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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 
********:بین

:عنوانھ

محام بهیئة الدار البیضاء / ینوب عنه ذ

من جهةاه مستأنفصفتب
ش م في شخص رئیسھ وأعضاء مجلسھ اإلداري***********:وبین

:مقره االجتماعي

.المحامي بھیئة الدار البیضاءعز الدین بن كیران ینوب عنھ األستاذ

.من جهة أخرىه مستأنفا علیهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

االستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

1422: رقمقرار
01/04/2019: بتاریخ

883/8221/2019: 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 

.المسطرة المدنیةمن قانون429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقتضاه ستانفی04/02/2019مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ حیث تقدم الطاعن  بواسطة نائبه ب
ملف عدد في ال1487تحت عدد 2018- 02- 21المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ الصادر عن الحكم 

لفائدة ********بأداء المدعى علیه: في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع و القاضي 12121/8210/2017
بتحدید اإلكراه البدني في مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب و درهم54.005,33مبلغ ***********المدعي 

.باقي الطلباترفض بالصائر و هتحمیلاألدنى في حق المدعى علیه وب

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

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

درهم الناتج عن رصید 54.005,33للمدعى علیه بمبلغ 31/10/2017دائن إلى غایة عرض فیه أنه 15/12/2017
إلى غایة األداء التام، وأن جمیع اتصاالته معه 25/11/2013والفوائد تحتسب من حسابه الجاري المدین دون المكوس 

لحثه على األداء لم تسفر عن أي نتیجة بما في ذلك رسالة اإلنذار المبلغة له، وألجل ذلك التمس الحكم بأداء المدعى 
إلى غایة األداء 25/11/2013ي الفوائد القانونیة من تاریخ حصر الحساب فدرهم و 54.005,33ه لفائدته مبلغ علی

درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحمیل المدعى علیه الصائر وبتحدید 5000,00التام، وبتعویض عن التماطل قدره 
. اإلكراه البدني في األقصى

.وأرفق المقال بكشف حساب وبرسالة إنذار
لمشار إلیه اعاله إستأنفه الطاعن لألسباب اآلتیة و بعد إستیفاء اإلجراءات الشكلیة و المسطریة  صدر الحكم ا

أسباب األستئناف
لكون اإلستدعاء لحضور جلسة المحكمة تمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف لم یكن مصادفا للصواب یحیث 

عن و للدفاع عن مصالحه و إبداء أوجه دفاعه تم القفز علیها و افتراء بأنه تعذر الوصول إلى حیث یمكن تبلیغ الطا
بالتالي جرى تنصیب قیم في حقه و ان الغایة من ذلك هي تفویت فرصة علیه لحرمانه من المنازعة في الدین و تبیان 
أوجه دفاعه و انه مقیم في عنوانه و فاعل مدني في العدید من اإلطارات و المؤسسات و من السهل تبلیغه بشتى الوسائل 
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كما ان المشرع جعل من . المستانف ال یعوزه ذلك من هواتف و برید إلكتروني و فایسبوك ***********و ال
كشوف الحساب وسیلة إثبات شریطة تمكین المدعى علیه من حقه في الدفاع و انه من حقه المنازعة في الدین المطالب 

ملتمسا إلغاء الحكم اإلبتدائي و بعد . به من خالل تمكینه من محاسبة المستانف علیه للوقوف على حقیقة المدیونیة 
التصدي إرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة لتمكین الطاعن من التقاضي على درجتین و إحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة 

.  للوقوف على المدیونیة و حفظ حقه في التعقیب و أرفق المقال بنسخة من حكم 
و ادلى نائب المستانف علیها بمذكرة جوابیة با الطرفین ضر نائح2019- 03- 25وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

ورد فیها بأنه تم إستدعاء الطاعن بشكل قانوني و ان الدین ثابت بالكشوف الحسابیة التي تتوفر على قوة تبوثیة وتعتمد 
من القانون 118في المنازعات القضائیة و ان الكشف الحسابي یتوفر على البیانات اإللزامیة المنصوص علیه بالفصل 

ي و ان عدم المنازعة الجدیة تقتضي صرف النظر عن الخبرة مادام الدین ثابت بالكشوف الحسابیة ***********ال
المستخرجة من محاسبة العارضة الممسوكة بإنتظام و ان الخبرة لیست حقا مطلقا لألطراف یتعین اإلستجابة لها كلما 

فتقرر حجز القضیة . و إلتمس أجال تسلم نائب المستأنف نسخة منها . ف طلبها األطراف ملتمسة تأیید الحكم المستأن
.01/04/2019للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 

أنه فضال عن كون العنوان المضمن بشهادة التسلیم الطاعن على الحكم المستأنف، ذلك نعاهحیث صح ما 
محكمة الدرجة ل اإلدعاء بما في ذلك إسم اإلقامة ورقم الشقة فإنلیس هو العنوان الكامل للطاعن المسطر بمقا

بالعنوان 106األولى و بعد رجوع شهادة التسلیم بمالحظة ان المفوض القضائي لم یتمكن من العثور على الرقم 
تبلیغ المذكور  قامت بتعیین قیم من اجل البحث عنه دون تجدید لإلستدعاء بالعنوان الصحیح و سلوك إجراءات ال

بالبرید المضمون عند اإلقتضاء  وفق التسلسل الذي أقره المشرع قبل الركون إلى إجراءات القیم على غرار ما أقرته 
عدم العثور على المستأنف علیه " ورد فیه 2010-05-18بتاریخ 2225محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 

"من ق م م قبل تنصیب قیم في حقه 39الثالثة من المادة بعنوانه یوجب إستدعاءه بالبرید المضمون عمال بالفقرة
حسب التسلسل و من ق م م هي واجبة االتباع 39وحیث إن إجراءات التبلیغ المنصوص علیها في الفصل 

إن " ورد فیه 2000- 01- 12بتاریخ 57على غرار ما أقرته محكمة النقض في قرار لها تحت عدد الوارد بها
من قانون المسطرة المدنیة نص على عدة فقرات جاءت تسلسال و لم یكن ذلك من المشرع تبرعا بل إنه 39الفصل 

م هذه اإلجراءات یستوجب توخى سلوك ما نص علیه الفصل أعاله تدریجیا صیانة لحقوق األطراف و عدم إحترا
16مجلة رسالة المحاماة عدد " نقض و إبطال القرار 

وبما أن القضیة من ق م م  من مساس بحقوق الدفاع 39و لما في خرق الفصل وحیث استنادا لما ذكر 
المصدرة غیر جاهزة للبت فیها یتعین التصریح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإرجاع الملف الى المحكمة

.له للبت فیه من جدید طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر
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لهــذه األسبـــاب
:حضوریاوهي تبت انتهائیا علنیا و محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.االستئنافقبول:في الشكــل
من جدید طبقا لى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبت فیه إالملف إرجاعإلغاء الحكم المستأنف و :الموضوعفي

.و حفظ البت في  الصائرللقانون

.
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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 
**** *****السید :بین

: عنوانھ

نائبھ األستاذ المحامي بھیئة الدار البیضاءالجاعل محل المخابرة معھ بمكتب 

من جهةاه مستأنفصفتب

لیزینك في شخص ممثلھ القانوني **** *****:وبین

مقره االجتماعي 
الغفار مكزاري المحامي بھیئة الدار البیضاءنائبھ األستاذ عبد

.من جهة أخرىه مستأنفا علیهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

االستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

1423: رقمقرار
01/04/2019: بتاریخ

996/8221/2019: 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 و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقتضاه ستانفی07/01/2019مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ حیث تقدم الطاعن  بواسطة نائبه ب
ملف عدد في ال4011تحت عدد 2018- 04- 24المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ الصادر عن الحكم 

بأداء المدعى علیه للمدعي مبلغ : في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع و القاضي 12655/8202/2017
ورفض الصائردرهم و الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب و تحدید مدة اإلكراه البدني في األدنى و تحمیله64.477.40

.الباقي
تخلف نائب المستأنف و حضر نائب  المستانف علیه و ألفي 2019- 03- 25لسة وحیث أدرجت القضیة بج

فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة . بالملف مذكرة تعقیبیة تسلم نائب المستانف علیه نسخة منها   
01/04/2019.

أن الطاعن قد طي الملف و شهادة عدم اإلستئناف من شهادة التسلیم أن البینالمستأنف علیه ذلك هوحیث صح ما أثار 
و ال یلتفت إلى .07/02/2019إال بتاریخ تقدم باستئنافهیلم أنه، في حین 03/09/2018بالحكم المستأنف بتاریخ ُبلِّغ

رقم صول على على ضوء واقع الحال الحیتأتى للمفوض القضائي  و الما تمسك به لكونه رفض التوصل شخصیا 
. لیس الغیر وال سبیل له للتذرع بذكر األوصاف لكون هو المعني شخصیا بالرفض كما أنه. بطاقته الوطنیة 

الصادرة األحكام، فإنه تستأنف القاضي بإحداث المحاكم التجاریة53.95قانون رقم من ال18وحیث انه بمقتضى المادة 
من تاریخ تبلیغ الحكم وفقا لإلجراءات المنصوص علیها في ) 15(عن المحكمة التجاریة داخل اجل خمسة عشر یوما 

.من قانون المسطرة المدنیة141لى الفصل إیلیه وما134الفصل 
وخرقا ، كرهااألنف ذالمنصوص علیه في المادة األجلخارج مقدماستئناف الطاعنما ذكر یكون وحیث اعتبارا ل

الصائرتحمیل الطاعنمع التصریح بعدم قبوله شكال بالتالي ، ویتعین المومأ إلیها أعاله18لمقتضیات المادة 

ـاب لـهـــذه األســــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.علنیا وحضوریاالستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا،محكمة اتصرح

.الصائرالطاعنوتحمیلاالستئنافقبولبعدم:في الشكــل

.



