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 المملكة األردنية الهاشـمية
   
 
 

 الحـد األدنى لعدد األشخـاص الطبيعيين الذين
 ن هو ما ال يقل عن اثنينـتتألف منهم شركة التضـام

 ــــــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 
حيث أن المشتكى عليها في هذه الدعوى هي مؤسسة، وحيث 

" مؤسسة"اسم اتخذ أن المؤسسة قد تكون مملوكة لشخص واحد فقط 

ار أن الحد بعنواناً تجارياً، له فال تكون شركة تجارية أو مدنية باعت

األدنى لعدد األشخاص الطبيعيين الذين تتألف منهم شركة التضامن هو 

لسنة  22أ من قانون الشركات رقم /9المادة )ما ال يقل عن اثنين 

اعتبار المؤسسة في مثل هذه الحالة ترتب على ذلك عدم ، وي( 7991

ذا تتحد ذمتها بذمة ممثلها الذي يملكها، وتعتبر هشخصا حكميا ، وب

هي ومالكها شخصاً واحداً، ويسأل الممثل بشخصه منفرداً عن أي 

 .عمل مخالف للقانون يقوم به باسم المؤسسة
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 292/2007تمييز جزاء رقم 

 27/5/2007تاريخ 

 
أديب / الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد

 .مدة الجال
 

 :وعضوية القضاة السادة 
اسماعيل العمري، عبد الرحمن البنا، محمد 

 .المحاميد، جهز هلسه 
 

 . رئيس النيابة العامة:  المميز 
 .الحق العام :  المميز ضده

 

تقاا م رئاايس النيابااة  92/4/9002بتاااري  
 922/2العامة بهذا الطلب اساتنا ا  ححكاام الماا   

الجزائية وبناء علا  من قانون أصول المحاكمات 
أمر خطي مان معاالي وزيار العا ل لعار  ملا  

صاالج جاازاء  4222/29القضااية الصاالحية رقاام 
ومل   94/22/2229الزرقاء المفصولة بتاري  
اسااااتئنا   8446/22القضااااية انسااااتئنا ية رقاااام 

 22/29/2222جاازاء عمااان المفصااولة بتاااري  
حيث اكتسب الحكمان ال رجة القطعياة ولام يسابق 

نا الت قيق  يهما، طالبا نق  قارار محكماة لمحكمت
 :ال رجة احول  لألسباب التالية

 
أخطااامت محكماااة ال رجاااة احولااا  عناااا ما  -2

قااااررت ة انااااة المشااااتك  عليهااااا م سسااااة 
الزرقاااااااء الح يدااااااة للخاااااا مات الزراعيااااااة 
بالحبس سنة والغرامة مائة  ينار والرساوم 
مع أن الشكوى ابت اء مق مة ضا  المشاتك  

لزرقاااء الح يدااة للخاا مات عليهااا م سسااة ا
الزراعيااااااة ويمدلهااااااا المسااااااتمن  وتكااااااون 
المحكمة ابت اء قا  أخطامت با اناة المشاتك  

 .عليها بالحبس مع أنها شخصية معنوية
أخطاامت محكمااة ال رجااة احولاا  بقرار ااا  -9

الصااااا ر بعاااا  الفساااا  والمتضاااامن ة انااااة 

المشااتك  عليهااا م سسااة الزرقاااء الح يدااة 
خمسين  يناارا   للخ مات الزراعية بالغرامة

والرسااااوم وكااااذلا ة انااااة المشااااتك  علياااا  
بالحبس سنة والغراماة مائاة  يناار .( ع.ب)

وذلاااا قبااال أن تتحقاااق مااان أن المسااات عي 
يملاااا  اااذس الم سساااة أو مفاااو  باااالتوقيع 

 .عنها أو أن  شريا  يها
 
جاااء قاارار محكمااة ال رجااة احولاا  قاصاارا   -3

 ااي التعلياال والتساابيب الإزمااين ةذ أن أ ا  
ريماة و ااي الشاايا ماا ون علياا  م سسااة الج

