
المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك
.إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة
.ةرئیس

.مستشارا ومقررا
.مستشارا

.الضبطوبمساعدة السیـد كاتب
فبرایر أصدرت بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه
طرف بین 

.من جهةمستأنفا وصفهب
طرف  وبین 

.أخرىجهةمن علیها مستأنفابوصفها

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

.//واستدعاء الطرفین لجلسة 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1019: رقمقرار
2018/02/26: بتاریخ

2018/8227/795: ملف رقم



من قانون المسطرة وما یلیه ومن قانون المحاكم التجاریة والفصول المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.النیابة العامةوبعد االطالع على مستنتجات 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ المستأنفبناء على المقال اإلستئنافي الذي تقدم به 
في //یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ //
.ختصاصها نوعیا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائروالقاضي بإ//ف عدد المل

حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم یبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاریخ المذكور أعاله، 
.شكالونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول أي داخل أجله القانوني،

أنالمدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خالله أنحیث یتجلى من وثائق الملف 
شركة تمارس نفس نشاط العارضة مما یدخل في أنشاأانه إالالمدعى علیه كان یشغل لدیها منصب وكیل مبیعات 

.المنافسة غیر المشروعةإطار
.خبرةبإجراءاألمرعلى المدعى علیهما باالمتناع عن مزاولة نشاطهما التجاري مع ملتمسة الحكم  

.نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة دفع من خاللها بعدم إختصاص المحكمة التجاریةأدلىوحیث 
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.المطعون فیه باإلستئنافوبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم
.أسباب اإلستئناف

ن النزاع یتعلق بشركة ور على كونه یعتبر شخصا مدنیا، وأیتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكحیث 
.جتماعیةوأجیرها مما یجعله من إختصاص المحكمة اإل

. جتماعیةعلى المحكمة اإلوٕاحالة الملف ختصاص النوعي المستأنف والتصریح بعدم اإلالحكم إلغاءملتمسا 
.المستأنفمقاله بنسخة من الحكم وأرفق

عتبار في بملتمس النیابة العامة فتقرر إتخلف نائبا الطرفین وأل//الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
.//القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.محكمة اإلستئناف
.أعالهحیث ارتكز الطاعن في استئنافه على الوسائل 



بالغایة التي یرمي إلیها مقال اإلدعاء وهي في تتحددإنماالنوعيوحیث إن العبرة في تحدید اإلختصاص
.بأداء تعویض في إطار قواعد المنافسة الغیر مشروعةللمستأنفنازلة الحال مطالبة المستأنف علیها 

في تصاص المحاكم التجاریة وحدها للبتنصت على إخ- القانون رقم منوحیث إن المادة 
المنازعات المتعلقة بالمنافسة غیر المشروعة مما یبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاص 

.المحكمة التجاریة غیر مرتكز على أساس ویتعین رده وتأیید الحكم المستأنف
.ر إلى حین البت في الموضوعوحیث یتعین حفظ البت في الصائ

.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك
.إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة
.ةرئیس

.مستشارا ومقررا
.مستشارا

.الضبطوبمساعدة السیـد كاتب 
فبرایر أصدرت بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه
.في شخص ممثلها القانونيالشركة العقاریة بین 

.عراقي حسیني نور الدین المحامي بهیئة الدار البیضاءاألستاذنائبها 
.من جهةمستأنفة بوصفها

.مجید ورضى-السادة مصطفىوبین 
.ستاذ عبد الرزاق بنزبیر المحامي بهیئة الدار البیضاءاألنائبهم 

.أخرىجهةمن علیهم بوصفهم مستأنفا

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

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1021: رقمقرار
2018/02/26: بتاریخ

2018/8227/812: ملف رقم



.األطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تالوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.//واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة وما یلیه ومن قانون المحاكم التجاریة والفصول المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.العامةوبعد االطالع على مستنتجات النیابة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ المستأنفةبناء على المقال اإلستئنافي الذي تقدمت به 
في //تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ //
.ختصاصها نوعیا وحفظ البت في الصائروالقاضي بإ//لف عدد الم