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

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

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

ةمستشار 
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:اآلتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

لیاس ، وابنیه نضال  و إوهم  زوجته نجاة  ،السادة ورثة  جمال  بن عبد اهللا. بین 
الرباطحسان 1زنقة  ادریس  االكبر  شقة 9معنوانه

المحامي بـهیئة الرباط التهامي الزراولةم االستاذ ینوب عنه
من جهةینمستأنفمهصفتب

ه االداريسبنك في شخص رئیس و أعضاء مجلوبین 
الكائن مقره
المحامي بـهیئة الدار البیضاء الشرایبيإدریساالستاذ ینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

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

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ف/ل
1438: رقمقرار

2019/04/02: بتاریخ
2018/8221/6110: ملف رقم
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19/03/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328ل من قانون المحاكم التجاریة والفص19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

السادة ورثة داد بن عبد اهللا اعاله بواسطة نائبهم بمقال استئنافي، مؤدى عنه الرسوم القضائیة حیث تقدم 
31/03/2016یستانفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 08/11/2018بتاریخ 

من التركة و بأدائهم كل في حدود منابه: القاضي 3238/8201/2015في الملف عدد 916تحت عدد 
درهم لفائدة المدعیة مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم الى تاریخ 27.542,52حسب الفریضة الشرعیة مبلغ 

.االداء الفعلي، مع الصائر، و رفض باقي الطلبات
.الو حیث قدم االستئناف مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة و اجال و اداء، فهو مقبول شك

:في الموضوع

تقدم بنك بمقال لدى 2015-10-01الملف و من الحكم المستأنف، أنه بتاریخ من وثائق حیث یستفاذ 
تحت رقم یتوفر على حساب بنكي لدیهجمال المدعى علیهالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرض فیه أن 

27.542,52هذا الحساب سجل رصیدا مدینا وصل إلى ، وأن220291700012686100810007
مساعي حبیة مع المدعى علیه بذلوأنه. 30/06/2015المؤرخ في درهما حسب الثابت من كشف الحساب 

ملتمسا الحكم . بقیت دون جدوى21/07/2015قصد أداء ما بذمته آخرها رسالة إنذار بالبرید المضمون بتاریخ 
وتعویض عن المطل في األداء مع الفوائد القانونیة والصائر وجعل الحكم أعاله، نمبلغ الدیعلیه بأدائه له

.المقال بأصل كشف حسابمرفقا. مشموال بالنفاذ المعجل
و بعد ادالء المدعي بمقال إصالحي التمس بموجبه االشهاد له بأنه یتقدم بهذه الدعوى في مواجهة ورثة 

المسطریة بإصدار المحكمة التجاریة الحكم اإلجراءاتل، انتهت المدعى علیه، و تخلف هؤالء رغم التوص
.المشار الیه أعاله

إستأنفه الورثة اعاله، و أبرزوا في أوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع، أنهم یعیبون على الحكم 
، و التي جاء فیها بهه لحیثیة وحیدة و واحدة في تسبیالمستأنف خرقه السافر للمقتضیات القانونیة من خالل تبنی

بعملیة تجاریة جاریة بین االطراف، و أن البنك في أن طلبه مبني على أساس قانوني باعتبار أن االمر یتعلق 
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تعتبر دائنة للهالك 178/05/1من ظهیر 118من مدونة التجارة و الفصل 492إطار مقتضیات المادة 
علیه تنفیذ التزامه و الحكم علیه بأداء ما بذمته، و أن بمبالغ مترتبة عن خدمة فتح حساب، و بالتالي یجب 

المتعارف علیه قضاء أن كل حساب بنكي جاري لم یقم استخدامه او لم تتم فیه أي عملیة تجاریة داخل السنة 
یغلق بصفة تلقائیة، و أن المحكمة قد الحظت من خالل اطالعها على كشف الحساب أنه لم تتم أیة عملیة 

و أنه لمدة جاوزت السنة بقي الحساب جامدا اللهم ما راكمته المؤسسة ،ساب موضوع الطعنتجاریة في الح
البنكیة فیه من فوائد و مصاریف، و أن االكثر من ذلك أن المبالغ المستحقة أو التي قیل أنها مستحقة قد تم 

سیدلون بها بعد تعیین الملف، العارضون بإثباته خالل مذكرة بیان أوجه االستئناف التي أداؤها و هو ما سیتكلف
من وسائل و أن االستئناف ینشر الدعوى من جدید و یتیح لالطراف تقدیم ما فاته خالل المرحلة االبتدائیة 

الملف باالستئناف، دفاعهم و حججهم، و أن العارضین سیتولون تقدیم أوجه استئنافهم بالتفصیل بعد تعیین
الغاء الحكم المطعون فیه، و الحكم من : ئناف، و من حیث الموضوع قبول االست: حیث الشكل : ملتمسین من 

.یله الصائرید برفض طلب المستانف علیه، و تحمجد
.و أرفقوا المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه، و طي التبلیغ

ضى ثابتة بمقتبمذكرة جوابیة أكد بموجبها أن المدیونیة2019- 03- 19و حیث أدلى المستأنف علیه بجلسة 
. الوثائق المدلى بها، و ان المستانفین لم یدلوا لحد االن بما یثبت الوفاء بااللتزام و براءة ذمتهم من مبلغ الدین

، و تأیید رد دفوعاتهم: ملتمسا . و ان ما ورد بمقالهم االستئنافي مجرد إدعاءات و تبریرات واهیة ال أساس لها
.ضى بهالحكم االبتدائي فیما ق
حضرت خاللها االستاذة الزواللي عن 2019- 03-19القضیة بجلسات آخرها جلسة و حیث أدرجت

االستاذ الشرایبي عن المستانف علیه و أدلت بالمذكرة الجوابیة أعاله، حاز االستاذ زیان عن االستاذ الزراولة عن 
ة قصد النطق بالقرار المستأنفین نسخة منها و التمس مهلة، فتقرر إعتبار القضیة جاهزة، و تم حجزها للمداول

.2019- 04- 02بجلسة 
محكمــة االستئـناف

عاب المستانفون على الحكم المستانف خرقه السافر للمقتضیات القانونیة من خالل تبنیه لحیثیة وحیدة حیث 
مؤكدین أن المبالغ المستحقة أو التي قیل انها مستحقة قد تم أداؤها و هو ما سیتكلفون بإثباته منفي تسبیبه، 

.بعد تعیین الملفخالل مذكرة بیان أوجه االستئناف التي سیدلون بها
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لكن حیث إنه و بعدم إدالء المستانفین بمذكرة بیان أوجه االستئناف یتبثون من خاللها االداء المزعوم، یبقى 
بناك و أن الكشوفات الحسابیة الصادرة عن االغیر أساس، السیماالحكم المطعون فیه على ما أعابوه على 

تتوفر على قوة إثبات و تعتبر حجة یوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائیة طالما لم یثبت الزبون عكس ما 
.او مدینیةورد فیها من عملیات دائنیة 

به المستانفون على غیر أساس و الحكم المطعون فیه في محله و یتعین و حیث إنه بذلك یكون ما تمسك
.تأییده في سائر مقتضیاته

.و حیث یتعین تحمیل الطاعنین الصائر

لهــذه األسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
.االستئنافقبولب:في الشكــل

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

كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس 



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك
محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة08/04/2019بتاریخ 
و مقررارئیسا 

مستشارا
مستشارا

الضبطالسیدة كاتبة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه

********:بین 
: عنوانها 

.ینوب عنه األستاذ  محام بهیأة القنیطرة 
.بوصفه مستأنفا من جهة 

للرباط القنیطرة ********:وبین
شخص ممثله القانوني في شركة مساهمة 
.:مقرها االجتماعي 

ینوب عنه األستاذ    محام بهیأة الرباط
.من جهة أخرىعلیها ستأنفمبوصفه

المغریة للتأمین ********
.زنقة أبو عنان الرباط 16في شخص ممثلها القانوني مقرها 

.ا مدخلة في الدعوى بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1485: رقمقرار
2019/04/08: بتاریخ

2018/8221/6188: ملف رقم



2018/8221/6188: ملف رقم

2/5

.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال االستئناف 
01/04/2019جلسة لواستدعاء الطرفین 

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

.وبعد المداولة طبقا للقانون
عرض 16/01/2019ؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بمقال مبواسطة دفاعهالمستأنفحیث تقدم 

2822تحت عدد 03/07/2018الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ ستأنفیفیه أنه 
وضوع بأداء في الشكل بقبول الدعوى وفي الموالقاضي3017/8201/2017لف التجاري عدد مفي ال

درهم عن األقساط الحالة الغیر المؤداة 31.105,04المدعى علیها للمدعي البنك الشعبي للرباط القنیطرة مبلغ 
, بخصوص القرض العقاري  %1التأخیر بنسبة ةدرهم عن الرأسمال المتبقي مع فائد433.330,52ومبلغ 

درهم عن الرأسمال 838,54درهم عن األقساط الحالة الغیر المؤداة ومبلغ 4.298,64وأدائها لها مبلغ 
تحدید مدة اإلكراه البدني في األدنى وتحمیل المدعى علیها المتبقي بخصوص القرض االستهالكي مع 

.المصاریف  ورفض باقي  الطلبات   

في الشكـــل

وبادرت إلى تسجیل استئنافها بتاریخ 17/10/2018ن الحكم بلغ للمستأنفة بتاریخ وحیث إ
من قانون إحداث 18مما یكون معه االستئناف واقع داخل األجل القانوني طبقا للفصل 31/10/2018

.المحاكم التجاریة ومستوفي لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكال

إدخال الغیر في الدعوى فإن الثابت أنه ال یجوز إدخال أي شخص ألول مرة بخصوصحیث إنه و و 
بل یجب أن یتم ابتداء أمام المحكمة االبتدائیة مما یتعین معه التصریح بعدم قبولاالستئنافیة خالل المرحلة

.طلب  إدخال الغیر في الدعوى 

وفي الموضــوع

تقـــدم بمقـــال لـــدى –المســـتأنف-البنـــك المـــدعي حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف والحكـــم المســـتأنف أن  
عــرض فیــه أن المــدعى علیهــا اســتفادت مــن قرضــین صــارت بموجبهــا 08/09/2017بالربــاط بتــاریخ المحكمــة 