الزرقاااء للخاا مات الزراعيااة وموقااع علياا  
ولم تتحقق المحكمة مان صاحة الخصاومة، 
وبالتاااااالي يكاااااون قرار اااااا ساااااابقا حوانااااا  
ومشاااااوبا بعياااااب القصاااااور  اااااي التعليااااال 

 .والتسبيب
 

 القرار
 

لاا ى التاا قيق والم اولااة نجاا  أن وقااائع  ااذس 
 90/9/2228القضااية تااتلخ   ااي أناا  بتاااري  

أقامت المشتكية شركة الموار  الزراعياة الوطنياة 
لا ى ما ع  عاام عماان  2839/28الشكوى رقم 

م سسااة الزرقاااء الح يدااة " ضاا  المشااتك  عليهااا 
بتهمااة .(.. " ع.ج.ب)ويمدلهااا بااالتوقيع / للخاا مات

 .ةص ار شيا ب ون رصي  مكرر  دإث مرات
 

قاااارر الماااا ع   30/29/2228وبتاااااري  
  للنظاار  ااي  ااذس الشااكوى العااام عاا م اختصاصاا

وةحالتهااااا ةلاااا  قاضااااي صاااالج جاااازاء الزرقاااااء 
 .المخت 
 

 وبعاااا  أن سااااجلت الاااا عوى لاااا ى قاضااااي 
أص ر  231/29صلج جزاء الزرقاء تحت الرقم 

مكتوبااا بشااكل  21/4/2229 يهااا حكمااا بتاااري  
نموذج تمت تعبئة الفراغات  ي  خإ ا لمقتضايات 

 مااااااااااااان قاااااااااااااانون  94/3أحكاااااااااااااام الماااااااااااااا   
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 ج قضاااا  بحاااابس المشااااتك  علياااا  محاااااكم الصاااال
سنة واح   والغراماة " م سسة الزرقاء الح يدة " 

ولااام يتطااارق  اااذا الحكااام . ماياااة  يناااار والرساااوم
ممداااااال الم سسااااااة .( ع.ج.ب)للمشااااااتك  علياااااا  

 .المذكور  

 
تقاا م المشااتك  علياا   8/6/2229وبتاااري  

 231/28باسااااااتئنا  الحكاااااام رقاااااام .( ع.ج.ب)
ن القاارار  مصاا رت محكمااة اسااتئنا  جاازاء عمااا

القاضااااي  8/2/2229بتاااااري   9111/29رقاااام 
بفس  القرار المستمن  وةعا   احوراق لمص ر ا 
لسااماع بينااات و  ااوع المسااتمن  وماان داام ةصاا ار 

 .القرار المقتض 

 
 ساجلت القضاية مجا  ا  لا ى محكماة صالج 

حياااث  4222/29جااازاء الزرقااااء تحااات الااارقم 
 94/22/2229أصاااا رت  يهااااا حكمااااا بتاااااري  

ساااانة .( ع.ج.ب)المشاااتك  علياااا   قضااا  بحاااابس
واحااا   والغراماااة مائاااة  يناااار والرساااوم وتغاااريم 
الم سسااااة الزرقاااااء الح يدااااة للمااااوا  الزراعيااااة 

 .خمسين  ينارا والرسوم 

 
بهااذا .( ع.ج.ب) لاام ياار  المحكااوم علياا  

الحكم وطعن  يا  اساتئنا ا حياث اصا رت محكماة 
 8446/22اساااتئنا  جااازاء عماااان القااارار رقااام 

المتضاامن ر  انسااتئنا   22/29/2222بتاااري  
 .شكإ 

 
وعن أساباب الطعان، وبالتا قيق  اي أوراق 
 اااذس القضاااية نجااا  أن المشاااتك  عليهاااا  اااي  اااذس 

م سسااة الزرقاااء الح يدااة للخاا مات : الاا عوى  ااي
 .(ع.ج.ب)ويمدلها بالتوقيع 

وبالرجوع ةل  النصو  القانونياة نجا  أن 
 من قانون العقوباات تان   اي  قرتيهاا 94الما   

 :الدانية والدالدة عل  ما يلي 
ةن الهيئااات المعنويااة مساا ولة جزائيااا عاان  -9" 