ت إلى وبادر //حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاریخ 
ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول ستئنافه بالتاریخ المذكور أعاله، أي داخل أجله القانوني،إ

.كالش

المدعون تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي للدعوى یعرضون من خالله أنحیث یتجلى من وثائق الملف 
.حسب الثابت من محضر المعاینة المستدل بهقة من المدعى علیها ظهرت بها عیوباأنهم اشتروا ش

.خبرةبإجراءمراألتعویض مسبق مع بأداءعلیها على المدعىملتمسین الحكم 
.بمذكرة جوابیة دفع من خاللها بعدم إختصاص المحكمة التجاریةانائب المدعى علیهأدلىوحیث 

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة
.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه باإلستئناف

.أسباب اإلستئناف
أنعتبار وع النزاع یتعلق بمعاملة مدنیة بإالطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون موضتتمسك حیث 

جتماعي أن المقر اإلختصاص للمحكمة التجاریة، كما إسناد اإلتفاق على المستأنف علیهم لیسوا بتجار وال یوجد إ
.بتدائیة بالجدیدةإلد بمدینة الجدیدة مما یجعل من اإلختصاص منعقدا للمحكمة اللعارضة یتواج

ختصاص المحكمة التجاریة بالدار البیضاء نوعیا للبت في المستأنف والتصریح بعدم إملتمسة الغاء الحكم 
.بتدائیة بالجدیدةالملف على المحكمة اإلوٕاحالةالدعوى 

.مع طي التبلیغالمستأنفمقالها بنسخة من الحكم وأرفقت
في بملتمس النیابة العامة فتقرر إعتبارتخلف نائبا الطرفین وأل//الملف بجلسة إدراجوحیث تم 

.//القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 



.محكمة اإلستئناف
.أعالهإلیهاحیث ارتكزت الطاعنة في استئنافها على الوسائل المشار 

لمركز القانوني للمدعى علیه، وأن الطاعنة وبإعتبارها وحیث إن العبرة في اإلختصاص النوعي إنما تتحدد با
ووفقا للمستأنف علیهمشركة تجاریة أمام إنتظامها في شكل ش ذ م م والتي تعتبر شركة تجاریة بحسب شكلها حق 

مقاضاتها أمام المحكمة التجاریة والتي تشكل فضاءها الطبیعي ومن تم ال مصلحة لها في ملمبدأ الخیار القائم له
من ق م م المقررة للقاعدة القانونیة أنه ال دفع بدون إثارة الدفع بعدم اإلختصاص النوعي وفقا لمقتضیات المادة 

.  ضرر، مما یتعین معه رد الدفع المذكور وتأیید الحكم المستأنف
. تعین حفظ البت في الصائر إلى حین البت في الموضوعوحیث ی

.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك
.إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة
.ةرئیسفاطمة غاللو 

.مستشارا ومقرراخالد شقیر
.یونس العیدوني مستشارا

.وبمساعدة السیـد الحسین عریبي كاتب الضبط
فبرایر أصدرت بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه
.شركة لزرق مانادجمنت ش مبین 

تجزئة التوفیق سیدي معروف الدار الطابق الثاني زینیت میلینیوم عمارة الكائن مقرها اإلجتماعي ب
.اءالبیض

.علي الزیوي وحكیم الحلو المحامون بهیئة الدار البیضاء-محمد الحلواألساتذةینوب عنها 
.من جهةمستأنفةبوصفها

.شركة افیردا المغربوبین 
.الطابق الثالث الدار البیضاءأنوالشارع الكائن مقرها اإلجتماعي ب 

.أخرىجهةمن علیها مستأنفةبوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1022: رقمقرار
2018/02/26: بتاریخ

2018/8227/846: ملف رقم



.االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال 
.األطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تالوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.//واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة وما یلیه وصول من قانون المحاكم التجاریة والفالمادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد االطالع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال اإلستئنافي الذي تقدمت به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

في //عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر//
.ختصاصها قیمیا للبت في الطلبوالقاضي  بعدم إ//الملف عدد

حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاریخ المذكور 
.ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول شكالالقانوني،أعاله، أي داخل أجله