تمسـة الحكـم علیـه بـأداء درهم وأنها امتنعت عـن األداء رغـم اإلنـذار الموجـه لهـا مل615.862,85دائنة لها بمبلغ 
المبلغ المذكور مـع الفائـدة االتفاقیـة والضـریبة علـى القیمـة المضـافة والغرامـة التعاقدیـة إلـى حـدود حصـر الحسـاب 
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. مــع شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل وتحدیــد اإلكــراه البــدني وتحمیــل المــدعى علیهــا الصــائر 31/07/2017فــي 
استحقاقات ورسالة إنذار ومرجوع البرید وصورة لعقد بیع عقار وأدلت بصورتي عقد قرض وكشف حساب وجدول 

تخلــف نائبــا المــدعي وألفــي بــالملف جــواب البریــد ممــا 12/06/2018جلســة بوحیــث أدرجــت القضــیة
صـدر 03/07/2018مـددت لجلسـة 26/06/2018تقرر معه حجز القضیة للمداولـة والنطـق بـالحكم لجلسـة 

.ن فیه المذكور أعاله المطعو الحكم على إثرها 

االستئنافأسباب 

حیث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بخرق حقوق الدفاع لكون الحكم صدر غیابیا في حقها 
لكونها تقیم بالدیار الفرنسیة وأنها ال تتواجد بالمغرب وأنه تم تضمین عنوانها مقرها بالمغرب والغایة من حرمانها 

أمین تؤمن القرض الذي حصلت علیه مما المغربیة للـت********من الدفاع عن حقوقها وأن شركة الـتأمین 
یعتبر خرقا لحقوق الدفاع یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف وٕاحالة الملف على المحكمة للبت فیه من جدید حتى 

وبخصوص إدخال الغیر في الدعوى فإن توقف المستأنفة عن األداء , یتسنى لها إبداء دفاعها في الموضوع 
للـتأمین عقد التزمت بحلول ********ي إعاقة منعتها من العمل وٕانها أبرمت مع راجع إلى قوة قاهرة تمثلت ف

وأنها ترفق طلبها %80هذه األخیرة محلها في األداء في حالة إصابتها بمرض وحصولها على نسبة عجز 
راسلت الرامي إلى إدخال شركة التأمین في الدعوى مع الملف الطبي الذي یؤكد صحة إصابتها بإعاقة وأنها 

والتمست الحكم 07/03/2014البنك الشعبي كما راسلت شركة التامین والتي أحالتها على خبرة طبیة مؤرخة في 
المغربیة للتأمین محلها في األداء إلصابتها بإعاقة عن العمل وأن الرعایة االجتماعیة ********بإحالل 

المغربیة للتأمین محلها ********شركة التأمین صنفتها بناء على التقریر الطبیة بأنها معاقة والتمس إحالل 
وأدلت بتقریر .في أداء المبالغ المحكوم بها وجعل الصائر على المستأنف علیه والمدخل في الدعوى وبالنسبة 

.وشواهد طبیة ومراسالت ونسخة من حكم وطي تبلیغ 
نا للمدعى علیها وهما وحیث أجاب المستأنف علیه بكونه یتضح أن المقال االفتتاحي یتضمن عنوا

العنوانان المضمنان بكل من عقد القرض وعقد الرهن وأن المحكمة وجهت للمدعى علیها عنوانا بالخارج 
من قانون المسطرة المدنیة والتبلیغ 37لالستدعاء بعد ترجمته للفرنسیة عن طریق البرید المضمون وفق المادة 

عنوان الموجود بالمغرب ویكون الحكم قد احترم الشكلیات التبلیغ مما رجع بتعذر إیجاد العنوان إلعادة التبلیغ بال
وبخصوص إدخال الغیر في الدعوى فإن المستأنف سبق وأن أشعرت شركة , یكون معه الدفع على غیر أساس 

التأمین بهذا المرض إال أن شركة التامین بعد دراسة ملفها الطبي تبین لها أن هذا المرض غیر مشمول    
مین وان المستأنفة تقر بالدین وبالتوقف عن األداء مما یتعین معه تأیید الحكم المستأنف في مبدأه القاضي بالتأ

. باألداء   
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/ بلعایدي عن ذ/ تخلف نائب المستأنفة وحضرت ذة01/04/2019وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
المحكمة القضیة جاهزة فتم حجزها حجاجي عن المستأنف علیه أكد المذكرة الجوابیة المدلى بها  واعتبرت

.08/04/2019للمداولة وللنطق بجلسة 

االستئنافمحكمة     
حیث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من خرق حقوق الدفاع لكون الحكم صدر غیابیا في حقها 
ولكونها تقیم بالدیار الفرنسیة وأنها ال تتواجد بالمغرب وأنه تم تضمین عنوانها مقرها بالمغرب والغایة من ذلك 

تأمین تؤمن القرض الذي حصلت المغربیة للـ********حرمانها من الدفاع عن حقوقها وأن شركة الـتأمین 
علیه مما یعتبر خرقا لحقوق الدفاع یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف وٕاحالة الملف على المحكمة للبت فیه من 

فإن الثابت أن المستأنفة تم استدعاؤها أوال وعن طریق البرید جدید حتى یتسنى لها إبداء دفاعها في الموضوع
جع البرید المضمون بإفادة تعذر إیجاد العنوان لیعاد استدعاءها بعنوانها بالمغرب المضمون بعنوانها بالخارج ور 

وتوصلت بواسطة أخیها الذي رفض التوصل والتوقیع حسب شهادة التسلیم المدرجة بالملف ویكون ما تمسكت به 
.بخصوص التبلیغ ومن حرمانها من حق الدفاع غیر مرتكز على أساس 

به المستأنفة من إدخال الغیر من كون توقفها عن األداء راجع إلى قوة وحیث إنه بخصوص ما تمسكت
للـتأمین عقد التزمت بحلول هذه األخیرة ********قاهرة تمثلت في إعاقة منعتها من العمل وٕانها أبرمت مع 

وأنها ترفق طلبها الرامي إلى %80محلها في األداء في حالة إصابتها بمرض وحصولها على نسبة عجز 
إدخال شركة التأمین في الدعوى مع الملف الطبي الذي یؤكد صحة إصابتها بإعاقة وأنها راسلت البنك الشعبي 

والتمست الحكم بإحالل 07/03/2014كما راسلت شركة التامین والتي أحالتها على خبرة طبیة مؤرخة في 
وأن الرعایة االجتماعیة صنفتها بناء المغربیة للتأمین محلها في األداء إلصابتها بإعاقة عن العمل ********

فإن المغربیة للتأمین محلها في األداء********على التقریر الطبیة بأنها معاقة والتمس إحالل شركة التأمین 
محكمةأمامابتداءمباشرتهیجبالغیرا هذضدمقدمادعاءبمثابةهوالدعوىفيلغیراإدخالالثابت أن  

وبالتالي یكون ما تمسكت الثانیةالدرجةمحكمةأماممرةألولالدعوىفيالغیرإدخالیقبل،فالاألولىالدرجة
.به المستأنفة من إحالل شركة التـأمین محلها في أداء الدین على غیر أساس 

. وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعاله تأیید الحكم المستأنف 

.یتعین تحمیل الطاعنة الصائرو حیث 
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األسبـــــاب لـھذه

علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول االستئناف :في الشـــكل 

.وتحمیل الطاعنة الصائر تأیید الحكم المستأنف :في الموضوع 

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

كاتب الضبطالمقررالرئیس و



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة08/04/2019بتاریخ 
و مقررارئیسا 

مستشاراخالد  یوسفي 
مستشارا

الضبطالسیدة كاتبة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه

للرباط القنیطرة *******:بین 
شخص ممثله القانوني في شركة مساهمة 
محج طرابلس الرباط 3ا:مقرها االجتماعي 

ینوب عنه األستاذ    أحمد  حجاجي محام بهیأة الرباط 
بوصفه مستأنفا من جهة 

*******:وبین
حي المغرب العربي تمارة 04سكتور 31الرقم : الكائن 

ینوب عنه األستاذ  العروضي المهدي     محام بهیأة القنیطرة 

.من جهة أخرىما علیها ستأنفمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1486: رقمقرار
2019/04/08: بتاریخ

2019/8221/469: ملف رقم
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال االستئناف 
01/04/2019جلسة لواستدعاء الطرفین 

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

.نوبعد المداولة طبقا للقانو 
عرض فیه أنه 16/01/2019ؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بمقال مبواسطة دفاعهالمستأنفحیث تقدم 

لف مفي ال1382تحت عدد 29/03/2018الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ ستأنفی
في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى علیها للمدعي والقاضي801/8210/2018التجاري عدد 
درهم وتحمیله الصائر وتحدید مدة 33.720,15للرباط القنیطرة في شخص ممثله القانوني مبلغ *******

.اإلكراه البدني في األدنى ورفض الباقي   

في الشكـــل

للمستأنفة مما یكون معه االستئناف واقع داخل األجل القانوني وحیث إنه ال یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم 
من قانون إحداث المحاكم التجاریة ومستوفي لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول 18طبقا للفصل 

.شكال

وفي الموضــوع

بمقال لدى المحكمة تقدم –المستأنف-البنك المدعي حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن  
درهـــم مـــن تـــاریخ حصـــر 400.880,85عـــرض فیـــه أنـــه دائـــن للمـــدعى علیـــه بمبلـــغ 01/03/2018بالربـــاط بتـــاریخ 

یوما من تاریخ بعـث 15من عقد القرض بمضي 10وأن جل الدین سقط طبقا للفصل 30/11/2017الحساب في 
علیـــه بـــأداء المبلـــغ المـــذكور مـــع الفائـــدة االتفاقیـــة اإلنـــذار بـــاألداء وأن الـــدین ثابـــت بكشـــوف الحســـاب ملتمســـا الحكـــم 