أعماااااال مااااا يريها وأعضااااااء ة ارتهاااااا وممدليهاااااا 

وعمالها عن ما يامتون  اذس احعماال باسام الهيئاات 
الماااذكور  أو باحااا ى وساااائلها بصااافتها شخصاااا 

 .معنويا  
ن يحكااااام علااااا  احشاااااخا  المعناااااويين ةن  -3

 ". ر  بالغرامة والمصا
 

ويستفا  مان ذلاا أنا  ن يجاوز الحكام علا  
ولتح يااااا  . احشاااااخا  المعناااااويين ةن بالغراماااااة

احشخا  المعنويين نب  من الرجاوع ةلا  الماا   
ماان القااانون الماا ني التااي عر اات احشااخا   10

الشااركات " الحكميااة وور   ااي البناا  الرابااع منهااا 
 " .التجارية والم نية 

 
 اي  اذس الا عوى  وحيث أن المشتك  عليها

 ي م سسة وحيث أن الم سسة ق  تكون مملوكاة 
عنوانااا " م سسااة"لشااخ  واحاا   قااط اتخااذ اساام 

تجارياااا لااا   اااإ تكاااون شاااركة تجارياااة أو م نياااة 
باعتبار أن الح  اح ن  لع   احشخا  الطبيعيين 
الذين تتمل  مانهم شاركة التضاامن  او ماا ن يقال 

شاركات رقام أ  مان قاانون ال/2الماا   ) عن ادنين 
ويترتااااب علاااا  ذلااااا عاااا م (  2229لساااانة  99

اعتباااار الم سساااة  اااي مدااال  اااذس الحالاااة شخصاااا 
ذا تتح  ذمتها بذمة ممدلهاا الاذي يملكهاا هحكميا وب

وتعتبر  ي ومالكها شخصا واحا ا ويسامل الممدال 
بشخصاا  منفاار ا  عاان أي عماال مخااال  للقااانون 

 .يقوم ب  باسم الم سسة 
 

ين أو أكدار وق  تكون الم سساة مان شخصا
وينطبااااق عليهااااا تعرياااا  الشااااركة  ااااي القااااانون 
التجاري وتكون شخصاا حكمياا و قاا لان  الماا   

من القانون الم ني ون يجوز الحكم عليهاا ةن  10
ماااان قااااانون  94بالغرامااااة و قااااا لاااان  المااااا   

 .العقوبات وتسمل جزائيا عن أعمال م يريها
 

وبااالرجوع ةلاا  قاارار قاضااي الصاالج رقاام 
س اعتبااااار المشاااااتك  عليااااا   اااااو نجااااا  231/29

و ون أن يتطرق ةلا  " م سسة الزرقاء الح يدة "
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مشاتك  عليا  سانة قرر حبس ال.( ع.ج.ب)ممدلها 
ة  ينااار مخالفااا بااذلا أحكااام واحاا   وتغريماا  مائاا

 .من قانون العقوبات  94الما   
 

وبااالرجوع ةلاا  قاارار قاضااي الصاالج رقاام 
نج س ق  حكم عل  الم سسة بالغرامة  4222/29

وعل  ممدلها بالحبس والغرامة قبل أن يتحقق مان 
الصفة القانونية للم سسة  ال  اي م سساة  ر ياة 
ويسمل مالكها جزائيا عان احعماال التاي يقاوم بهاا 
باساامها منفاار ا  ، أم أنهااا شااركة تجاريااة أو م نيااة 
 تسااامل بشخصاااها جزائياااا عااان أعماااال مااا يريها 

 .باإلضا ة ةل  ممدلها 
 

الصاااالج رقاااام  وبااااذا يكااااون قاااارار قاضااااي
سااابقا حواناا   94/22/2229تاااري   4222/29

ومستوجب النق  لورو  أساباب التميياز جميعهاا 
 .علي 

 
لااااذلا نقاااارر نفاااا  قاااارار قاضااااي صاااالج 

الصااااااا ر بتاااااااري   4222/29الزرقاااااااء رقاااااام 
المطعون  ي  وحيث جاء النق   94/22/2229