عرض من خالله ا بمقال افتتاحي للدعوى تبواسطة نائبهتتقدمةالمدعیأنحیث یتجلى من وثائق الملف 
واجب شهري أداءتوقفت عن األخیرةن هذه مع تقدیم خدمات مرتبطة بالعقد، وأللمدعى علیها مكتبأكرتأنها 

.درهم متعلق بخدماتدرهم ومبلغ مبلغ فیهاوجب یونیو ویولیوز
درهم درهم مع الفوائد القانونیة ومبلغ مبلغ بأداءملتمسة الحكم على المدعى علیها 

.كتعویض عن المطل
.ة الحكم المطعون فیه باإلستئنافرغم التوصل فأصدرت المحكماالمدعى علیهتخلفتوحیث 

.أسباب اإلستئناف
تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى یتعلق بكراء تجاري مما یجعل حیث 

.طرفي النزاع تاجرینأنهي الواجبة التطبیق سیما - من القانون من مقتضیات المادة 
.ختصاصإحالة الملف علیها لإلختصاص المحكمة التجاریة مع التصریح بإالمستأنف و الحكم إلغاءملتمسة 
.المستأنفمقالها بنسخة من الحكم وأرفقت

تخلف نائبا الطرفین وألفي بملتمس النیابة العامة فتقرر اعتبار //الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
.//القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 



.محكمة اإلستئناف
المادة موضوع الدعوى یتعلق بكراء تجاري مما یجعل من مقتضیات حیث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على

.هي الواجبة التطبیق سیما ان طرفي النزاع تاجرین- من القانون 
وحیث إن المادة المذكورة نصت على كون المحاكم التجاریة تبقى مختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة 

القضائي یمبالتنظغیر انه ینعقد االختصاص للمحاكم االبتدائیة طبقا للقانون المتعلق -بتطبیق القانون 
.للمملكة

وحیث إن المادة السادسة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة نصت على اختصاص هذه األخیرة للبت في 
درهم، مما یكون معه الطلب المقدم من طرف الطاعنة دون اإلختصاص الطلبات التي تتجاوز قیمتها 

قى معه دفع الطاعنة غیر مرتكز على أساس ویتعین رده وتأیید القیمي للمحكمة التجاریة وغیر مقبول أمامها مما یب
.الحكم المستأنف

.تحمیل الطاعنة الصائروحیث یتعین 

.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك
.إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة
.رئیسة

.مستشارا ومقررا
.مستشارا

.الضبطوبمساعدة السیـد كاتب 
. مارس أصدرت بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه
.عبد المجیدبین السید

.
.نائبه األستاذ محمد وزید المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهةمستأنفابوصفه
حمووبین السید

.نائبه األستاذ محمد السعیدي المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىلیه مستأنفا عبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1249: رقمقرار
2018/03/12: بتاریخ

2018/8227/964: ملف رقم



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

.//واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة وما یلیه ومن قانون المحاكم التجاریة والفصول المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد االطالع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال اإلستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

في //یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ //
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثوالقاضي بإختصاصها نوعیا للب//الملف عدد 

لنیابة العامة فتقرر إعتبار تخلف نائبا الطرفین وألفي بملتمس ا//وحیث تم إدراج الملف بجلسة 
.//القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

حسب الثابت من تأشیرة كتابة ضبط فبرایر حیث تقدم الطرف الطاعن بمقاله اإلستئنافي بتاریخ 
.المحكمة التجاریة بالدار البیضاء

قانون إحداث المحاكم التجاریة حددت أجل إستئناف األحكام المتعلقة وحیث إن المادة الثامنة من
.أیم إبتداءا من تاریخ التوصلباإلختصاص النوعي في 

وحیث إن الثابت من المقال اإلستئنافي للدعوى أن الطاعن أقر بكونه بلغ بالحكم المستأنف بتاریخ 
انوني المومأ إلیه أعاله ویتعین تبعا لذلك التصریح بعدم ، مما یكون إستئنافه واقعا خارج األجل الق//