والفوائــد االتفاقیــة 30/11/2017والضــریبة علــى القیمــة المضــافة والغرامــة التعاقدیــة إلــى تــاریخ حصــر الحســاب فــي 
وكذا الضریبة على القیمة المضافة علـى منتوجاتهـا ابتـداء مـن تـاریخ حصـر الحسـاب إلـى یـوم األداء %6,50بنسبة 

وأدلـى بصـورة مـن عقـد القـرض وكشـف حسـاب . التعاقدیة مع النفاذ المعجل واإلكـراه فـي األقصـى والصـائر والغرامة
. ومرجوع إنذار البرید المضمون ومحضر تبلیغ اإلنذار وجدول استخماد 

حضـر نائبـا المـدعي وألفـي بـالملف جـواب القـیم ممـا تقـرر 22/03/2018جلسـة بوحیث أدرجت القضـیة
المطعـون فیـه المـذكور الحكم صدر على إثرها 29/03/2018ضیة للمداولة والنطق بالحكم لجلسة معه حجز الق

.أعاله 
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االستئنافأسباب 

حیث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بسوء تعلیل الحكم المطعون فیه بخصوص التعویض عن 
872من ق ل ع والفصل 871التأخیر تبقى مستحقة طبقا للفصل التماطل والفوائد القانونیة مع العلم أن فوائد 

من نفس 12كما نص البند %5,50من عقد القرض ینص على الفوائد االتفاقیة بنسبة 21فضال على أن البند 
تحسب من المبلغ الكلي للدین من أصل %10العقد على أنه یقبل المقترض من اآلن غرامة تعاقدیة قیمتها 

والت ومصاریف وتوابع زیادة على جمیع المصاریف القضائیة ابتداء من یوم تقدیم الطلب إذا ما اضطر وفوائد وعم
كما , من ق ل ع 230البنك للقیام بإجراءات قضائیة الستیفاء دینه  ویكون العقد شریعة المتعاقدین طبقا للفصل 

ما سار علیه اجتهاد محكمة االستئناف أن العمل القضائي استقر على حق المؤسسة البنكیة في الفوائد  وهو 
على الحق في تعویض الدائن من 132و 131نص في المادتین 31/08التجاریة بالدار البیضاء كما أن قانون 

على فوائد التأخیر تحدد 104ونص في المادة %2جراء عدم الوفاء بااللتزام و على فوائد التأخیر بنسبة 
وان الحكم تعارض في تعلیالته بخصوص الفائدة القانونیة %4أال تتعدى سعرها أقصى بنص تنظیمي على

والمطالبة بالتعویض بعلة أنه ال یمكن جبر الضرر مرتین وان العقد أصبح مفسوخا وال یرتب إال الفائدة القانونیة 
عیرة التقاضي وبعد وأمام هذا التضارب فإنه یلتمس إلغاء الحكم المستأنف جزئیا فیما قضى به من رفض الفوائد وذ

إلى تاریخ حصر الحساب الذي هو %5.50التصدي الحكم على المستأنف علیه بأدائه الفائدة البنكیة بنسبة 
برسم الغرامات التعاقدیة وفق %10والفائدة القانونیة من هذا التاریخ إألى تاریخ التنفیذ وأدائه نسبة 30/11/2017

الضریبة على القیمة المضافة عن الفوائد وتحمیل المستأنف علیه الصائر ما هو منصوص علیه بعقد القرض وأداء
.وأدلى بنسخة حكم . 

وحیث أجابت المستأنف علیه بكونه حرم من مناقشة المدیونیة في المرحلة االبتدائیة وأن قانون حمایة 
ب به من طرف المستهلك فرض مجموعة من النصوص القانونیة لحمایة المقترض وأن كشف الحساب المطال

المستأنفة صادر عن المؤسسة البنكیة ولم تدل هذه األخیرة بجدول استخماد القرض وتحدید األداءات من بدایتها إلى 
نهایتها كما أن المستأنفة لجأت إلى مسطرة تحقیق الرهن وهي مسطرة ال عالقة لها بمسطرة األداء وان مسطرة 

یة عمدت إلى سلوك مسطرتین من أجل أداء نفس مبلغ القرض والتمس الحجز العقاري فتح لها ملف والمؤسسة البنك
أساسا عدم قبول االستئناف والحكم بإرجاع الملف للمحكمة التجاریة بالرباط للبت فیه من جدید حتى ال یتم حرمان 

ا قانون المستأنف علیه درجة من درجات التقاضي والحكم بعدم أحقیة البنك في المبالغ المستحقة لعدمك احترامه
واحتیاطیا جدا إجراء بحث بحضور جمیع , المتعلق بحمایة المستهلك واحتیاطیا جدا إجراء خبرة حسابیة 31/08

. األطراف 
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تخلف نائب المستأنف كما تخلف نائب المستأنف علیه 01/04/2019وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.08/04/2019بجلسة واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق

محكمة         االستئناف

حیث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بسوء تعلیل حیث إن المستأنف  تمسك في أسباب استئنافه بكون
الحكم المطعون فیه بخصوص التعویض عن التماطل والفوائد القانونیة مع العلم أن فوائد التأخیر تبقى مستحقة طبقا 

من عقد القرض ینص على الفوائد االتفاقیة بنسبة 21فضال على أن البند 872من ق ل ع والفصل 871للفصل 
تحسب %10من نفس العقد على أنه یقبل المقترض من اآلن غرامة تعاقدیة قیمتها 12كما نص البند 5,50%

المصاریف القضائیة ابتداء من من المبلغ الكلي للدین من أصل وفوائد وعموالت ومصاریف وتوابع زیادة على جمیع 
یوم تقدیم الطلب إذا ما اضطر البنك للقیام بإجراءات قضائیة الستیفاء دینه  ویكون العقد شریعة المتعاقدین فإن 
الثابت أن المستأنف علیه استفاد من عقد قرض للخواص مخصص لتمویل شقة سكنیة وبالتالي فإنه یدخل في 

بقى تحدد قانون حمایة المستهلك نسبة فوائد الـتأخیر التي تحسب عن الرأسمال المإطار عقود القرض العقاریة والتي
إذا اضطر المقرض : " من قانون حمایة المستهلك على أن 133إذ نصت المادة %2من القرض وهي فائدة 

ستحق بإضافة لطلب فسخ العقد، جاز له أن یطالب المتوقف عن األداء بالتسدید الفوري لرأس المال المتبقي الم
وتترتب على المبالغ المتبقیة إلى تاریخ التسدید الفعلي فوائد عن التأخیر على أال . الفوائد الحال أجلها وغیر المؤداة

. " من رأس المال المتبقي المستحق% 2یتجاوز سعرها األقصى 

التعاقدیة فإن المادة وحیث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأ،ف من فوائد تعاقدیة وقانونیة والذعیرة
ال یمكن أن یتحمل المقترض أي تعویض أو أي تكلفة غیر : " من قانون حماسة المستهلك نصت على انه 134

في حالتي التسدید المبكر أو التوقف عن األداء المشار إلیهما في 133و 132تلك المنصوص علیها في المادتین 
. ك به المستأنف بهذا الخصوص على غیر أساسویكون ما تمس. المادتین المذكورتین

وحیث یتعین تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك بشمول الرأسمال المتبقي من القرض والمحدد في 
. إلى تاریخ التسدید الفعلي %2درهم بفائدة 368.658,19

.یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائرو حیث 
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لـھذه األسبـــــاب

علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا االستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة 

قبول االستئناف :في الشـــكل 

تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك بشمول الرأسمال المتبقي من القرض والمحدد في :في الموضوع 
.لیه الصائر وتحمیل المستأنف عإلى تاریخ التسدید الفعلي%2درهم بفائدة 368.658,19

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

كاتب الضبطالمقررالرئیس و



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة08/04/2019بتاریخ 
و مقررارئیسا 

مستشارا
مستشارا

الضبطالسیدة كاتبة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه

**** ****:بین 
:  عنوانه 

ینوب عنه األستاذة  محامیة بهیأة الدار  البیضاء             

بوصفه مستأنفا من جهة 
**** **********:وبین

شخص ممثلها القانوني في شركة مساهمة 
:مقرها االجتماعي 

.ینوب عنها األستاذة   محامیة بهیأة البیضاء  

.من جهة أخرىعلیها ستأنفمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1488: رقمقرار
2019/04/08: بتاریخ

2019/8221/861: ملف رقم



2019/8221/861: ملف رقم

2/4

.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال االستئناف 
01/04/2019جلسة لواستدعاء الطرفین 

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

.وبعد المداولة طبقا للقانون
عرض فیه أنه 09/01/2019ؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بمقال مبواسطة دفاعهالمستأنفحیث تقدم 

10122تحت عدد 31/10/2018الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ ستأنفی
في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى والقاضي8783/8221/2018لف التجاري عدد مفي ال

ب  تحمیله الصائر ورفض باقي درهما مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطل345.709,37علیه لفائدة المدعیة مبلغ 
.الطلبات 

في الشكـــل

مما 29/01/2019وبادر إلى تسجیل استئنافه بتاریخ 15/01/2019وحیث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاریخ 
من قانون إحداث المحاكم التجاریة ومستوفي 18یكون معه االستئناف واقع داخل األجل القانوني طبقا للفصل 

.كلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكاللباقي الشروط الش

وفي الموضــوع

تقـدم بمقـال –حالیـاعلیـه المسـتأنف-البنـك المـدعي حیث یستفاد مـن وثـائق الملـف والحكـم المسـتأنف أن  
345.709,37بمبلـغ مدعى علیهها دائنة للأنعرضت فیه 19/09/2018بتاریخ بالبیضاء لدى المحكمة التجاریة 

م ناتج عن كشوف حسـاب  و انـه تخلـف عـن أداء مـا بذمتـه رغـم المسـاعي الودیـة التـي بـاءت بالفشـل  ألجـل درهما
الفوائـد البنكیـة  والضـریبة مـع  ذلك فإنه یلتمس الحكم على المدعى علیه  بان یؤدي لفائدة المدعیة المبلـغ المـذكور 

