، نموذج 

وحیــث إنــه بعــد اســتیفاء اإلجــراءات المســطریة صــدر الحكــم المشــار إلیــه أعــاله و هــو موضــوع الطعــن 
. باالستئناف

االستئنــافأسباب

علــى حیــث جــاء فــي أســباب اســتئناف الطاعنــة أن الحكــم االبتــدائي لــم یعلــل تعلــیال كافیــا لعــدم جوابــه 
شــروط ســبقیة البــث تفتقــد ألحــد العناصــر دفوعــات أثیــرت و تعــد حاســمة للبــث فــي النــزاع ذلــك أنــه وٕان كانــت 

األحكــام المســتدل بهــا مــن قبــل فــإنع و هــو وحــدة األطــراف .ل.مــن ق451الــوارد التنصــیص علیهــا بالمــادة 
من البیع االجمالي لألصل التجـاري المستأنفة في معرض جوابها على المقال تتبث لها الحجیة فیما قضت به 

ضمن بها ماو كون األحكام تكتسب حجیة على. المملوك لها المشار إلى عنوانه و رقمه بصدر هذا المقال 
وأن هــــذه الحجیــــة تثبــــت للوقــــائع قبــــل صــــیرورتها قابلــــة للتنفیــــذ ع و لــــو .ل.مــــن ق418وفقــــا ألحكــــام المــــادة 
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والمنطــوق األمــر الــذي یقتضــي مــن المحكمــة المرفــوع إلیهــا الطلــب الــذي صــدر بشــأنه الحكــم موضــوع الطعــن 
الحالي أن تصرح برفض الطلب لوجود حكمین سابقین قضیا بالبیع االجمالي لألصل التجاري ، هذا من جهة 

من الناحیة العملیـة فـإن صـدور ثالثـة أحكـام بـالبیع االجمـالي لـنفس األصـل التجـاري ، أخرى فإنهو من جهة 
خبیــر لتقـویم األصــل التجــاري و فــي كـل منهــایعــینمـن شــانه ارهـاق كتابــة الضــبط بفـتح ثــالث ملفــات تنفیذیـة 

الحــال أنــه مــادام قــد صــدر حكــم بــالبیع فلألطــراف األخــرى التــدخل فــي ملــف التنفیــذ علــى ســبیل التعــرض علــى 
قبـول المقـال االسـتئنافي شـكال و موضـوعا تأو مرتبـة دینـه و التمسـاداء منتوج البیع كـل حسـب درجـة تقییـده 

.ن جدید برفض الطلب التصریح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم م

.و أرفق المقال بنسخة حكم و طي التبلیغ 

اثارتبمذكرة جوابیة جاء فیها أن الطاعنة 19/03/2019و حیث أدلى نائب المستأنف علیه بجلسة 
ابق قضــى ببیــع األصــل التجــاري وان هاتــه الوســیلة مــردودة وســیلة متعلقــة بســبقیة البــت بعلــة صــدور حكــم ســ

: لالعتبارات التالیة 

: ذلك أن سبقیة البث تستلزم استجماع شروط و هي 

.ما تم طلبه أن یكون الشيء المطلوب هو نفس - 
.أن تكون الدعوى مؤسسة على نفس السبب - 
.أن تكون الدعوى قائمة بین نفس الخصوم - 

نازلـة الحـال بـالنظر إلـى كـون األحكـام المحـتج بهـا فـيفيوبالتالي فموجبات سبقیة البث غیر متوفرة 
وحــدة األطــراف و الســبب و الموضــوع ذلــك أن الحكــم الطــور االبتــدائي و المتمســك بهــا اســتئنافیا تبــرر انتفــاء 

بــــین المســــتأنفة و شــــركة دیفیزیــــون موطــــو ســــیكلیط 10659/8205/2019الصــــادر فــــي إطــــار الملــــف عــــدد 
ء شـــركة یخـــص أدا11194أوطوموبیـــل یخـــص البیـــع االجمـــالي لألصـــل التجـــاري فـــي حـــین أن الحكـــم عـــدد 

