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ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی

اریةائــــــــرة ا الت

احملمكة :هیئة 
رة ا س ا شار / محمد محودة الرشیف                      رئ رئاسة السید املس

ٔبوراحب شارن/ صالح عبدالعاطى  ن املس هوعضویة السید و محمد عبدالعظمي عق
ىل       ٔمني الرس السید/  حسام  و

ةيف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ب ارة رٔس اخلمي ٕام دار القضـــــاء ب
ٔربعاء  2016من اغسطس من العام 31ه املوافق 1437من ذى القعدة 28يف یوم ا

م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة100يف الطعـن املق 2016ق 11لس

املوجز :
ري القضايئ –واك ميني احلامسة –إالقرار  ٔدت–شهادة شاهد –ا ر ا .قد

ي تاله السید القايض املقرر/ محمد محودة  ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا طالع  بعد 
الرشیف .

ه الشلكیة  ٔوضا ث ٕان الطعن استوىف  .ح
ث ٕان الوقائع   ٔوراق  - وح ر ا ه وسا تتحصل يف - ىل ما یبني من احلمك املطعون ف

ة الطاعن  ام املطعون ضده مبوا )  جزيئ رٔس اخلمية2015/ 207عوى رمق (ق
غ  ل م ٔن یـــؤدي  لزام الطاعـــن ب ٕ ة 120000بطلب احلمك  دة القانون م والفائ دره



ة   س لرســــوم واملصاریف ومقابل 12ب ه  ستحقاق وٕالزام ریـــخ  % مـــن 
اة ىل سند من القولٔتعـــــاب احملام مؤسسة ......... ويه وذ ٔن املدعي ميت ب

رًا مسؤوًال فهيا وقام  لیه مد ني املدعى  اریة وقد  مؤسسة فردیة وفقًا لرخصهتا الت
لیه  املؤسسة نظري راتب شهري واكن املدعى  ٔمور املتعلقة بت ملتابعة ا بعمل واك

ي یتعامل م رام العقود واستالعهو ا ٕ من املتعاملني ویقوم  م املبالغ املالیة احملص
ٔموال من العمالء  من  ٔن ما یقوم بتحصی ىل هذه احلال حىت تفطن ٕاىل  العمالء وظل 
ملؤسسة كام ال ینفذ الزتاماته  حلساب اخلاص  ه  یدا ٕ لیه لنفسه وال یبادر  ستويل 

س ضده من حممكة رٔس اخلمي رة  ر بصدور مذ ث فوجئ املد ة جتاه العمالء ، ح
لغ  سداد م ورة  ذًا حلمك صدر ضد مؤسسته املذ درمه لصاحل املدعو/ 68900تنف

سمل  ي  لیه ا ال مع املدعى  ىل بناء ف ري اكن قد تعاقد  ٔ ٔن، ا ............... وتبني 
ه  فع املبلغ احملكوم به بصف ه مل ینفذ املرشوع مما اضطر املدعي  لك الغ املقاو مجیع م

وامل  لثابت من القضیة املا وفقًا  ٔمام الغري حىت خيىل س ً عن املؤسسة  سؤول قانو
ة اخلاصة 447/2014رمق  ((   ت البنك الغ الضام ذ مجیع م ٔ لیه ب )) كام قام املدعى 

الالزمة هلم عقب ٕالغاء واكلته 12000بعاميل املؤسسة ومقدارها   س درمه ومعل الك
ه يف  س ىل املؤسسة مببلغ ٕالضافة ٕاىل  ع غرامة  سددها حىت 5000توق درمه ومل 

لغ   فع م ىل املؤسسة واضطر كذ ٓن لوزارة العمل والعامل حىت یمت ٕالغاء البلوك  ا
لغ 20859 لمدعو/ ............. 20859درمه لصاحل املدعو ..................... وم درمه 

لغ   لمدعو .......... 8411وم ذیة درمه  مضن امللفات التنف
لغ  2013/ 515، 514، 143(  ذ رٔس اخلمية وم ٔتعاب 7500)/ تنف درمه مقابل 

م(  رق الس  ل إالخ ٔ لیه من  ا ضد املدعى  ٔقا احملاماة يف القضیة اجلزائیة اليت 
لیه 2014/ 3685 ٔن املدعى  ري ملدنیة الزناع و ٔ هتت برباءة ا ح رٔس اخلمية وٕا ) ج

