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كفـى ىف مـن خيتصـم ىف  ٔنـه ال  ث انه ملـا اكن مـن املقـرر  كـون طرفـًا ىف ح ٔن  الطعـن 
زع خصـمه ىف طلباتـه  كون قد  ٔن  ه بل جيب  عوى الىت صدر فهيا احلمك املطعون ف ا
ـه الیـه طلبـات  ني صدوره فـان اكن مل تو ه  ة ىف احلمك املطعون ف مصل كون  ٔن  و

ول . ري مق سبة  ل كون  ىش فان الطعن  لیه  ٔو  ومل یقضـى 
ٔو الیـه مث طلبـات ىف واكن الثابت مـن  ـه  ـه م وراق ان املطعـون ضـده الثـاىن مل تو

ٔمام حممكـة  صامه  ة ىف ٕاخ لطاعنة مصل كون  ٔسباب الطعن به فال  عوى ومل تتعلق  ا
بة  سـ ل ـول  ـري مق متیزي وكـون الطعـن  ـث ٕان الطعـن ا ه إ ح ٔوضـا توىف  سـ

الشلكیة . 
ٔوراق ىل ما یبني من احلمك-تتحصل الوقائع  ر ا ـه وسـا ٔن املطعـون ىف-املطعون ف

عــوى رمق  ــة الطــاعن واملطعــون ضــده الثــاين ا ٔقــام مبوا ٔول اكن  117/2015ضــده ا
متـه  كـون  ـري هنـديس  ى حممكة رٔس اخلمية املدنیة اللكیة طالبًا فهيا احلمك بنـدب خ

ٔن یقدمه اخلاالٕ  داهتا وما عىس  عوى ومس ٔوراق ا ىل  نتقـال ٕاىل طالع  صوم فهيا و
ٔعـامل  ذها ومدى مطابقة هـذه ا ف ٔوىل ب لهيا ا ٔعامل اليت قامت املدعى  املوقع ملعاینة ا
ري  ٔ بة التـ سـ عوى وبیـان  سند ا لهيا وقميهتا يف ضوء عقد املقاو لمواصفات املتعاقد 

ـذ و ري يف التنف ٔ باب التـ ٔسـ ٔعـامل يف ضـوء مـدة التعاقـد و ذ ا سـاب يف تنف ا مجلـ
تحقة لمدعي وبیان املبالغ املسـ ري املستحقة  ٔ ٔوىل مـن غرامة الت لهيـا ا ى املـدعى 

سـاب الفـارق بـني  لعقـد وا سـاب قميـة بـدل الصـیانة وفقـًا  املبالغ اليت استلمهتا ، وا
عـو  ٔطـراف ا ٔقوال  ٔسعار السوق ، وسامع  يف ضوء  البدی ٔصلیة واملقاو ا ى املقاو

ـه التقصـري الـيت قـام هبـا  ٔو عوى وبیـان  ٔعامل موضوع ا ه حول ا رى سام وسامع من 
وٕالـزام املـدعى  داد تقرر فـين بـذ لیه الثاين وحتدید مدى مسؤولیته عهنا وٕا املدعى 

لرسوم واملص ٔتعاب احملاماةـلهيام  ٔنروفات ومقابل  ىل سند من القول  ه مبوجـب وذ
مؤرخ  ٔول الطاعنة واملطعونم موقع من 28/05/2011يف عقد مقاو ىل ٕاتفقا ضده ا

اء مشالطاعنة ٔن تقوم  احرٔس اخلمية ............ روع مركز ـب ـ م املف ـ سل اكمال ٕالــى 
ـــات واملواصـــفات الصـــ لمخطط ـــًا  ـــن وفق ــــي ادرة م ان ده ال ــــون ضـــ ـــب املطعـ املك

ــ...................... غ ( ة وحتــت ٕارشافــرٔس اخلمي ــ ل اء م ــ ـــه لق ) درمه 2.595.000ــــ
فعات املتفـق  دول ا حسب  ن ومخسامئة ومخس وسعون درهامً تدفع من املا ملیو

ــالل  ٔن یــمت ٕاجنــاز العمــل  ــىل  فعــات بعــد موافقــة و شــهر ، 24لهيــا ـ  یــمت رصف ا



لصــملطعــون ا ــول  ــاين ا ــو ـضــده الث ٔعــامل ال ــث ٕان ا ٔعــامل رف ، وح اردة جبــدول ا
الثانیـــة وحـــىت فعـــات مـــن املـــر كمتـــل متامـــًا و وا ٔعـــامل معیبـــةلالرابعـــة مل  وجـــود 