لصااااالج المحكااااوم علياااا  وعمااااإ بمحكااااام المااااا   
المحاكمااات الجزائيااة ماان قااانون أصااول  922/4

نقرر ةعا   احوراق لمصا ر ا إلجاراء المقتضا  
 .القانوني
 

صاااافر لساااانة  96قاااارارا  صاااا ر بتاااااري  
 .م92/1/9002 ـ  الموا ق 2499
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 :  دولــة قـطـــر
 
 

 تجــرـالم

 ـــ
 
 

 :المبـدأ  
 

 

 

م بيع المتجر إال بورقة رسمية تقيد بالسجل ال يت

  .التجاري 



 727 

 22/72/7990جلسة 

 772/7990رقم القضية 

 
 -وشةبرئاسة األستاذ عبد الرحمن شحاده غ

 .نائب رئيس محكمة االستئناف 
 

نائب  –وعضوية األستاذ علي أحمد االختيار 
 .رئيس محكمة االستئناف 

 
نائب رئيس  –واألستاذ خليفة سلطان الكبيسي 

 .محكمة االستئناف 
 
 ".تعري  المتجر . " متجر  (2)
". شهرس بورقة رسمية". "بيع المتجر. "بيع (9)

 ".تح ي  دمن البضائع "
 ".بيع المتجر  شهر عق . عق  (3)
 

المتجر مجموعة من العناصر المادية  -7
وغير المادية، وتشمل بوجه خاص 
البضائع واألثاث واآلالت والعمالء 

 .والعنوان التجاري وحق اإليجار 
 

من  222،  222مؤدى نص المادة  -2
أنه  7917لسنة  71القانون المدني رقم 

ال يتم بيع المتجر إال بورقة رسمية تقيد 
جاري ويحدد في عقد البيع ثمن بالسجل الت

البضائع والمهمات المادية والعناصر غير 
المادية كل منها على حده ، ويخصم مما 
يدفع من الثمن أوالً ثم البضائع ، ثم ثمن 
المهمات المادية ، ثم ثمن العناصر غير 

 .المادية ولو اتفق على خالف ذلك 
 

من القانون المدني  222مفاد نص المادة  -2
وجوب أن يشهر  7917لسنة  71رقم 

 .عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري
 المحكمة

 ـــ

 
بع  سماع المرا عة الشفوية واإلطإع عل  

 :احوراق والم اولة قانونا  
 

 حيااث أن الحكاام المطعااون  ياا  أحاااط بواقااع
ساااني  م الاا عوى وطلبااات الخصااوم و  اااعهم وأ

   مماااا ن تااارى معااا   اااذس المحكماااة موجباااا  إلعاااا
أقااام .... تر ياا  ا ونحياال ةلياا  ، ونااوجز  ااي أن 

أمام محكماة أول  رجاة  383/402ال عوى رقم 
مطالبا  الحكم ..... ض  ( المحكمة الم نية الكبرى)

بالزام  بتسليم المحل المباع خاليا  ، وبمن يا  ع لا  
لاير كتعاااوي  عااان احضااارار  810.000مبلااا  

لمحاال التااي لحقاات باا  نتيجااة للتاامخير  ااي تسااليم ا
 يو اي شارذ ذلاا قاال الما ع. الواقع عليا  البياع 

أنااااا  أبااااارم ماااااع المااااا ع  عليااااا  عقااااا  مااااا ر  
م بموجبااااا  بااااااع المااااا ع  عليااااا  2/22/2266

.... للم ع  المحل التجاري المعرو  باسم محل 
بم ينااة ال وحااة نظياار .... لألقمشااة الكااائن بسااوق 
لاير تساالم مبلاا   440.000دماان ةجمااالي وقاا رس 

ي مجلس العقا  واتفاق علا  أن لاير   210.000
يكااون الباااقي علاا  أقساااط شااهرية قيمااة كاال قسااط 

تضاامن البناا  . لاير تحاارر بهااا شاايكات 90.000
الخامس من العق  عل  التزام البائع بتساليم المحال 
الواقع علي  البيع ةل  المشتري خإل م   أقصاا ا 