و كفیلهــــا تضــــامنا المبلــــغ المطالــــب بــــه إلــــى البنــــك الشــــعبي المركــــزي و ال عالقــــة **************
تجیـز لكـل من مدونة التجارة 114للمستأنف علیه بهما بخالف مزاعم المستأنفة ، إضافة إلى ذلك فإن المادة 

بیعه و الذي یضمن مالـه مـن دیـون و ذلـك بعـد بدائن مرتهن مقید على االصل التجاري أن یحصل على أمر 
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ثمانیة أیام من توجیه إنذار بالدفع للمدین بدون جدوى مما یتعین معه رد كافة دفوعات الطاعنة لعدم تأسیسها 
.مع تأیید الحكم المستأنف 

تخلـف عنهـا نائـب المسـتأنفة رغـم سـابق اعالمـه 09/04/2019وحیث إنه بعـد إدراج القضـیة بجلسـة 
تعقیبیــة لهــذا االخیــر و التــي أكــد مــن خاللهــا ســابق كتاباتــه ، حــاز االســتاذ ذهیــب عــن مــذكرةبــالملف والفــي

المســتأنف علیــه نســخة منهــا فــتم اعتبــار القضــیة جــاهزة و حجــزت للمداولــة قصــد النطــق االســتاذ فخــار عــن
.16/04/2019بالقرار في جلسة 

محكمــة االستئنــاف

.استئنافها المبسوطة أعاله حیث تمسكت المستأنفة بأوجه 

وحیـــث إنـــه بخصـــوص دفعهـــا بســـبقیة البـــت فـــي دعـــوى البیـــع االجمـــالي لألصـــل التجـــاري بمقتضـــى 
ع .ل.مـن ق451فإن الثابت من مقتضـیات المـادة .الحكمین المستدل بهما من قبلها خالل المرحلة االبتدائیة

نفـس ماســبق طلبـه ، وأن تؤســس الــدعوى یجــب أن یكـون الشــيء المطلـوب هــوثلیصــح الـدفع بســبقیة البـأنـه 
الصـــادر 11194و الحـــال أن طرفـــي الخصـــومة فـــي الحكـــم عـــدد ،علـــى نفـــس الســـبب و بـــین نفـــس الخصـــوم

كــابرانهمــا البنــك الشــعبي كطــرف مــدعي و الشــركة المســتأنفة و كفیلهــا الســید محمــد 04/12/2017بتــاریخ 
هاتــه األخیــرة تجــاه الطــرف المــدعى علیــه المترتبــة عــن قــروض مــدعى علیــه وأن ســببها هــو مدیونیــة كطــرف

طلـب الـدائن فـي حـین وتسهیالت بنكیة و موضوعها هو البیع االجمالي لألصل التجاري للمسـتأنفة بنـاء علـى 
ـــــــــي الحكـــــــــم عـــــــــدد  ـــــــــاریخ 993أن أطـــــــــراف الخصـــــــــومة ف ـــــــــف عـــــــــدد 01/02/2017الصـــــــــادر بت ـــــــــي المل ف

، و البنـك الشـعبي ، وشـركة صفتها مدعیـة و القـرض الفالحـي هم الشركة المستأنفة ب10659/8205/2016
للتجـارة الخارجیـة ، و الشـركة المغربیـة التونسـیة لإلطـارات أمـین یكلیط أوطوموبیـل، و البنـك المغربـيموطو س

وأن سبب الدعوى هو مدیونیة المستأنفة تجاه الطرف المـدعى علیـه و موضـوعها هـو البیـع االجمـالي لألصـل 
ســتأنفة بنــاء علــى طلبهــا ممــا تكــون معــه ســبقیة البــت غیــر قائمــة الخــتالف األطــراف و الموضــوع التجــاري للم