ــىل االٕ  اخلامســة والسادســة والســابعة ، ممــا اكن  املــر ٔن ال یقــوم وكــذ شــاري  س
فعات ـبص الل رف ا ٕ ٕال ٔوىل  لهيا ا ٔخرهـاملدعى  ٔعـامل وت عهنـا الزتاماهتا لعدم ٕاجناز ا
لطلبات سالفةاك عوى  البیان . نت ا

ة : ــــــم حمكت احملمك18/02/2016بتارخي 
املؤرخ يف  م . 28/05/2011ٔوًال ) بفسخ عقد املقاو

لــغ (  ٔداء م لهيــا بــ لــزام الرشــكة املــدعى  ٕ بع 97.142.50نیــًا )  لــغ ســ درمه ) فقــط م
ٔلف ومائة و  ٔربعون ٔ وسعون  لمدعومخسون فلسدرهامً ثنني و ي . ـــًا 

ٔلـف  تـني ومخسـون  لـغ م لمـدعي م ٔن تـؤدي  ٔوىل بـ لهيا ا لثًا ) ٕالزام الرشكة املدعى 
ٔلزمـت مدره مـن طلبـات و ـدا ذ ٔصابته ورفضـت مـا  ٔرضار املادیة اليت  تعویضًا ل
لغ مائة درهـالش ٔوىل املرصوفات وم لهيا ا ٔتعركة املدعى  اة . اب احملامم مقابل 

ٔنفت الطاعنــة هــذا اإ  ت اف رمق ( ســ ت الســ ٔول 153/2016حلــمك  ) واملطعــون ضــده ا
اف رمق (  ) .  160/2016الست

ة : ـــــــــم ) حمكت احملمك17/05/2016وبتارخي ( 
ول االٕ )1 ً . بق افني ش ست
ٔنف مبصـــروفات )2 ت ٔنف وٕالــزام لك مســ ت ٔییــد احلــمك املســ رفضــهام وت ويف املوضــوع 

ه ٕاست ـىل احلـمك املطعـون اف د تنعى به الطاعنة  ب وح ىل س ٔقمي الطعن  ث  ح
من ستة وجوه. ٔ يف تطبیق القانون وذ ه اخلط ف

ــه  ــىل احلــمك املطعــون ف ب  ٔول مــن الســ ــه ا لو ــث ٕان الطاعنــة تنعــى  رفضــهوح
ت ٕانذارها ماالٕ  ٔوراق مما یث لو ا رمغ  عوى  ول ا ابة ٕاىل دفعها بعدم ق ن املطعون ست

بني الطرفني. رغبته يف فسخ عقد املقاو ضده 
اب بتارخي .... لطعن املاثل بصحیفة اودعت قمل الك طعنت الطاعنه ىف هذا احلمك 

لسـة  لنظـر حفـددت  ر  ـد ىل هـذه احملمكـة ىف غرفـة املشـورة رٔت انـه  واذا عرض 
حملرض وفهيا جح ىل النحو املبني  فهيا  لحمك جبلسة الیوم لنظره مت تداو ز احملمكة الطعن 

ري سدید ملا تقرره املادة  ث ٕان هذا النعي  ٔنه 387وح من قانون املعامالت املدنیة من 



خـر بعـد  لمتعاقـد  ـاز  ـانبني  ل لزتامه يف العقود امللزمـة  ٕ ن  د املتعاقد ٔ ٕاذا مل یوف 
ه. ٔو فس ذ العقد  ٔن یطلب تنف ٕانذاره 

ـذ 388وملا تقرره املادة  ٔصـبح تنف ن ٕاذا  ذار املـد ٔنه ال رضورة ٕال من ذات القانون من 
ن. ري جمد بفعل املد ٔو  ري ممكن  لزتام 

لزتاماهتـا  لـت  ٔ ٔن الطاعنـة " قـد  اف قـد اعتـربت  ت سـ واكنت حممكة  ملا اكن ذ
سـلمي  ـدم ال ملرشوع و دث  ي  ري ا ٔ لهيا الت رتب  د اليت  ـد رمغ ٕاعـ مـدديف املو

ه" ــري جمــد بفعلهــا فــال رضورة ٕاضــاف ــا قــد صــار  ــذ الطاعنــة ٕالزتا ٔن ٕامتــام تنف مــؤداه 
ى ٕالیه مـن  هت ا بتدايئ ف ه قضاء احلمك  ٔیّد احلمك املطعون ف ل املطالبة وٕاذ  ذارها ق ٕال