تـام مـع الفوائـد القانونیـة وأداء تعـویض عـن التماطـل على القیمة المضافة من تاریخ حصر الحساب إلى یـوم األداء ال
درهــم شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل  وتحمیــل المــدعى علیــه الصــائر و تحدیــد مــدة اإلكــراه البــدني فــي 5.000قــدره 

.بكشوف حساب وعقد توثیقي ورسالة إنذار ومحضر تبلیغ  . األقصى 
نائــب المــدعى وتخلــف المــدعى علیــه رغــم حضــر خاللهــا 24/10/2018جلســة بوحیــث أدرجــت القضــیة

الحكـــم صـــدر علـــى إثرهـــا 31/10/2018التوصـــل فتقـــرر حجـــز القضـــیة للمداولـــة ، قصـــد النطـــق بـــالحكم بجلســـة 
.المطعون فیه المذكور أعاله 
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االستئنافأسباب 

المرحلة االبتدائیة حیث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون المستأنف لم یتمكن من الحضور خالل 
ولم یتمكن من إبداء أوجه دفاعه وتقدیم الوثائق والمستندات التي تثبت عدم جدیة الطلب وعدم ارتكازه على أساس 
وأن الكشوفات الحسابیة المدلى بها من طرف المستأنفة هي عیر حقیقیة وال یمكن األخذ بها وال تتضمن جمیع 

یقوم بأداءات دوریة ولم یتمن من استخراج البیانات مباشرة من الوكالة البنكیة األداءات التي قام بها المستأنف وكان 
التي یتواجد بها حسابه البنكي ملتمسا إجراء خبرة حسابیة للوقوف على المبالغ المتحصل علیها من طرف البنك 

الحكم المستأنف وبعد كاقتطاعات وأداءات تمت لفائدة البنك مباشرة ولتحدید مبلغ الدین الحقیقي والتمس إلغاء 
.  وأدلى بنسخة من حكم وكشوف حسابیة . التصدي الحكم من جدید برفض الطلب واحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة 

.
وحیث أجابت البنك المستأنف علیه بكون الكشوف الحسابیة المدلى بها تتضمن جمیع البیانات الالزمة من 

قساط الغیر المؤداة ومبلغ األقساط الحالة وجمیع البیانات الالزمة أي دائنیة ومدینة ورصید الحساب المدین ومبلغ األ
من مدونة التجارة والفصل 492أنه مستوف لجمیع الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا وهو ما أكد المشرع في الفصل 

وسیلة من ظهیر مؤسسات االئتمان التي أكدت أن كشوف الحساب تعتمد في المیدان القضائي باعتبارها 118
إثبات المدیونیة وأن دفع المستأنف هو دفع مردود لكونه جاء مجردا من أي إثبات ولكونها لم تثبت أنها نازعت في 

, یوما من تاریخ توجیهه 30البیانات والتقییدات المضمنة به في األجل المعمول بع في األعراف البنكیة وهو 
یاب أي وثیقة تثبت أداء ولو جزئیا من الدین بعد قفل وبخصوص طلبه الرامي إلى إجراء خبرة حسابیة ففي غ

.الحساب فإنه یتعین رد دفوع المستأنف والحكم بتأیید الحكم المستأنف   
/ البعثماني عن المستأنف وحضر ذ/ ى  حضر العماري عن ذة01/04/2019وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

كد مذكرته الجوابیة المدلى بها واعتبرت المحكمة فضیلة سبتي عن البنك المستأنف علیه الذي أ/ نبهي عن ذة
08/04/2019القضیة جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 

االستئنافمحكمة     
حیث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون المستأنف لم یتمكن من الحضور خالل المرحلة االبتدائیة 

تقدیم الوثائق والمستندات التي تثبت عدم جدیة الطلب وعدم ارتكازه على أساس ولم یتمكن من إبداء أوجه دفاعه و 
وأن الكشوفات الحسابیة المدلى بها من طرف المستأنفة هي عیر حقیقیة وال یمكن األخذ بها وال تتضمن جمیع 

اشرة من الوكالة البنكیة األداءات التي قام بها المستأنف وكان یقوم بأداءات دوریة ولم یتمن من استخراج البیانات مب
التي یتواجد بها حسابه البنكي ملتمسا إجراء خبرة حسابیة للوقوف على المبالغ المتحصل علیها من طرف البنك 
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كاقتطاعات وأداءات تمت لفائدة البنك مباشرة ولتحدید مبلغ الدین فإن الثابت أن دین البنك المستأنف علیه ثابت 
الصادر بتاریخ 34/3من القانون 118الفصل من م ت و 492المادة ادة بكشوف حساب التي اعتبرتها الم

كشف الحساب المستخرج من الدفاتر أنالمعتبر بمثابة قانون یتعلق بنشاط مؤسسات االئتمان 14/02/2006
إثباته ثباتیة في المیدان التجاري وعلى من یدعي العكس بانتظام لها حجیتها اإلالتجاریة للبنك المفترض إمساكها

بین الطرفین یعتبر رصیده نتیجة للحركات السلبیة ) باالطالع(وان الثابت للمحكمة ان النزاع نشا عن حساب جار 
واالیجابیة لتشغیله من طرفیهما وان البنك بلغ زبونه بكشوف دوریة عن عدد الحركات ومن ثم فان المستأنفین كانا 

في حینه على غلط في بند و ا المنازعة فیه إال إذا وضعا یدهما مهیمكنبالضرورة على بینة برصید هذا الحساب وال
.من بنوده المذكورة

وال صور كشوف الحساب المدلى بها من طرف المستأنف تتطابق مع كشوف البنك وحیث إنه بخصوص
مسجلة أقساط  وٕانما هي أقساط قرض غیر مؤداة اتتتعارض معها وما تم اإلشارة إلیه في هذه الكشوف لیست أداء

بمدینیة الحساب ویكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غیر أساس وفي غیاب إثبات أي أداء فإن 
.طلب إجراء خبرة لیس له ما یبرره   

. یتعین تبعا لما ذكر أعاله تأیید الحكم المستأنفوحیث 

.و حیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر  

لـھذه األسبـــــاب

علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا االستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة 

قبول االستئناف :في الشـــكل 

.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر :في الموضوع 

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

كاتب الضبطالمقررالرئیس و



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

2019/04/08بتاریخ محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
و مقررامستشارا 
مستشارا

الضبطالسیدة كاتبة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه

.ش م س في شخص ممثلها القانوني********: بین 
: الكائن مقرها االجتماعي

.الدار البیضاءبهیئةتنوب عنه األستاذة المحامیة 

بوصفه مستأنفا من جهة 
.م  في شخص ممثله القانونيش م****************شركة -:وبین

: الكائن مقره االجتماعي
الكائن ****************السید - 
الكائن ********السید - 

.من جهة أخرىم علیها ستأنفم مبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1490: رقمقرار
2019/04/08: بتاریخ

2017/8221/4724: ملف رقم
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفستأنف والحكم المبناء على مقال االستئناف
. 01/04/2019جلسة لعدة  جلسات كان أخرها استدعاء الطرفین بناء على و 

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

:الشكـــلفي 
، 19/09/2017مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بمقال استئنافي، بواسطة دفاعه********متقدحیث

تحت عدد 07/12/2016بتاریخ بالدار البیضاء  الصادر عن المحكمة التجاریةالحكم بمقتضاه ستأنفیالذي و 
الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء في والقاضي11556/8210/2015في الملف التجاري عدد 11478

درهم ، مع تحدید اإلكراه البدني في األدنى في حق المدعى 259.940,39المدعى علیهم تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 
.علیهما الثاني والثالث ، وتحمیلهم الصائر، ورفض باقي الطلبات  

ي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول حیث قدم االستئناف داخل األجل القانوني ، ومستوفیا لباق
. شكال

وفي الموضــوع
تقدم بمقال لدى المحكمة –حالیاالمستأنف علیه- حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن 

259.940,39، یعرض فیه أنه دائن للمدعى علیها األولى  بمبلغ 21/07/2016التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
درهم ، ناتجة عن رصید مدین ، باإلضافة إلى الفوائد البنكیة ، ومبلغ الضریبة على القیمة المضافة ابتداء من 

إلى یوم األداءالتام ، وأن الدین مضمون بكفالة تضامنیة من المدعى علیهما الثاني والثالث في حدود 28/02/2015
المحاوالت الحبیة قصد استخالص الدین بما في ذلك درهم لكل واحد منهما ، وأن جمیع 1.500.000,00مبلغ 

اإلنذار، باءت بالفشل ، ملتمسا الحكم على المدعى علیهم بأدائهم له تضامنا المبلغ المذكور ، مع الفوائد البنكیة، 
ومبلغ الضریبة على القیمة المضافة، و تعویض ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحمیل المدعى علیه الصائر 

.حدید مدة اإلكراه في األقصى، وأرفق مقاله بكشف حساب ، وعقدي كفالةوت

.وبعد استفاء اإلجراءات القانونیة، صدر الحكم المطعون فیه المذكور أعاله، استأنفه المدعى علیه 

االستئنافأسباب

وحیث جاء في أسباب استئناف الطاعن بعد عرض موجز الوقائع ، أنه أغفل المطالبة خالل المرحلة 
االبتدائیة بالفوائد القانونیة ، ومادام االستئناف ینشر الدعوى من جدید ، فإن العارض من حقه أن یتدارك ذلك ، على 

ئد القانونیة یجعل حجم األضرار الالحقة اعتبار أن هذا الطلب مترتب عن الطلب األصلي، وأن رفض طلب الفوا
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بالطاعن ال حصر لها ، السیما منها مصاریف رفع الدعوى الحالیة بعد ثبوت تماطل المستأنف علیه وتعنته عن أداء 
المبالغ المتخلدة بذمته،  كما أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى برفض طلب التعویض عن التماطل دون 

حكم بإلغاء الحكم المستأنف جزئیا فیما قضى به من رفض الفوائد القانونیة ، وبعد التصدي الحكم من ملتمسا التعلیل، 
جدید بإشفاع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونیة من تاریخ الطلب إلى یوم األداء التام، وبتأییده في الباقي ، معتحمیل 