.و بالتالي یكون ما تمسكت به بهذا الخصوص على غیر ذي أساس و یتعین رده ،والسبب

و للـدائن المـرتهن المقیـد مـن مدونـة التجـارة تعطـي للبـائع 114وحیث إنه فضـال عـن ذلـك فـإن المـادة 
لــى االصــل التجــاري أن یحصــال ایضــا علــى األمــر ببیــع األصــل التجــاري بعــد ثمانیــة أیــام مــن إنــذار دینهمــا ع
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جدوى األمر الذي یستشف منها إمكانیة تقدیم أكثر من دعوى الستصـدار حكـم ببیـع أصـل تجـاري یبقى بدون 
.من قبل دائنین متعددین و مهما كانت درجة االمتیاز التي تحضى بها دیونهم 

تبعا لذلك تكـون أسـباب االسـتئناف علـى غیـر ذي أسـاس و الحكـم المطعـون فیـه فـي محلـه وحیث إنه
.مما تعین تأییده 

.وحیث یتعین تحمیل المستأنفة الصائر

األسبـــــابلـھذه 

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.االستئناف قبول : في الشـــكـل 
.برده و تأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه :في الموضوع 

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

كاتب الضبطالمقررالمستشارالرئیس



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

2019/04/17بتاریخ محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة 
مستشارا ومقررا 

مستشارة
السیدة كاتبة الضبطبمساعدة 

:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه

.********************السید بین 
عنوانه 

.القنیطرةبهیئة ةالمحامیةاألستاذهتنائب
من جهةا بوصفه مستأنف

في شخص ممثلها القانوني لمیاء الدباغ**********شركة : وبین 
.نائبها األستاذ المحامي بهیئة القنیطرة

.من جهة أخرىها مستأنفا علیهابوصف

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1669: رقمقرار
2019/04/17: بتاریخ

2018/8205/5255: ملف رقم



5255/8205/2018:ملف رقم

2

.بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وعدم معارضة األطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تالوته بإعفاء من الرئیس 

.10/04/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل

**********السید تقدم به الذي الصائر القضائيالمؤدى عنهاالستئنافي مقالالبناء على 
عن المحكمة التجاریة الحكم الصادر بمقتضاه یستأنف 27/06/2018بتاریخ هتنائببواسطة**********

بقبول الدعوى و في و القاضي4312/8207/2017ملف عدد 1753تحت عدد 24/04/2018بتاریخ بالرباط
الكائن برقم **********من المقهى المسماة ********************الموضوع بإفراغ المدعى علیه 

.القنیطرة و بتحمیله المصاریف و برفض باقي الطلب1المغرب العربي أ 172

.وحیث ال یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعن بالحكم المستأنف 

.فهو مقبول شكال و حیث قدم المقال االستئنافي مستوفیا للشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء 

:و في الموضـوع
بمقال أمام المحكمة التجاریة نائبهابواسطة متتقدالمدعیة یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

"الذهبيالراس"مقهىبشأنحرتسییرعقدتعرض فیه أنها أبرمت مع المدعى علیه 2017/12/8بتاریخبالرباط 
إفراغعلیهالمدعىرفضالمدةانتهاءرغمأنهو12/04/2017منابتداءأشهر6لمدةأعالهانهبعنواالكائنة
موضوع"الذهبيالراس"المسماةالمقهىبشأنالطرفینبینالمبرمالحریرسیالتعقدبفسخالحكمملتمسةالمحل
1أ العربيالمغرب172برقمالكائنةبالقنیطرةاالبتدائیةبالمحكمةالمسجلو39719رقمالتجاريالسجل
الراس"المسماةالمقهىبإفراغعلیهالمدعىعلىلذلكتبعاوالحكم2017/4/12بتاریخعلیهالمصادقوالقنیطرة
دیدیةهتغرامةطائلةتحتبإذنهلوومقامهیقوممنوأمتعتهجمیعمنومنهالحرالتسییرعقدموضوع"الذهبي

تسییربعقدمقالهامرفقةالصائر،تحمیلهوالمعجلالنفاذمعالتنفیذعنفیهیتأخریومكلعندرهم5000تبلغ
.حر
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فیهاجاء20/03/2018بجلسةهبنائبواسطةعلیهالمدعىطرفمنالمقدمةالجوابیةالمذكرةعلىبناءو
التجاريالسجلنموذجیفیدبماالمعنیةالجهةإدالءعدموالقانونیةالشكلیاترقهاخلشكالمقبولةغیرالدعوىأن
حرتسییرعقدلیسوكراءعقدبأنهالمدعیةفأوهمتهفحواهعلىیطلعلمالعقدإبرامهىلدأنهوالصفةإلثباتو