ـذ العقـد واقـع بف ـدم ٕامتـام تنف ٔن  ـذار لثبـوت  عـل الطاعنـة فسخ العقـد بـدون سـابق ٕا
كـــون  ة ف ـ ددًا ٕاضاف اده مـ رمغ ٕاعمتـ متام املرشوع يف املدة احملـددة  ٕ ا  لزتا اللها  ٕال

ٔحسن تطبیق املادتني د  حصـیح 388و 387ق من قانون املعامالت املدنیة والزتم بـذ
ٔساس. ري  ىل  القانون مما یضحى معه النعي 

ىل اصل ما تنعى به الطاعنة  ٔن  ث  باب الطعـن قضـائه وح ٔسـ ـة  احلـمك املطعـون ببق
ــىل  ي قضـــى  ــه دون بیــان عنــارص الضـــرر ا ــالغ ف ٔول بتعــویض م لمطعــون ضــده ا

ه اد ٕاىل تقرر اخلبري الهنـديس ٔساس ًا مبجرد إالس ف ٔول مك لمطعون ضده ا لتعویض 
ٔعـامل الف  ٔخرها يف ٕاجنـاز ا الل الطاعنة وت ٕ یتعلق  یة املوـواملنتدب ف یـة والهندسـ

رمغ . لها 
ـدم  بدلیل  ٔخر يف ٕاجناز ما هو موول لها من معل وذ ٔهنا مل تت قة الواقع  ٔن حق ٔوًال: 
ري  ٔ ٓخر وتطبیق غرامـات التـ ٔعامل الهندسیة ملقاول  سناد ا ٕ شاري املشـروع  ام اس ق

ٔحاكم الفقرتني  لعالقة.من العقد سند ا21و 7لهيا طبق ما ختو
ٔكرث مـن موضـع  ـالل وتقصـري املطعـون ضـدها بـ ور بتقرـره ٕا نیًا: ٕاثبـات اخلبـري املـذ و

ثیاته. اقضة مع ح ة م ٕاىل ن هتائه مع ذ وا
ـل :  ـالغ ومصـاریف م سـاب م ٕ الفـًا لعـرف املهنـة  ـام اخلبـري املنتـدب  دم ق لثًا: 

هتا الطاعنـة  بـذ ء واملیاه ورواتـب العمـ ب توقـف املرشـوع بفعـل املطعـون الكهر سـ
ضده.

ٔن حملمكـة املوضـوع سـلطة  ٔنـه مـن املقـرر  ث ٕان هـذا النعـي يف مجلتـه مـردود ذ وح
هنـا ويه يف ذ حهـا واملوازنـة ب رج فهيـا و ٔد ر ا عوى وتقد حتصیل وفهم الواقع يف ا



ٔن تقـ هبا  دات الـيت تقـدم لهـا وحسـ واملسـ ٔد ـىل تنظر الزناع يف ضـوء ا مي قضـاءها 
ـع  ٔن ت لهيـا  هيـا وال ٕالـزام  هتـت ٕا ـة الـيت ٕا وتـؤدى ٕاىل الن كفي محل ٔسباب سائغة 
ة مـا دام فـــي  ٔو جحـ ـىل لك قـول  تقالًال  ٔقواهلم وجحجهـم والـرد ٕاسـ اخلصوم يف خمتلف 

نعـت هبـا  ـــي اق ة ال ق ام احلق ٔقـق ا ٔوردت دلیلهـا الـرد الضـمين املسـقط لـت وال و
واحلجج .

عتباره  ٔهل اخلربة  ر معل  ٔن حملمكة املوضوع السلطة املطلقة يف تقد واكن من املقرر 
عهـا  ه ما یق ٔت ف ٔنت ٕالیه ور ذ به مىت ٕاطم ٔ عوى وا عنصـرًا من عنارص إالثبات يف ا
كـون  ٔن  عـوى دون  ٔنه یتفق مع الواقـع الثابـت يف ا لهيا و ٔقمي  ٔسس اليت  لسالمة ا

بابه مل ٔسـ ـىل  ذها بـه محمـوًال  ٔ ٔن يف  ه ٕالیه  ىل لك الطعون املو لرد ٕاستقالًال  زمة 
ٔكرث مما تضمنه التقرـر  لیه ب ستحق الرد  املطاعن ما  ٔهنا مل جتد يف ت د  السائغة ما یف
الف من قدم تقرـره  عوى  ري يف ا ستجب ٕاىل طلب اخلصم ندب خ لهيا ٕان مل  وال 