.من الحكم المستأنفمرفقا مقاله  بنسخة عادیة . المستأنف علیها الصائر 

حضرها خاللها نائب المستأنف ، و تخلف المستأنف علیهم 01/04/2019وبناء على إدراج  الملف بجلسة 
.08/04/2019رغم استدعائهم، فتم حجز القضیة للمداولة وللنطق بجلسة 

محكمة   االستئناف
تفترض متى 16/06/1950رها بمرسوم حیث خالفا لما تمسك به الطاعن ، فإن الفوائد القانونیة المحدد سع

من ق ل ع ، و هي تعتبر جزاًء عن التأخیر في الوفاء بالتزام نقدي ووسیلة 871كان احد الطرفین تاجرا طبقا للفصل 
الجبار المحكوم علیه على تنفیذ المبالغ المالیة المطلوب منه أداؤها لدائنه،  فإن ذلك مشروط بأن یكون هذا األخیر قد 

لب بشأنها ، و الحال أنه بالرجوع إلى مقال اإلفتتاحي للمستأنف، یتضح بأن هذا األخیر  لم یطالب بها، و تقدم بط
من ق م م،  و هي في ذلك لم تخرق القانون في شيء و 3بالتالي فإن المحكمة لم تقض بها تقیدا بمقتضیات الفصل 

تدارك هذا اإلغفال أمام محكمة االستئناف ، مادام كان حكمها مصادفا للصواب، وأن القول بأن الطاعن له الحق في
طلب الفوائد ال یعدو أن یكون دفاعا عن الطلب األصلي ، ومرتبا عنه ، والحال أن هذا الطلب هو طلب جدید ، 
مستقل عن الطلب األصلي ،  ویتناول بالزیادة الطلبات التي كانت معروضة أمام محكمة البدایة ، وأن من شأن البت 

رمان المستأنف علیه من درجة من درجات التقاضي مما یتعین معه رد االستئناف ، و تأیید الحكم المستأنف ، فیه ح
. وتحمیل رافعه الصائر 

األسبـــــاب لـھذه
:   وهي تبت علنیا انتهائیا وغیابیا فإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

. قبول االستئناف:في الشـــكل 
.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر: في الموضوع 

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

كاتب الضبطالمقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة01/04/2019بتاریخ 

و مقررارئیسا 
مستشارا
مستشارا

الضبطالسیدة كاتبة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه

*******:بین 
: عنوانه 

الجاعل محل المخابرة معه بمكتب األستاذ لحسن أیت عثمان   محام بهیأة الدار  البیضاء             

بوصفه مستأنفا من جهة 
للجدیدة آسفي *******:وبین

شخص ممثله القانوني في شركة مساهمة 
.ینوب عنه األستاذ   محام بهیأة االجدیدة  :مقرها االجتماعي 

.من جهة أخرىعلیها ستأنفمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1406: رقمقرار
2019/04/01: بتاریخ

2019/8221/329: ملف رقم
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.المدرجة بالملفستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائقوالحكم المبناء على مقال االستئناف 
25/03/2019جلسة لواستدعاء الطرفین 

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

.وبعد المداولة طبقا للقانون
عرض فیه 07/01/2019ؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بمقال مبواسطة دفاعهالمستأنفحیث تقدم 

59تحت عدد 09/01/2018الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ ستأنفیأنه 
في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى والقاضي117/8210/2016لف التجاري عدد مفي ال

درهم  وتحدید اإلكراه البدني في 5000دره درهما مع مع تعویض ق418.795,14علیه لفائدة المدعیة مبلغ 
..حقه في األدنى وتحمیله الصائر ورفض باقي الطلبات 

في الشكـــل

07/01/2019وبادر إلى تسجیل استئنافه بتاریخ 24/12/2018وحیث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاریخ 

قانون إحداث المحاكم التجاریة من 18مما یكون معه االستئناف واقع داخل األجل القانوني طبقا للفصل 
.ومستوفي لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكال

وفي الموضــوع

–حالیـاعلیـه المسـتأنف-المـدعي *******الحیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المسـتأنف أن  
ــ15/01/2018بتــاریخ بالبیضــاء تقــدم بمقــال لــدى المحكمــة التجاریــة  بمبلــغ مــدعى علیــهه دائــن للأنــه عــرض فی

درهم ناتج عن كشوف حساب  و انه تخلف عن أداء ما بذمته رغم المساعي الودیة التي درهما418.795,14
418.795,14مبلـغ باءت بالفشل  ألجل ذلك فإنه یلتمس الحكم على المدعى علیه  بان یؤدي لفائـدة المـدعي 

شـــمول الحكـــم بالنفـــاذ المعجـــل والتعاقدیـــة والضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة مـــعالفوائـــد التأخیریـــة درهـــم مـــع  درهـــم 
40000وتعـویض عـن التماطـل قـدره . وتحمیل المدعى علیه الصـائر و تحدیـد مـدة اإلكـراه البـدني فـي األقصـى 

.و عقد قرض حساب يكشفب:  وأرفق المقال درهم  
لرسـوم القضـائیة عـن المبـالغ المطلوبـة و كمـا أنـه وحیث أجاب المدعى علیه بكون المدعیة لم تقم بأداء ا

لم یتوصل بأي إنذار من أجل األداء وأن یعیش أزمـة بسـبب تـأخر زبنائـه فـي األداء والـتمس الحكـم بـرفض طلـب 
التعویض والفوائد والضریبة واحتیاطیا الحكم بخبرة حسابیة لمعرفة الدین الحقیقي 



2019/8221/329: ملف رقم

3/5

ضر خاللهـا نائـب المـدعى وأدلـى بمـذكرة فتقـرر حجـز ح02/01/2018جلسة بوحیث أدرجت القضیة
المطعــون فیــه المــذكور الحكــم صــدر علــى إثرهــا 09/01/2018القضــیة للمداولــة ، قصــد النطــق بــالحكم بجلســة 

.أعاله 

االستئنافأسباب 

شكال حیث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون سبق وأن امسك ابتدائیا بكون المقال غیر مقبول
وهو ال یغطي 28/12/2015درهما بتاریخ 729ألن المستأنف علیه بالرسوم القضائیة واكتفى بأداء مبلغ 

من قانون المسطرة المدنیة وأن الحكم 528المبالغ المطلوبة قانونا حسب قانون الرسوم القضائیة والمادة 
علیل سبب عدم األخذ به مما یجعل استجاب للطلب من حیث الشكل دون أن یرد على دفوع المستأنف وال ت

الحكم باطال ویتعین إلغاؤه وفي الموضوع فإن المستأنف لم یتوصل بأي إنذار ویعیش أزمة بسبب تأخر زبنائه 
كما أنه ,في التسدید والتمس رفض التعویض والفوائد والضریبة والحكم بإجراء خبرة حسابیة لمعرفة الدین الحقیقي 

دلى بهما لكونه من صنع المدعي ولعد تضمین كشفي الحساب ما تم أداؤه لمدة نازع في كشفي الحساب الم
16/06/2014ثالث سنوات من مبالغ وأدلى بمستخلص حساب یؤكد الفرق بین المبالغ المطلوبة بتاریخ 

معه یوما قبل المطالبة القضائیة ما تكون15والمبالغ المؤداة والمستأنف علیه لم یتوصل بأي إنذار ومنحه أجل 
من ق ل ع وأنه 230المطالب المتعلقة بالتعویض وفوائد التأخیر والغرامة ال أساس لها قانونا وخرقا للفصل 

عرف أزمة اقتصادیة عن توقف نشاط عمله كفالح وبائع لآلالت الفالحیة نتیجة تأخر زبنائه في األداء وأن 
ف والحكم من جدید بإلغاء الحكم المستأنف االستئناف ینشر الدعوى من جدید والتمس إلغاء الحكم المستأن

والحكم من جدید بعدم قبول الطلب واحتیاطیا األمر تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة تسند لخبیر حیسوبي مختص 
تكون مهمته االنتقال إلى مقر المستأنف علیه إلجراء خبرة حسابیة وجرد حسابات المستأنف علیه وخصم المبالغ 

والتي أحجم المستأنف علیه عن ذكرها مع حفظ المستأنف في التعقیب على 2014إلى2011المؤداة منذ 
.وأدلى بنسخة تبلیغیة من الحكم مع طي تبلیغ  . الخبرة 

وحیث أجابت المستأنف علیها بكون ما أثاره المستأنف بخصوص الرسوم القضائیة ال یمكن االلتفات إلیه 
ئي خاصة وأن هناك جهاز إداري مخصص للمراقبة الالحقة للرسوم لعدم تأثیره على ما قضى به الحكم االبتدا

من مدونة التجارة 492وأن ما أثیر بخصوص حجیة كشف الحساب فإن المادة , القضائیة وال مجال لذكرها 
یة والتي ال وجود ألي *******ي أعطى حجیة للكشوف الحسابیة ال*******من القانون ال118والمادة 

یة وخاصة ما یتعلق بالمستحقات والمدفوعات من المبالغ *******رى لضبط العملیات الوسیلة قانونیة أخ
وال مجال للتمسك باإلنذار ما دام الدین معروفا واألقساط , مما یتعین رد الدفع المثار بخصوصها وعدم قبوله 

المحددة وٕاال أصبح الدین محددة وتاریخ أدائهما محددا وأن مقتضیات العقد توجب أداء جمیع األقساط في آجالها 
بكامله مستحقا وأن المستأنف اكتفى باإلدعاءات فقط دون أن یدلي بأیة حجة تعطي مصداقیة لما تمسك به 
وتعطیه إمكانیة المنازعة في مبلغ الدین مما یتعین معه صرف النظر عن كل ما أثاره وعدم اعتباره وتكون جمیع 
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غیر قانونیة ومخالفة للواقع مما یستدعي ردها وتأیید الحكم االبتدائي الوسائل المثارة في المقال أالستئنافي 
.وتحمیل المستأنف الصائر  

عسالوي عن المستأنف علیه الذي أكد / حضر درعي عن ذ25/03/2019وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
فتم حجزها للمداولة مذكرته الجوابیة وحضر نائب المستأنف علیه أكدا ما سبق واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة

وللنطق بجلسة 
01/04/2019.