إنذاربأيیتوصللمأنهكماالتجارةمدونةمن155للمادةمخالفالعقدأنوكراءالعقدكونعلىشهودلهوأن
رقمالتجاريللسجلوجودالأنهوضمنیاددجتقدالعقدمعهیكونماسخفالفيرغبتهاإلبداءالمدعیةطرفمن

بأنالقولاحتیاطیاالدعوى،قبولعدمالشكلفيأساساملتمساالباطنمن كراءعقدالعقدمعهیكونما39719
ة بثالثمذكرتهمرفقاالشهود،بحضوربحثإجراءجدااحتیاطیاوالباطنمنكراءضمنیا وأن العقد ددجتالعقد

.اشهادات 

**********السید ه و بعد استیفاء اإلجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعاله استأنف
ألن المستأنف بهقضىفیماالصوابیصادفلمالمستأنفالحكمانوجاء في أسباب استئنافه **********

نموذجیفیدبماتدليلمعلیها لم ترفق مقالها إال بعقد تسییر حر دون أن تستند في ذلك إلى ما یعزز طلبها و 
إلىاألمورإعادةبتضمین مراجعه في مكتوباتها وان طلبها یبقى ناقصا و یتعین إعادة اكتفتوانماالتجاريالسجل
منهوتوصلتاألجلانصرامبعدللمقهىالمخصصالمحلیشغلظلبعدم قبولها شكال مضیفا انه والقولنصابها

وان الكراءوصلمنثابتهوكماالعقدتجدیدفيرغبتهاعنیعبرماوهوالكراءبمبالغالمستانف علیها 
واجلهینصرمأنقبلوفسخهالعقدا بإنهاءانذار ولم توجه الیهالعقدإنهاءفيرغبتهاعنتعبرلمعلیهاالمستأنف

ملتمسا في األخیر قبول االستئناف شكال و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فیما علیهاالمستأنفأغفلتهماهذا
قضى به وبعد التصدي الحكم بصفة أساسیة بعدم قبول الدعوى شكال و احتیاطیا اعتبار بأن العقد الرابط بینهما هو 

عقد تسییر حر وبصفة احتیاطیا جدا إجراء بحث بحضور الشهود و أرفق المقال بنسخة حكم عقد كراء و لیس
.  ابتدائي و صورة وصل الكراء 

03/04/2019و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 
هيبالمستأنفتربطهاالتيالعالقةانالعارضةطرفمنبهالمدلىالتسییرخالل عقدمنالثابتأنجاء فیها 

التسییرعقدأنو القنیطرة1أالعربيالمغرب172بالرقمالكائنة**********بالمسماةلمقهىلتسییرعقد
2017/09/12بتاریخوینتهي2017/04/12تبتدئوالتيالمدةمحددجاءوالقانونیةأركانهجمیعاستجمعهذا

عقدهوالطرفینبینالرابطالعقدأنوتفیدواضحةتءجاالطرفینالتزاماتانوالشهریةالسومةأیضاوتضمن
وااللتزاماتقانونمن230الفصلبمقتضیاتوعمالانهو فیهالمحددةالمدةبانتهاءسینتهيوانهحرتسییر
دفوعجمیعردلذلكتبعایستلزمو هاشئلمنبالنسبةالقانونمقامتقومصحیحوجهعلىالمنشأةوااللتزاماتالعقود
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انتهاءعندقانونبقوةالكراءینتهيأنیقتضيانهصراحةتنصالقانوننفسمن687الفصلأنوالمستأنف
الضمنيبالتجدیدالتمسكمعهیبقىاممباإلخالءتنبیهبإعطاءضرورةغیرمنالمتعاقدانلهحددهاالتيالمدة
خاصة وان المستأنف خالل هذه المدة كان یقضي عقوبة حبسیة سالبة للحریة مؤكدة ان قانونامؤسسغیرللعقد