 ٔ ادة امل ٔوراق ٔو ٕا ـري وفـق  ٔ دت يف تقرر هـذا ا موریة ٕاىل اخلبري السابق ندبه مىت و
عوى لفصل فهيا.ا دهتا  كفي لتكون عق وعنارصها ما 

هو من  ر  ر الضـرر وحتدید التعویض اجلا ٔن تقد واكن من املقرر يف قضاء هذه احملمكة 
ستقل حممكة املوضوع هبا ما دامت قد بی  ت عنارص الضـــرر ومـدى مسائل الواقع اليت 

ه. كفي محلل ٔسباب سائغة  ىل  ٔقامت قضاءها  ة املرضور يف التعویض عهنا و ٔحق
ه  ام قضائـ ٔقـ ـه قـد  حلـمك املطعـون ف بابه  ٔسـ واكن احلمك إالبتـدايئ املؤیـد  ملا اكن ذ

لـــزام الل الطاعنة ٕ ىل ثبوت ٕا ٔول بناء  لمطعون ضده ا لتعویض  لزتاماهتا الطاعنة  ٕ
ذ العقد وسلمي املشــروع يف املیعـاد  ٔخرها يف ٕامتام تنف هنام بت املربم ب ذ عقد املقاو يف تنف
ســي يف  ب الرئ ٔن السـ ـه  تفاد م عـوى املسـ ـري ا بتقرـره خ ت ذ لیه كام ث املتفق 

لمشــ ـدوث متدیـد زمـين  رمغ ٕاشارته ٕاىل  ٔساس ٕاىل الطاعنة  ري یعود  ٔ روع هذا الت
ده بعض املواد الالزمـة  دثت من املدعي يف ٕاع ريات اليت  ٔ ة التعدیالت والت اكن ن

تالم يف ( رخي إالســ ــه  ٔصــبح مع ـــروع  ــذ املشـ ــارخي 19/12/2013لتنف ــن الت ــدًال م ) ب
ري 4/10/2013التعاقدي وهو ( ٔ ئولیة الطاعنـة يف التـ ـام مسـ ـىل ق ٔثري  ي ال ت ) ا
ر ذ ٔ ا  شـغال بتـارخي (بعد ٕالزتا هناء  ٕ ٔن یـمت 22/7/2014لمطعون ضده  ) دون 

. ذ



لمطعـون ضـده الـيت  لتعـویض  ي قىضـ عنـه  ن عنارص الرضر ا ٔ ور  واكن احلمك املذ
دة يف ســعر الســوق مــن  ــز ــه يف ال ت ــىل مــا ورد مبدو ــا 20ٕاىل 10متثلــت  % ويف م

ة ما  ٔیضًا ن لمطعون ضده من رضر مادي  ٔعـامل سیرتتب  سیضطر ٕالیه من ٕاسناد ا
كفي  ٔوراق  ٔصلها الثابت  ٔسباب سائغة لها  ىل  ٔسس قضائه  كون قد  ٓخر ف ملقاول 

ٔد ر ا حملمكة املوضوع من سلطة يف تقد ف كون جماد ٔن  وال یعدو النعي  محل
لرضر  ر  ر التعویض اجلا عوى وتقد هنا وفهم الواقع يف ا ٔمـام واملوازنة ب رته  مما ال جتوز ٕا

ٔساس یتعني رفضه دون التفات ملـا  ري  ىل  كون قامئ  م فٕان النعي  هذه احملمكة ومــن ث
بة  سـاب اخلبـري املصـاریف الـيت تـدعي بـذلها مبناسـ ـدم ا ٔن  ٓن يف ش تثريه الطاعنة ا

دیـدًا خي ـًا  ب من املطعـون ضـده لتضـمنه دفا س الطـه املدة اليت توقف فهيا املشـروع 
ٔمــــــــام  ٔول مـــــرة  رتــه  ٕا ٔمــام حممكــة املوضــوع ال جيـــــوز  بق ٕابــداؤه  ســ واقــع مل 

متیزي. حممكـــــة ا
وملا تقدم یتعني رفض الطعن.

ٔ و  سبابلهذه ا

لمطعون ضده الثاين ورفضه :حمكت احملمكة سبة  ل ول الطعن  بعدم ق
ٔلزمت الطا ٔول و لمطعون ضده ا سبة  عنة الرمس واملرصوفات ومبصادرة ل

ٔمني. الت