االستئنافمحكمة 
حیث إن بخصوص ما تمسك به المستأنف بكونه سبق وأن امسك ابتدائیا بكون المقال غیر مقبول شكال 

وهو ال یغطي 28/12/2015درهما بتاریخ 729ألن المستأنف علیه بالرسوم القضائیة واكتفى بأداء مبلغ 
من قانون المسطرة المدنیة وأن الحكم 528المبالغ المطلوبة قانونا حسب قانون الرسوم القضائیة والمادة 

استجاب للطلب من حیث الشكل دون أن یرد على دفوع المستأنف وال تعلیل سبب عدم األخذ به مما یجعل 
طبیق التعریفة وٕاما لسبب أو آلخر الحكم باطال  فإن الثابت أن عدم أداء الرسم القضائي المستحق إما لسبب ت

من ظهیر المصاریف القضائیة تخول لمأموري كتابة الضبط بمحاكم االستئناف ومحاكم 9فإن مقتضیات المادة 
بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة ویكون ما 97/15المملكة متابعة استیفاء المبلغ المستحق طبقات للقانون 

.وص على غیر أساس تمسك به المستأنف بهذا الخص

لم یتوصل بأي إنذار ویعیش أزمة بسبب تأخر زبنائه ما تمسك به المستأنف بكونهوحیث إنه بخصوص
كما أنه ,في التسدید والتمس رفض التعویض والفوائد والضریبة والحكم بإجراء خبرة حسابیة لمعرفة الدین الحقیقي 

لبة القضائیة ما تكون معه المطالب المتعلقة بالتعویض یوما قبل المطا15لم یتوصل بأي إنذار ومنحه أجل 
المدیونیة ثابت بعقد Hkمن ق ل ع فإن الثابت 230وفوائد التأخیر والغرامة ال أساس لها قانونا وخرقا للفصل 

درهم والرأسمال المتبقي في 140.333,21قرض للخواص وبكشف حساب یحدد األقساط الغیر المؤداة في مبلغ 
درهم یضاف إلیه 401.511,29درهم لیكون المجموع 8.968,52درهم وفوائد التأخیر في مبلغ 252.209,56

درهم لیصل مجموع ما بذمته مبلغ 12.985,62الرصید السلبي للحساب باالطالع والمحدد في مبلغ 
.درهم 414.496,91

. یتعین تبعا لما ذكر أعاله تأیید الحكم المستأنفوحیث 

.الصائر بالنسبة و حیث یتعین جعل
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لـھذه األسبـــــاب

علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول االستئناف :في الشـــكل 

414.496,91تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى :في الموضوع 

.بالنسبة وجعل الصائر درهم 

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

كاتب الضبطالمقررالرئیس و



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة01/04/2019بتاریخ 
و مقررارئیسا 

مستشارا
مستشارا

الضبطالسیدة كاتبة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه

*******:بین 
: عنوانه 

الجاعل محل المخابرة معه بمكتب األستاذ محام بهیأة الدار  البیضاء             

بوصفه مستأنفا من جهة 
*******شركة :وبین

شخص ممثله القانوني في شركة مساهمة 
:االجتماعي مقرها 

.ینوب عنه األستاذ   محام بهیأة البیضاء   

.من جهة أخرىعلیها ستأنفمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1409: رقمقرار
2019/04/01: بتاریخ
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال االستئناف 
25/03/2019جلسة لواستدعاء الطرفین 

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

.وبعد المداولة طبقا للقانون
عرض فیه أنه 29/01/2019ؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بمقال مبواسطة دفاعهالمستأنفحیث تقدم 

12306تحت عدد 09/12/2015الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ ستأنفی
في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى علیه والقاضي6144/8210/2015لف التجاري عدد مفي ال

لفوائد القانونیة من تاریخ الطلب والصائر وتحدید مدة اإلكراه البدني درهما مع ا537.628,79لفائدة المدعیة مبلغ 
.في حق الكفیلین في األدنى وبرفض باقي الطلبات   

في الشكـــل

مما 29/01/2019وبادر إلى تسجیل استئنافه بتاریخ 16/01/2019وحیث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاریخ 
من قانون إحداث المحاكم التجاریة ومستوفي لباقي 18قانوني طبقا للفصل یكون معه االستئناف واقع داخل األجل ال

.الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكال

وفي الموضــوع

تقــدم بمقــال –حالیــاعلیــه المســتأنف-البنــك المــدعي حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف والحكــم المســتأنف أن  
ا األولـــــى بمبلـــــغ مـــــدعى علیهـــــه دائـــــن للأنـــــعـــــرض فیـــــه 26/06/2015بتـــــاریخ بالبیضـــــاء لـــــدى المحكمـــــة التجاریـــــة 

وأن هذا الدین مضمون بكفالـة تضـامنیة موقعـة مـن طـرف المـدعى علیهمـا الثـاني والثالـث فـي درهما537.628,79
درهــم وأن جمیــع المحــاوالت المبذولــة لــألداء بــاءت بالفشــل  والــتمس الحكــم علــى المـــدعى 2.000.000حــدود مبلــغ 

علیهم باألداء وبالتضامن المبلغ الدین المـذكور مـع الفوائـد والنفـاذ المعجـل وتحدیـد اإلكـراه البـدني فـي األقصـى بالنسـبة 
. وأدلى بكشف حساب وعقد الكفالة . للكفیلین 

حضــر خاللهــا نائــب المــدعي وتخلــف المــدعى علــیهم رغــم 11/11/2015جلســة بوحیــث أدرجــت القضــیة
الحكـــم صـــدر علـــى إثرهـــا 02/12/2015حجـــز القضـــیة للمداولـــة ، قصـــد النطـــق بـــالحكم بجلســـة االســـتدعاء فتقـــرر 

.المطعون فیه المذكور أعاله 

االستئنافأسباب 
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حیث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون أن محكمة االستئناف اعتبرت أن المستأنف توصل 
بعدم قانونیة التبلیغ لكون شهادة التسلیم رجعت بمالحظة انه تعذر إیجاد باالستدعاء وتخلف رغم ذلك وأنه یدفع 

التجزئة لكونها مجهولة بالمنطقة وأن هذه المالحظة ال تفید التبلیغ مما یجعل الحكم االبتدائي مجانب للصواب فیما 
ة المدنیة ما دام أن من قانون المسطر 39قضى به باالعتماد على مالحظة ال تفید التبلیغ ویكون مخالفا للفصل 

المحكمة لتجاریة لم یثبت لدیها توصل المستأنف وحكمت علیه باألداء وحرمته درجة من درجات التقاضي ویقع الحكم 
, باطال مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف وٕارجاعه إلى المحكمة مصدرته للبت فیه من جدید طبقا للقانون 

المستأنف على ما أدلت به المستأنف علیها من صور لكشوف حسابیة وهي وبخصوص المدیونیة فإن اعتمد الحكم 
من صنعها وال یمكن االعتماد على هذه الكشوف والتي یتضمن مبالغ خیالیة صادرة عنها ومن صنعها وأنه ینازع 

ت فیما تضمنته من مبالغ وأنها ترید اإلثراء على حساب المستأنف دون سبب مشروع والمستأنف علیها بم تثب
كما أن الكفالة ال تقوم إال إذا وردت على التزام ,المدیونیة المزعومة وما أدلت به من كشوف حسابیة هو من صنعها 

من ق ل ع ینص على أن الكفالة ال تقتضي التضامن والمستأنف علیها لم تثبت كون المدین 133صحیح والمادة 
من ق ل ع والمستأنف علیها لم تثبت هذا 1134ل األصلي في حالة مطل في تنفیذ التزامه كما جاء في الفص

الشرط الجوهري حتى یتسنى لها مطالبة الكفیل المستأنف بمبلغ خبالي ولم تثبت كون المدین األصلي عجز عن تنفیذ 
التزامه وتكون مطالبة المستأنف باألداء سابقة ألوانها والحكم المستأنف الذي سایر المستأنف علیها في مزاعمها یكون 

وأدلى بنسخة حكم وطي تبلیغ . على غیر أساس والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب  
.

وحیث أجابت المستأنف علیها بكون المحكمة لما تعذر علیها توصل المستأنف الستدعاء وحضور الجلسة 
تقتضیه قواعد إجراءات التقاضي ویكون للدفاع عن حقوقه أصدرت المحكمة حكما غیابیا في حقه وهو اإلجراء الذي

من مدونة التجارة 492كما أن كشف الحساب یعتبر وسیلة إلثبات الدین طبقا للمادة , ما تمسك به على غیر أساس 
من القانون البنكي وبالتالي یكون ما أثیر بخصوص كشف الحساب غیر مؤسس ویتعین رده 118والمادة 

ستأنف تنازل صراحة في كفالته عن التمسك بالدفع والتجرید طبقا لما تنص علیه وبخصوص الكفالة فإن الكفیل الم
من ق ل ع وبالتالي فإن المستأنف ال یحق له طلب تجرید المدینة األصلیة بعد إلزامه  معها بالتضامن 1137المادة 

.   .مما یتعین معه رد هذا الدفع 
الشرقاوي عن المستأنف علیه الذي أكد / ط عن ذنشا/ حضر ذ25/03/2019وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

نحلة عن المستأنف واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة فتم حجزها للمداولة / مكاوي عن ذ/ مذكرته الجوابیة وحضر ذ
01/04/2019وللنطق بجلسة 

االستئنافمحكمة  
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توصل باالستدعاء وتخلف رغم ذلك وأنه أن المستأنف حیث إن المستأنف  تمسك في أسباب استئنافه بكون
یدفع بعدم قانونیة التبلیغ لكون شهادة التسلیم رجعت بمالحظة انه تعذر إیجاد التجزئة لكونها مجهولة بالمنطقة وأن 
هذه المالحظة ال تفید التبلیغ مما یجعل الحكم االبتدائي مجانب للصواب فیما قضى به باالعتماد على مالحظة ال 