وأن . شااااهرين ماااان تاااااري  التوقيااااع علاااا  العقاااا 
اناا  تعاقاا  مااع عخاارين علاا  المشااترى و قااا  لااذلا  

شراء أقمشة ليعرضاها  اي المحال المشاترى  اور 
اسااتإم  لاا ، ةن أناا  وعناا  حلااول ميعااا  التسااليم 

ولام  وجئ بمن الم ع  علي  لم يقم باخإء المحال 
ضار با  ضاررا بليغاا  يلتزم بتنفيذ عق  البياع مماا أ

تمدل  ي بضاعة تعاقا  علا  جلبهاا ليعرضاها  اي 
وانته  ةلا  طلاب تساليم . البيع المحل الواقع علي 

المحاال و قااا لمااا تضاامن  عقاا  البيااع وباامن يعااو  
لاير عمااااا لحقاااا  ماااان  810.000مبلاااا  وقاااا رس 

 .أضرار 
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وحيث أن   ااع الما ع  عليا  انصاب  يماا 
 :ق م  من مذكرات عل  النحو التالي 

 
قاا  أخاال بمحكااام عقاا  البيااع ساان   الماا عي -2

الااااا عوى بمماطلتااااا   اااااي   اااااع مبلااااا  
لاير المتفق عليهاا عنا  با ء  210.000

 .التنفيذ 
طلااااب  ساااا  العقاااا  أون  يذات الماااا ع -9

 (.تقابل)
عقا  بياع المحاال سان  الا عوى والماا ر   -3

 ااو عقاا  باطاال حناا  لاام  22/2266//2
 .يسجل بورقة رسمية كما تطلب  القانون

ماان قااانون ( 291)طبقااا  ححكااام المااا    -4
الموا  الم نية والتجارياة  اان عقا  البياع 

من لم يكن لكون البيع علاق علا  يعتبر ك
شااارط واقااا  أن و اااو موا قاااة المااا جر 
وبمااا أن الماا جر لاام يوا ااق  بالتااالي  ااإ 

 .يعتبر العق  نا ذا  
 

وخل   ي   اعا  ةلا  أن عقا  بياع المحال 
باطاال لمخالفتاا  أحكااام القااانون  –ساان  الاا عوى  –

كمااا تقاا م باا  ع احتياااطي ( 939)الماا ني المااا   
عوى للتحقياااق ندباااات أن يطلاااب  اااي ةحالاااة الااا 

وانتهاا  . الما ع   ااو الااذي طلااب  سا  عقاا  البيااع
 .ةل  طلب ر   ال عوى

 
وحيث أن محكمة أول  رجة وبع  ساماعها 

حكمااات . للمرا عاااة ومطالعاااة احوراق والم اولاااة
 .م 99/1/2220حضوريا بجلسة 

 
عليااا  بااامن يسااالم المحااال  يباااالزام المااا ع :أوال 

 .يموضوع ال عوى للم ع
وقبااال الفصااال  اااي موضاااوع التعاااوي   :ثانيا 

يناا ب الخبياار الااذي يتفااق علياا  الطر ااان 
لإلطإع عل  أوراق الا عوى وماا يق ما  
الخصوم من مستن ات وذلا لبياان تااري  
التعاقااااا  بيااااانهم وتااااااري  تساااااليم المحااااال 

موضاااوع الااا عوى والبضاااائع التاااي قاااام 
المااا ع  بشااارائها لعرضاااها  اااي المحااال 

جااا ت ماااع ن وةوالتلفياااات التاااي أصاااابتها 
ل  وذلاا ة... تق ير قيمتها والمتسبب  يها 

 .طبقا لما  ون  ي الحكم 
  
وحيااث أن  ااذا الحكاام لاام يلااق قبااون  ماان  

م 23/8/2220المسااتمن   بااا ر بتاااري  
ةل  الطعان عليا  أماام  اذس المحكماة و قاا  
لمااذكر  ضاامنها أسااباب انسااتئنا  والتااي 
انتهااا   يهاااا ةلااا  الطلاااب بالغااااء الحكااام 