.قبوله شكال

.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر



.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك
.إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة
.رئیسة

.مستشارا ومقررا
.مستشارا

.الضبطوبمساعدة السیـد كاتب 
.مارس أصدرت بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه
.محمدبین 

الكائن بشركة 
.نائبه األستاذ عالل الغالمي المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهةمستأنفابوصفه
.أنسوبین السید

عنوانه 
.نائبه األستاذ حمید كرطوع المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىمستأنفا علیه هبوصف

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1250: رقمقرار
2018/03/12: بتاریخ

2018/8227/993: ملف رقم



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

.//واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة وما یلیه ومن قانون المحاكم التجاریة والفصول المادة لمقتضیاتوتطبیقا 

.المدنیة
.وبعد االطالع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ة بتاریخ بناء على المقال اإلستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائی

//یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ //
.والقاضي بإختصاصها نوعیا للبت في النازلة مع حفظ البت في الصائر//في الملف عدد 

وبادر إلى //حكم المستأنف بتاریخ حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بال
ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول استئنافه بالتاریخ المذكور أعاله، أي داخل أجله القانوني،

.شكال

ه أنه حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى یعرض من خالل
.استصدر أمرا قضى على المدعى علیه باألداء إال أنه إمتنع عن التنفیذ

. ملتمسا الحكم بتحدید اإلكراه البدني في حق المدعى علیه
وحیث أدلى نائب المدعى  بمذكرة جوابیة دفع من خاللها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبت في 

.موضوع النزاع
.العامة الكتابیةوبناء على مستنتجات النیابة 

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

حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون سبب المدیونیة یرجع إلى عالقة شغلیة بین 
.اإلجتماعیة بالدار البیضاءطرفي النزاع مما یجعل من اإلختصاص منعقدا للمحكمة 

.ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بعدم اإلختصاص النوعي
.بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبلیغوأرفق مقاله

تخلف نائبا الطرفین وألفي بملتمس النیابة العامة فتقرر إعتبار //وحیث تم إدراج الملف بجلسة 
.//مداولة قصد النطق بالقرار بجلسة القضیة جاهزة وحجزها لل



.محكمة اإلستئناف
.الوسائل المذكورة أعالهىعلحیث ارتكز الطاعن في استئنافه

وحیث إن موضوع الدعوى یتعلق بتحدید اإلكراه البدني في حق المستأنف على أساس األمر الصادر في حقه 
اء مما یجعل إختصاص البت فیه منعقدا للمحكمة التجاریة بالدار عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیض

غیر مرتكز على أساس ویتعین رده بعدم اإلختصاص النوعيیبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنوالبیضاء 
.وتأیید الحكم المستأنف

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

.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/11/01بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةرئیس

.مستشارا ومقررا
.مستشارا

.الضبطالسید كاتب وبمساعدة
فاتح نونبر أصدرت بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه
.السید عمربین 

عنوانه 
.نائبه األستاذ خالد حمیدي المحامي بهیئة الرباط

.من جهةمستأنفا بوصفه
.شركة البنك في شخص ممثلها القانونيوبین 

.الرباطعنوانها 
.نائبها األستاذ العربي الغرمول المحامي بهیئة الرباط

.أخرىجهةمن مستأنفا علیها بوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5011: رقمقرار
2018/11/01: بتاریخ

2018/8227/5365: ملف رقم



5365/8227/2018ملف رقم 
.بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.األطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تالوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.//واستدعاء الطرفین لجلسة 

مــن قــانون المســـطرة ومــا یلیـــه ومـــن قــانون المحــاكم التجاریـــة والفصــول المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
.المدنیة

.امةوبعد االطالع على مستنتجات النیابة الع
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بنــاء علــى المقــال اإلســتئنافي الــذي تقــدم بــه المســتأنف بواســطة نائبــه والمــؤداة عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 
فــي الملــف //یســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالربــاط بتــاریخ //
.بإختصاصها نوعیا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائروالقاضي //عدد 

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

حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خالله 
أنها وفي إطار معامالتها التجاریة بوصفها مؤسسة بنكیة قامت بمنح  المدعى علیهم قرضا بموجب عقد قرض مبرم 