الحكم المستأنف علل تعلیال كافیا من الناحیتین الواقعیة و القانونیة و اجاب على كل النقاط المثارة بما فیها أوجه 
. و تحمیل المستأنف صائر استئنافه االستئناف الحالي ملتمسة رد دفوع المستأنف و تأیید الحكم المستأنف 

.وارفق مذكرته بنسخة من قرارین

فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق 10/04/2019و بناء على إدراج الملف أخیرا بجلسة 
.      17/04/2019بالقرار بجلسة 

محكمــة االستئـناف
اب استئنافه انه ظل مستغال للمحل موضوع العقد ان من بین ما تمسك به الطرف المستأنف ضمن أسبحیث 

.بعد انصرام األجل وان العقد قد تجدد ضمنیا ملتمسا لذلك الحكم برفض الطلب 

الملف ان الطرف المستأنف وثائق على الحكم المطعون فیه إذ الثابت منالمستأنف صح ما عابه الطرف وحیث 
12/9/2017إلى غایة 12/4/2017لمدة ستة أشهر تبتدئ من وذلك تسییر حر مع المستأنف علیهابرم عقد أ

12/9/2017قابلة للتجدید وأن الطرف المستأنف ظل مستغال للمحل موضوع النزاع بعد انتهاء مدة العقد بتاریخ 

أي بعد مرور ما یقارب ثالثة أشهر 8/12/2017وان المستأنف علیها لم تتقدم ضده بدعوى اإلفراغ إال بتاریخ 
من قانون االلتزامات والعقود ینص على أن الكراء إذا ابرم لمدة محددة 689نتهاء مدة العقد علما أن الفصل على ا

.ثم انتهت وظل المكتري واضعا یده على العین فإنه یتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة 

المدة وبنفس الشروط وهو ما وحیث وترتیبا على ما تقدم فإن عقد التسییر الحر المبرم بین الطرفین قد تجدد لنفس 
و لم یصادف الصواب فیما قضى به مما یتعین إلغاءه والحكم وفق یجعل الحكم المستأنف قد خالف منحى القانون 

.منطوق القرار أسفله 

.المصاریفاالمستأنف علیهوحیث یتعین تحمیل 

لهــذه األسبـــاب
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.بت انتهائیا علنیا و حضوریاتصرح محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي ت

.االستئنافبقبول:في الشكــل

.والحكم من جدید برفض الطلب مع تحمیل المستأنف علیها الصائر المستأنفحكم البإلغاء: ر ـفي الجوه

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتبة الضبطالمستشار المقررةالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة االستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

هي مؤلفة و 22/04/2019بتاریخمحكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:من السادة

رئیسة

مستشارا مقررا

مستشارة

بمساعدة كاتب الضبط

:القرار اآلتي نصهفي جلستها العلنیة

**********السید : بین

الكائن 

ینوب عنه األستاذ المحامي بهیئة الدار البیضاء 

من جهةابوصفه مستأنف

**********السید : وبین

الكائن 

الدار البیضاءاألستاذ المحامي بهیئة ینوب عنه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1824: رقمقرار
2019/04/22: بتاریخ

2019/8205/961: ملف رقم
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بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى
.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال االستئناف والحكم 

.08/04/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المدنیة المسطرة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

ستأنف ی05/02/2019بواسطة محامیه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ **********السید حیث تقدم
في الملف عدد 10/01/2019بتاریخ 164عدد بالدار البیضاءبمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 

و بمعاینة فسخ عقد التسییر الحر الرابط بین الطرفین وبإفراغه ومن یقوم مقامه أ، القاضي 11197/8205/2018
درهم واجبات التسییر عن المدة 35.000,00بإذنه من المحل التجاري الكائن الدار البیضاء وأدائه للمدعي مبلغ 

درهم تعویضا عن التماطل ، وتحمیله الصائر ورفض باقي 2000.00، ومبلغ 2018من فبرایر إلى نونبر 
الطلبات 