من قانون المسطرة المدنیة ما دام أن المحكمة لتجاریة لم یثبت لدیها توصل 39یغ ویكون مخالفا للفصل تفید التبل
المستأنف وحكمت علیه باألداء وحرمته درجة من درجات التقاضي ویقع الحكم باطال فإن الثابت أن المستأنف تم 

تم العثور على التجزئة مما اضطرت معه استدعاءه بصفة قانونیة ورجع االستدعاء بكون المفوض القضائي لم ی
من قانون المسطرة 39المحكمة إلى إعادة استدعائه بالبرید المضمون طبقا لما تنص علیه الفقرة الثالثة من المادة 

.المدنیة ویكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غیر أساس 

ها أدلت بصور لكشوف حسابیة وهي من المستأنف علیوحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من أن 
صنعها وال یمكن االعتماد على هذه الكشوف والتي یتضمن مبالغ خیالیة صادرة عنها ومن صنعها وأنه ینازع فیما 
تضمنته من مبالغ وأنها ترید اإلثراء على حساب المستأنف دون سبب مشروع والمستأنف علیها بم تثبت المدیونیة 

فإن الثابت من وثائق الملف أن الدین ثابت بكشوف من كشوف حسابیة هو من صنعهاالمزعومة وما أدلت به 

14/02/2006الصادر بتاریخ 34/3من القانون 118الفصل من م ت و 492بمقتضى المادة انه حساب و 

بنك المعتبر بمثابة قانون یتعلق بنشاط مؤسسات االئتمان فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجاریة لل
وان الثابت إثباتهبانتظام لها حجیتها االثباتیة في المیدان التجاري وعلى من یدعي العكس إمساكهاالمفترض 

بین الطرفین یعتبر رصیده نتیجة للحركات السلبیة واالیجابیة ) باالطالع(للمحكمة ان النزاع نشا عن حساب جار 
لتشغیله من طرفیهما وان البنك بلغ زبونه بكشوف دوریة عن عدد الحركات ومن ثم فان المستأنفین كانا بالضرورة 

في حینه على غلط في بند من بنوده و وضعا یدهما إذاإالمنازعة فیه ا المیمكنهعلى بینة برصید هذا الحساب وال
.ویكون ما مسك به المستأنف من طعن في كشوف الحساب ال أساس له المذكورة

الكفالة ال تقوم إال إذا وردت على التزام صحیح والمادة وحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من أن 
لة ال تقتضي التضامن والمستأنف علیها لم تثبت كون المدین األصلي في من ق ل ع ینص على أن الكفا1133

من ق ل ع والمستأنف علیها لم تثبت هذا الشرط الجوهري 1134حالة مطل في تنفیذ التزامه كما جاء في الفصل 
زامه وتكون حتى یتسنى لها مطالبة الكفیل المستأنف بمبلغ خبالي ولم تثبت كون المدین األصلي عجز عن تنفیذ الت

فإن الثابت أن المستأنف قدم لفائدة البنك كفالة شخصیة وتضامنیة تنازل فیها مطالبة المستأنف باألداء سابقة ألوانه
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من ق ل ع فلیس للكفیل طلب تجرید المدین األصلي من 1137عن التجزئة والتقسیم وبالتالي فإنه طبقا للمادة 
.ن األصلي ویكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غیر أساس أمواله إذا كان التزم متضامنا مع المدی

. یتعین تبعا لما ذكر أعاله تأیید الحكم المستأنفوحیث 

.و حیث یتعین جعل الصائر بالنسبة 

لـھذه األسبـــــاب

علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول االستئناف :الشـــكل في

.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر:في الموضوع 

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

كاتب الضبطالمقررالرئیس و
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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 
ممثلھا القانوني في شخص ش م  بنك :بین

مقرھا اإلجتماعي الكائن

بھیئة الدار البیضاءمكتب الشرقاوي الشركة المدنیة المھنیة للمحاماة  في شخص مسیرھا كریم الشرقاوي المحامي نائبھا 

من جهةةمستأنفاهصفتب

السید عدنان :وبین

الدار البیضاء: الساكن 
ینوب عنھ ریاض زرق العیون محامي بھیئة الدار البیضاء 

.من جهة أخرىه مستأنفا علیهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

االستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

1418: رقمقرار
01/04/2019: بتاریخ

326/8221/2019: 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 19لمقتضیات المادة وتطبیقا 
وبعد المداولة طبقا للقانون

ستانفت07/01/2019مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ بابواسطة نائبهةالطاعنتحیث تقدم
في 12999تحت عدد 2012-09- 27المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ الصادر عن الحكم جزئیا بمقتضاه 

الحكم على المدعى علیه بأدائه : في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع و القاضي 2425/5/2012ملف عدد ال
بدني في األدنى و في المائة من تاریخ الطلب و اإلكراه ال4درهم مع فوائد التأخیر بنسبة 101.042,93للمدعیة مبلغ 

و ذلك في شقه المتعلق بعدم الحكم بالفوائد اإلتفاقیة  . رفض باقي الطلبات 

في الشكـــل

حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاریخ المذكور 
.شكالونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبولأعاله،

:وفي الموضــوع
تقدمت ةوثائقها كما إنبنى علیه الحكم المستانف و المقال اإلستئنافي أن المستأنفحیث یستفاد من وقائع النازلة و

بتاریخ بصفتها مدعیة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة بكتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 
درهم وأن هذا الدین ناتج عن رصید مدین 101.042,93فیه أنها دائنة للمدعى علیه بمبلغ عرضت 11/02/2012

وأن جمیع المحاوالت مع المدعى علیه قد باءت بالفشل لذلك . بعد توقف المدعى علیه عن أداء مستحقات عقد القرض
و التأخیریة إلى تاریخ التنفیذ وشمول الحكم تلتمس الحكم على المدعى علیه بأدائه لها المبلغ أعاله مع الفوائد االتفاقیة 

. بالنفاذ المعجل والفوائد القانونیة  والصائر وتحدید مدة اإلكراه البدني في األقصى
كشف حساب مؤرخ في , محضر تسلم اإلنذار ,رسالة اإلنذارالمرفق  بوبناء على طلب اإلدالء بوثائق 

.عقد قرض, عقد سلف شخصي , 31/05/2011
و بعد إستیفاء اإلجراءات الشكلیة و المسطریة  صدر الحكم المشار إلیه اعاله إستأنفته الطاعنة جزئیا في الشق 

المتعلق بالفوائد  لألسباب اآلتیة 
أسباب األستئناف

من مدونة التجارة لكون 496و 495مقتضیات الفصلین حیث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف خالف 
من عقد القرض على تحدید الفائدة 9فاقیة تسري بقوة القانون لفائدة البنك لكون الطرفین  إتفاقا في الفصل الفوائد اإلت

المترتبة عن المساطر القضائیة في مواجهة المقترض و بما انه إمتنع عن األداء رغم اإلنذارات الموجهة إلیه فإن الفوائد 
اء أخر قسط من الدین و بالرجوع إلى عقد القرض المبرم یتبین أنه حدد اإلتفاقیة و التأخیریة تسري في حقه إلى حین أد
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في المائة حسب 12في المائة لتصبح الفائدة المستحقة لها هي 2في المائة و التاخیریة في 10الفوائد اإلتفاقیة في 
13و 9ب الفصلین من عقد القرض كما تضاف الضرائب الالزمة و الضریبة على القیمة المضافة حس9و 3الفصلین 

من القرض و ان المدین ملزم باداء ما إلتزم به من فوائد إتافاقیة و تاخیریة و ضرائب و كل المصاریف المترتبة عن 
في المائة 4المساطر لكون العقد شریعة المتعاقدین و ان المحكمة ملزمة بتطبیق بنود العقد و لما حددت نسبة الفائدة في 

تافقیة و التاخیریة المتفق علیها لم تضع لقضائها أساسا ملتمسة من حیث  الشكل قبول المقال و و أعرضت عن الفائدة اإل
درهم و إلغائه في 101.042,93من حیث الموضوع تأیید الحكم في شقه المتعلق بالدین المحكوم به و المحدد في مبلغ 

في المائة باإلضافة إلى الفوائد 10إلتفاقیة المحددة في الشق المتعلق بالفوائد و الحكم من جدید بإستحقاق البنك للفوائد ا
في المائة إضافة إلى الضریبة المفروضة و الضریبة على 12في المائة لتصبح الفوائد المستحقة 2التاخیریة المحددة في 

.  القیمة المضافة و تحمیل المستأنف علیه الصائر و ارفق المقال بنسخة من الحكم و صورة من عقد  
تخلف نائب المستأنفة و تخلف نائب  المستانف علیه و و لم یدل 2019- 03- 25وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

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

تبقى غیر ( حیث إنه خالفا لما نعته الطاعنة فإن الحكم المطعون فیه إنتهى إلى رفض الفوائد اإلتفاقیة بسبب كونها 
من قانون حمایة المستهلك  التي تقضي بانه ال یمكن أن یتحمل المقترض أي تعویض أو 108مؤسسة تطبیقا للمادة 

و هي علة توافق صحیح القانون و تسري ) التوقف عن األداء في حالة107و 103تكلفة غیر تلك الواردة في المواد 
حتى على الطلب المتعلق بالضرائب بالنظر إلى كون المدیونیة مترتبة عن قروض إستهالكیة ال ترتب سوى فائدة تاخیریة 

ص القروض في المائة بخصو 2في المائة في القروض اإلستهالكیة  و 4عن الرأسمال المتبقي محددة بنص القانون في 
یبقى سبب الطعن غیر مرتكز على و من نفس القانون 151و هي أحكام ملزمة لتعلقها بالنظام العام بقوة المادة العقاریة

أساس و یتعین رده و تحمیل الطاعنة الصائر اعتبارا  لمآل طعنها

لهــذه األسبـــاب
:غیابیائیا علنیا و وهي تبت انتهامحكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

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

.
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