.ت من كشف الحساب المرفق بالمقالدرهم،حسب الثاببین الطرفین،لیتخلذ بذمتهم مبلغ 

.ملتمسة الحكم على المدعى علیهم بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد

.وأرفقت مقالها بعقد قرض وكشف حساب

.وحیث أدلى نائب المدعى علیهم بمذكرة جوابیة دفع من خاللها بعدم اإلختصاص النوعي

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه باإلستئنافوبعد 

.أسباب اإلستئناف



5365/8227/2018ملف رقم 
حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون القروض والتسهیالت التي تمنحها البنوك ال 

. تدخل في إطار األعمال التجاریة، وأنه ال یكتسب صفة تاجر

المستأنف والتصریح بإختصاص المحكمة اإلبتدائیة توعیا للبت  في النزاع وٕارجاع الملف ملتمسا إلغاء الحكم 
.إلیها بدون صائر

.  وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف

تخلف نائبا الطرفین ،وألفي بملتمس النیابة العامة، فتقرر //الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
.//للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة اعتبار القضیة جاهزة وحجزها

.محكمة اإلستئناف

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

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

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

یث إن الثابت من وثائق الملف أن الدین موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف بمناسبة وح
.فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف علیه

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

.ما سلف بیانه

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

صفة المتعاقد ،ویكون عطفا على ما ذكر اإلختصاص نوعیا وبإعمال مقتضیات المادة الخامسة المومأ إلیها أعاله 



5365/8227/2018ملف رقم 
منعقدا للمحاكم التجاریة للبت في النزاع موضوع نازلة الحال، مما یبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم 

.عین رده وتأیید الحكم المستأنفاإلختصاص النوعي غیر مرتكز على أساس ویت

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

.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك
.إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة
.ةرئیس

.مستشارا ومقررا
.مستشارا

.الضبطوبمساعدة السیـد كاتب 
فبرایر أصدرت بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه
طرف بین 

.من جهةمستأنفة بوصفها
طرف وبین 

.أخرىجهةمن علیها مستأنفابوصفها

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

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1020: رقمقرار
2018/02/26: بتاریخ

2018/8227/796: ملف رقم



.//واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة وما یلیه ومن قانون المحاكم التجاریة والفصول المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.امةوبعد االطالع على مستنتجات النیابة الع

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ المستأنفةبناء على المقال اإلستئنافي الذي تقدمت به 

في //تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ //
.ختصاصها نوعیا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائرلقاضي بإوا//لف عدد الم

إلى توبادر //حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاریخ 
فهو مقبول ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء استئنافه بالتاریخ المذكور أعاله، أي داخل أجله القانوني،

.شكال

نائبه بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خالله أن بواسطةالمدعیة تقدمت أنحیث یتجلى من وثائق الملف 
.المدعى علیها انتزعت منها حیازة العقار موضوع النزاع دون سبب مشروع

.درهمملتمسة الحكم على المدعى علیها بأداء تعویض 
.بمذكرة جوابیة دفع من خاللها بعدم إختصاص المحكمة التجاریةانائب المدعى علیهأدلىوحیث 

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة
.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه باإلستئناف

.أسباب اإلستئناف
المذكور على كون النزاع ال یكتسي صبغة تجاریة وال عالقة له تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم حیث 

.النزاعات المتعلقة بالعقارات تختص بها المحاكم المدنیةأنعتبار كون العارضة تعتبر شركة مساهمة بإب
بتدائیة وٕاحالة الملف على المحكمة اإلالنوعي اإلختصاصالحكم المستأنف والتصریح بعدم إلغاءملتمسة 

.المدنیة
.مع طي التبلیغالمستأنفمقالها بنسخة من الحكم وأرفقت

في علیها وألالمستأنفوحضرت نائبة المستأنفةتخلف نائب //الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
.//عتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة بملتمس النیابة العامة فتقرر إ

.اإلستئنافمحكمة 
.حیث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المشار إلیها أعاله