ٔحلق ٔ الغ مالیة دون موجب و یدفع م ٔموال العائدة ملؤسسته بغري حق وجع ه ا ذ م
ما قدره ٕاجاميل   سدد  ٔن  ٔرضارًا ورفض  لسداد 120.000به  درمه رمغ مطالبته 

عوى . اكنت ا
ــة حمكــت بتــارخي  ٔول در ٔن یــؤدي 2016/ 01/ 31وحممكــة  ــ لیــه ب لــزام املــدعى  ٕ م 

لغ   لیـه 115000لمدعي م ريیـة  ٔ م) والفائـدة الت ٔلف درهـ م (مائة ومخسة عرش  دره



تحقاق يف 6بواقــع  رخي إالســ ً مــن  نو م وحــىت متــام الســداد 2014/ 09/ 04% ســ
لرســــوم ه  ٔتعـــــاب احملامـــــاة .وٕالزام م مقابل  ة دره ف ومائ اری واملص

اف رمق الست ٔنف الطاعن هذا احلمك  ) . 2016/ 107( است
اً 2016/ 04/ 26وبتارخي   ً ورفضه موضو اف ش ست ول  حمكت احملمكة بق

ملرصوفات .  ٔنف  ٔلزمت املست ٔنف و ٔیید احلمك املست وت
اب بتارخي ٔودعت قمل الك لطعن املاثل بصحیفة  / 8/6طعن الطاعن يف هذا احلمك 

ىل احملمكة بغرفة2016 لنظر حفددت وٕاذ عرض الطعن  ر  د ٔنه  مشورة رٔت 
لحمك جبلسة الیوم . حملرض وجحزت الطعن  ىل النحو املبني  ف لسة لنظره مت تداو

ٔ يف تطبیق  ه اخلط ىل احلمك املطعون ف ني ینعى هبام الطاعن  ىل سب ٔقمي الطعن  ث  ح
عوى فاع ملا قىض لصاحل ا الل حبق ا ري القانون وإال ادًا اىل اقرار  اس وذ

ابة :  قضاىئ وشهادة شاهد دون إالست
 . ها  ميني احلامسة اليت و اوًال : لطلب الطاعن حتلیف املطعون ضده ا

ٓالف درمه ال جتوز شهادة  ىل مخسة  زید قميته  د ٕاىل شهادة يف ترصف  نیًا : اس و
د  ٔو انقضائه ما مل یو .الشهود يف ٕاثبات وجوده  ٔو نص یقيض بغري ذ اتفاق 

لمطعون ضده .  ٕالضافة ٕاىل ما تقدم مكفول  د ٕاىل شهادة شاهد هو  لثًا : اس
ـــراءة الطاعــن .   در ب ي ص م اجلــزايئ ا اء احلك رابعًا : مل یـراعــي قض

ىل  ري حماسيب لٕالطالع  عوى ٕاىل خ ا ا ستجب لطلب الطاعن ٕا امسًا : مل 
ٔمام د لسندات املقدمة  هتا  لتحقق من مطابقة اكفة حسا ر مؤسسة ..................  فا

ٔن هذه املبالغ من  انب املؤسسة ٕاىل العامل وهل  ساب املبالغ املسددة من  احملمكة وٕا
ٔم ال . ا  ة ببعض مهن ة الطاعــن مشغول ٔن ذم حساب الرشكة وهل 

ري سدید ذ ث ٕان هذا النعي  ري جملس ح ي یصدر يف  ٔن إالقرار ا ٔنه من املقرر 
بل خيضع لتقدی كون ملزمًا ح ع ه موز لــذي جيوع الــي املوضــر قاضــالقضاء ال 

ر ــتقدی
ٔو جمـرد قرینـة كـام  ابـة  لك ٔ ثبوت  د ٔو م ٔن یعتربه دلیًال اكمًال  الظروف اليت صدر فهيا 

ٔصًال بغري م ذ به  ٔ ٔال ی مىت جيوز  لیه يف ذ الثابـت ٔقامعقب  ٔصـ ره سـائغًا  تقد
ميني احلامسة ٕاذا  ه ا ع توج ٔنه لقايض املوضوع م اخلصـم ٔن قدرٔوراق واكن من املقرر 