:في الشكــل

ستئنافه إوبادر إلى 29/01/2019حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاریخ 
أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال اإلستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول 05/02/2019بتاریخ 
.شكال

:في الموضـوع

ان تقـدم **********علیـه الحسـین حیث یسـتفاد مـن وثـائق الملـف والحكـم المطعـون فیـه انـه سـبق للمسـتأنف 
أنـه عـرض فیـه , 15/11/2018بواسطة محامیه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء مؤدى عنه بتـاریخ 

أعـاله و ذلـك تحـت ) عنـوان المـدعى علیـه(سبق أن كلف المدعى علیه بتدبیر و تسییر المحـل التجـاري الكـائن فـي عنوانـه 
الشروط و اإلتفاقات المضمنة في العقد ، والذي نص على عدة شروط و التزامات من طرف المدعى علیه منها على وجـه 

، وان العقـد غیـر 2017و نهایتها مـتم دجنبـر 2017-05-01ها شهور فقط بدایت8الخصوص أن مدة العقد تحدد في 
قابل للتجدید و یبقى من حق صاحب المحل الدخول إلى محلـه وحیازتـه حیـازة تامـا دون قیـد وال شـرط ، وأن یـؤدي المسـیر 

ن درهــــم شــــهریا ،  وأن عــــدم أداء المبلــــغ فــــي وقتــــه ابتــــداء مــــ3500,00مبلــــغ " المــــدعي"إلــــى صــــاحب األصــــل التجــــاري 
ـــــداء مـــــن 10/05/2017 ـــــف عـــــن أداء الواجـــــب شـــــهریا ابت ـــــه المســـــیر توق ـــــه فســـــخ العقـــــد ، و أن المـــــدعى علی ـــــتج عن ین
درهم التـي تـم 3800.00إلى اآلن و ذلك رغم جمیع المساعي الودیة الشفویة اللهم إال ما كان من مبلغ 01/01/2018
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أن المبلـغ المـذكور یتعلـق بـالكراء عـن شـهر ینـایر تسلیمه إلى المدعي بتدخل و حضور أحـد ألصـدقاء المسـمى الحسـن، و
وجـب فیهـا 2018، مما یبقى معه المبلغ المتخلذ بذمة المدعى علیه هو عن المـدة الممتـدة مـن فبرایـر إلـى نـونبر 2018

درهــم، و ان عــدم أداء الكــراء فــي الوقــت المحــدد یحقــق واقعــة التماطــل التــي 35000,00= 10× 3500: مــا مجموعــه
لطرفان على أنه بتحققها یتعرض العقـد إلـى الفسـخ التلقـائي أو القـانوني، و ان المـدعي وجـه إنـذارا مـن أجـل األداء و إتفق ا

فسخ العقد طبقا لشروطه لكن المـدعى علیـه لـم یسـتجب األمـر الـذي یسـوغ معـه تطبیـق بنـود العقـد و ذلـك بفسـخه و إرجـاع 
و المتعلـق بالمحـل التجـاري الكـائن 15/05/2017الطـرفین المـؤرخ یـوم ملتمسا الحكم بفسخ العقد الرابط بین. المحل إلیه

عین الشق الـدار البیضـاء و تسـلمه مـع توابعـه إلـى المـدعي ، و اداء مبلـغ خمسـة 8رقم 1بلوك س زنقة 05في لمكانسة 
إلــى نــونبر، 2018عــن مقابــل اســتغالل األصــل التجــاري عــن المــدة مــن فبرایــر ) درهــم35.000,00(وثالثــین ألــف درهــم 

درهم على سبیل التعویض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجـل و تحمیلـه كافـة 5000,00بأوأدائه له أیضا مبلغ 
محضر تبلیغ اإلنذارونسخة من اإلنذار صادق علیها من عقد التسییر الحر و وأرفق مقاله بنسخة م.المصاریف

باإلستئناف المطعون فیه وبعد انتهاء اإلجراءات المسطریة صدر الحكم

:أسباب االستئناف
بأنه بمجرد توصله باإلنذار من المستأنف علیه بادر إلى الجواب عنه بأنه یؤدي له حیث تمسك المستأنف