وحیث إن العبرة في اإلختصاص النوعي إنما تتحدد بالمركز القانوني للمدعى علیه، وأن الطاعنة وبإعتبارها 
مقاضاتها ةتأنفشركة تجاریة أمام إنتظامها في شكل ش ذ م م والتي تعتبر شركة تجاریة بحسب شكلها حق للمس

أمام المحكمة التجاریة والتي تشكل فضاءها الطبیعي ومن تم ال مصلحة لها في إثارة الدفع بعدم اإلختصاص 
من ق م م المقررة للقاعدة القانونیة أنه ال دفع بدون ضرر، مما یتعین معه رد النوعي وفقا لمقتضیات المادة 

.  الدفع المذكور وتأیید الحكم المستأنف
. حیث یتعین حفظ البت في الصائر إلى حین البت في الموضوعو 

.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك
.إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة
.ةرئیس

.مستشارا ومقررا
.مستشارا

.الضبطوبمساعدة السیـد كاتب 
فبرایر أصدرت بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه
طرف بین 

.من جهةمستأنفةبوصفها
طرف وبین 

.أخرىجهةمن علیها مستأنفابوصفها

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

.//واستدعاء الطرفین لجلسة 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1018: رقمقرار
2018/02/26: بتاریخ

2018/8227/774: ملف رقم



من قانون المسطرة وما یلیه ومن قانون المحاكم التجاریة والفصول المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.النیابة العامةوبعد االطالع على مستنتجات 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ المستأنفةبناء على المقال اإلستئنافي الذي تقدمت به 
في //تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ //
.ختصاصها نوعیا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائروالقاضي بإ//ف عدد المل

وبادرت إلى //حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاریخ 
وط  صفة وأداء فهو مقبول ونظرا لتوفره على باقي الشر استئنافه بالتاریخ المذكور أعاله، أي داخل أجله القانوني،

.شكال

المدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خالله أنحیث یتجلى من وثائق الملف 
.درهم ناتج عن فواتیردائنة للمدعى علیها بمبلغ أنها

.ملتمسة الحكم على المدعى علیها بأداء المبلغ المذكور
.بمذكرة جوابیة دفع من خاللها بعدم إختصاص المحكمة التجاریةانائب المدعى علیهأدلىوحیث 

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة
.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه باإلستئناف

.أسباب اإلستئناف
االختصاص إسنادتتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون طرفي النزاع اتفاق على حیث 

.من ق ل عوفقا للمادة إرادتهماإعمالومن تم وجب ) المحكمة المدنیة(لمحاكم الدار البیضاء 
على المحكمة الملف وٕاحالةختصاص المحكمة التجاریة المستأنف والتصریح بعدم إالحكم إلغاءملتمسة 

.المختصة
.مع طي التبلیغالمستأنفمقالها بنسخة من الحكم وأرفقت

عتبار لفي بملتمس النیابة العامة فتقرر إتحلف نائبا الطرفین وأ//الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
.//القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.محكمة اإلستئناف
االختصاص لمحاكم الدار إسنادكون طرفي النزاع اتفاق على إرتكزت الطاعنة في إستئنافها علىحیث

.من ق ل عومن تم وجب اعمال ارادتهما وفقا للمادة ) المحكمة المدنیة(البیضاء 



ص تفاق على مخالفته وأي شرط ینالنظام العام ومن تم ال یجوز اإلوحیث إن االختصاص النوعي یعتبر من
ن طرف الطاعنة نص على عقد من العقد المتمسك به من البند على ذلك یعتبر باطال فضال على أ

ختصاص لمحاكم الدار البیضاء والتي تعتبر المحكمة التجاریة من ضمنها والتي یقوم اختصاصها نوعیا للبت اإل
دفع مثار من طرف الطاعنةأيمعه التجاریة مما یبقىبأعمالهمافي موضوع النزاع مادام بین تاجرین ومتعلقا 

.المستأنفالحكم وتأییدویتعین رده أساسغیر مرتكز على بعدم اإلختصاص النوعي
.حین البت في الموضوعإلىوحیث یتعین حفظ البت في الصائر 

.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء
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