عننًا يف لیـه يف ذم متیـزي  باب قـٔ مـىتتوجهيهـا وال رقابـة حملمكـة ا ٔسـ ـىل  ام قضـاءه 



واكن مؤدى نص املادة  كفي محل ـرد من قانون املعامالت املدنیة115سائغة  ٔن " ىل 
لب مغمن  ٔو دفع مغرم عنه " لك شهادة تضمنت  ٔن القاعیلشاهد  ىل  ة دة العامـدل 

لشـالبي رفض الشهادة ٕاذا اكن الغرض مهنا ــه ٔو دفـع مغـرم عنـه ٕاذ جيـب مغمن  هد 
شـخص تنصبٔن  ىل واقع الزناع دون ٕاحقام ما یتصـل مهنـا  الشـاهد ومـن مث الشهادة 

ول الشهادة ما مل جتر  القة التبعیة بني الشهود واملطعون ضده ال متنع مبجردها من ق فٕان 
ً الشهادة مهذه ٔو تدفع عنه مغرمًا غ .لتابع الشاهد 

ر  عــوى وتقــد ٔن لقــايض املوضــوع الســلطة التامــة يف فهــم الواقــع يف ا واكن مــن املقــرر 
لیل  ل ذوفهياا ٔن يف س به  ـداه وحسـ عتداد مبا یطمنئ ٕالیه مهنا وٕاطراح ما 

ق ت احلق ٔن یققإ ة اليت یث كفم قضع هبا و ٔسباب سائغة  ىل  ه .ي محللـــاءه 
واكن احلك هم املطعون ملا اكن ذ ٔنف قدف ت ٔییـد احلـمك املسـ ىف قضـائهٔقـام قضـائه بت

ــن ــه م ی ــت  ــا ث ــىل م ــوى  ع ــن الطــاعن لصــاحل ا ــرار م عــوى رمق يفصــدور ٕاق ا
ح رٔس اخلميــة 3685/2014(( ر )) جــ ســلطة تقــد م ً ىف نطــاق مــا  قــانو ، جيــوز 

ذ به  ٔ عوى ا لیل ىف ا عوى الشـاهد ا ٔن املـدعى /.................وشهادة شاهد ا بـ
لمؤسسة الفردیة  قي  احلق املبارش الفعيل ٕالدارهتـا وهو................لیه هو نفسه املا

ـل هریف شئوهنا واملسؤول مبفردـوتص ي هـو جمـرد كف عن اكفة تعامالهتا دون املدعي ا
لص  ي است ٔن ما دفعهالمس لرخصهتا ا الغ مهنا  عـوى مالیةاملدعي من م موضـوع ا

ٔصــل ضــد املؤسســة الفردیــة ـمقضــ ــىل املــد..............ي هبــا يف ا عي مت الرجــوع هبــا 
س بوصفه ل كون عرضة  ٔو  الظاهر لسدادها  ئقها لتاملا الل و املؤسسة من 

ترتالرمسیــة  قــي املســ ــربط عوضــًا عــن الطــاعن مالكهــا احلق الــيت  القــة الكفــا واكنــت 
عوى ال متنع مبجردها  شاهد ا ـول شـهادته مـامل جتـر هـذه الشـهادة مناملطعون ضده  ق

ٔو لشاهد املكفول  فعة  تدفع عنه مغرمًا.م
 ٔ لت ا ى ٕالیه احلمك املطعون به يف نطـاق مـاوٕاذ  هت مـنوراق من هذا وذاك فٕان ما ا

عوى ومدى كفایته ٕاىل  لیل يف ا ر ا قرار الطـاعن وشـهادة ثبوتسلطة تقد ٕ عوى  ا
ميني احلامسة اليت هاشاهد لیف املطعون ضده ا ة لت ا یـه دون  ٔمـام مـا تـوافر  قـدر 
عوى من ٔ  ىل حصة ا ـًا محلـل قضـائه وال التعنّـتٔنه ال یقصد هبا سـوى د كـون اكف
ریـة یعدو ل يف السـلطة التقد یـد ـدًال فـ كون  ٔن  عـوى مـن النعي  لیـل ا

.قايض املوضوع مما یتعني رفضه 



 ٔ سبابلهذه ا
حمكت احملمكة :

ٔلزمت الطاعن الرمس واملرصوفات ومبص عوى و ٔمنيرفض ا .ادرة الت