واجبات التسییر دون مماطلة ، وان المستأنف علیه یتقاضى بسوء النیة ألنه فشل في إفراغ العارض بالقوة ، كما أنه 
رین عن السید محمد الرامي والسید رغم انتهاء العقد استمر في قبض واجبات التسییر حسب ما یثبته اإلشهادین الصاد

الحسین افركو ، مما أدى إلى تجدید العقد ضمنیا حسب ما هو واضح من البند األخیر من عقد التسییر ، والتمس 
إلغاء الحكم اإلبتدائي وبعد التصدي التصریح برفض الطلب واحتیاطیا إجراء بحث 

جوابیة یعرض فیها ان الجواب المتمسك به من تقدم دفاع المستأنف علیه بمذكرة 11/03/2019وبتاریخ 
شهور وأكثر ، وانه ال یمكن مواجهته بإشهادین ألنهما 10المستأنف ال یتضمن أداء المستحقات الشهریة والتي بلغت 

مختلفان في الوقائع ولكون المبلغ المضمن بهما ال عالقة له بالمبلغ المتفق علیه ، فضال عن ان العقد الرابط بین 
فین محدد المدة وان العقد شریعة المتعاقدین ، والتمس رد اإلستئناف وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنف الطر 

.الصائر 
حضر لها دفاع الطرفین وتقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقیبیة 08/04/2019وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

ستأنف علیه أمام الضابطة القضائیة بتاریخ یعرض فیها أن ما یزكي مضمون اإلشهادین هو تصریح الم
، مما یفید ان العارض یؤدي واجبات التسییر بانتظام ، وأن طلب إجراء بحث كفیل لتنویر المحكمة 22/11/2018

والتمس رد ما جاء في مذكرة المستأنف علیه والحكم وفق المقال اإلستئنافي واحتیاطیا إجراء بحث ، فتقرر حجز 
22/04/2019والنطق بالقرار لجلسة القضیة للمداولة

محكمة اإلستئناف
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حیث تمسك المستأنف بأنه یؤدي واجبات التسییر للمستأنف علیه دون مماطلة ، وما یثبت تسلمه للواجبات المذكورة 
هو اإلشهادین الصادرین عن محمد الرامي والحسین افركو وتصریحه أمام الضابطة القضائیة ، فضال عن انه لم یتم 

إشعاره بفسخ العقد داخل أجل شهر قبل الفسخ 

انه من بین األسباب التي أسس علیها المستأنف علیه الدعوى لوضع حد للعقد الرابط بینه وبین لكن ، حیث
المستأنف هو التماطل في أداء واجبات التسییر ، في حین تمسك الطاعن لتبریر واقعة األداء بإشهادین ومحضر استماع 

ى به یتبین بأن اإلشهاد األول الصادر عن المسمى للمستأنف علیه أمام الضابطة القضائیة ، إال أنه بالرجوع الى المدل
درهم كأمانة بعد عید األضحى من أجل تسلیمها 3800.00الحسین افزكور یشیر إلى ان المستأنف ترك عنده مبلغ 

لصاحب الملك ، ویشیر اإلشهاد الثاني الصادر عن المسمى محمد الرامي ان المستأنف علیه توصل من صاحب الملك 
ذكور بعد عید األضحى وهو ما یؤكده المستأنف علیه من خالل محضر اإلستماع الیه امام الضابطة القضائیة بالمبلغ الم

من انه تسلم من الحسین المبلغ المشار إلیه ، ومادام ان المستأنف لم یثبت أداء باقي المبالغ األخرى موضوع اإلنذار 
ن الحكم المستأنف الذي رتب على ذلك ثبوت المطل في حقه ، فإ2018الذي توصل به عن المدة من فبرایر إلى نونبر 

وقضى بالفسخ واإلفراغ واألداء یكون مصادفا للصواب ویتعین تأییده ورد اإلستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على 
.رافعه 

لهــذه األسبـــاب
حضوریا ،علنیا و ا وهي تبت انتهائیمحكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

قبول اإلستئناف:في الشكــل-
برده وتأیید الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه:الموضوعفي-

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