وقاااا  ضاااامن .   بكا ااااة أجزائاااا المسااااتمن
 :الطعن عل  الحكم بمسباب خإصتها

 -بطإن الحكم لإلخاإل بحاق الا  اع : أون
وذلا حن الحكم الماذكور كيا  عقا  
البيااع ساان  الاا عوى ةلاا  أناا  يخاارج 
عاان كوناا  بيعااا  لمحاال تجاااري وةنمااا 
.  و بيع لتجهيزات و يكاورات  قاط 
وخلاا  ةلاا  نتيجااة م  ا ااا ر اا  

العق  حن  لم يحرر  ي  ال  ع ببطإن
ورقااااة رساااامية طبقااااا  لاااان  المااااا   

مااااان القاااااانون المااااا ني وأن ( 932)
التكي  الذي بني علي  الحكم لام يار  

ن   اع ة ي   اع طر ي ال عوى بل 
كل منهما منذ انعقا  الخصومة علا  
أن البياااع وار  علااا  محااال تجااااري 
طبقااا  لمااا ور  بااالن   ااي صااحيفة 

 .ا تتاذ ال عوى
 

مخالفااة الحكاام للقااانون والخطاام  ااي  : دانيا
وذلاااا حنااا  علااا  محكماااة  -تطبيقااا 

الموضااوع أن تكياا  العقاا  و قااا لمااا 
 لاات علياا  عباراتاا  والظاارو  التااي 
نبسااااات  حن العبااااار   اااااي التكييااااا  
بحقيقااااة مااااا عناااااس العاقاااا ان حساااابما 
تستخلص  المحكمة من حقيقة الواقاع 
والنية المشتركة،  العق  محل النازاع 
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واء ماااا جااااء منهاااا  اااي عباراتااا  سااا
التمهي  أو سائر البنو  والدمن المق ر 
ةلااا  جاناااب ماااا اشاااتمل عليااا  البياااع 
عناصر معنوية تمدلات  اي انتصاال 
باااالعمإء والشاااهر  التجارياااة وحاااق 
اإليجار واننتفااع بالمكاان وعناصار 
ما ية أخرى و ذس وتلا يتكون منهاا 
المحاال التجاااري وكااون محكمااة أول 

ولاام تعتماا    رجااة نهجاات غياار ذلااا
التكيي  الصاحيج  اان حكمهاا يكاون 
 .منطويا  عل  خطم ومخال  للقانون

 
بطإن الحكم ننطوائ  عل  تحريا   : دالدا

 المقرر  قها  . وتشوي  لعبارات العق 
وقضاء أن  مت  كانت عبارات العقا  
واضااحة  ااي ة ااا   المعناا  المقصااو  
منااا   انااا  ن يجاااوز للمحكماااة تحااات 

نحرا  عن م  ا اا ستار التفسير ان
الواضج ةل  معن  عخر باعتبارس  و 

 عباااارات العقااا   -مقصاااو  العاقااا ين
واضااااحة ال نلااااة  ااااي أن البيااااع قاااا  
اشتمل عل  كا اة العناصار المعنوياة 

ب منهااا المتجاار والما يااة التااي يتركاا
منهاااا بااان    يماااا عااا ا ماااا اساااتدني

خاااااا  و اااااو احقمشاااااة والساااااجل 
التجاااري وماان داام  ااان البيااع اشااتمل 

" عبارات العق   –حق اإليجار  عل 
 اااإ " بااااع وتناااازل، تساااليم المحااال 

يتصور انتقال اننتفااع بالمكاان  ون 
 .التنازل عن حق اإليجار 

 
داام وأدناااء الجلسااات قاا م وكياال المسااتمن  
مااذكر  أخاارى  ااي عبااار  عاان تر ياا  لمااا ساابق 

 .وأب اس  ي مذكر  استئنا   ولم يض  ج ي ا  
 

الا عوى بالجلساات وحيث أن  وأدناء ت اول 
قاا م وكياال المسااتمن  ضاا س مااذكر  موضااحا   يهااا 

 :أساني    اع  وخل   يها عل  التمكي  بمن 
 

 .عق  البيع  و عق  رضائي  -2
 .الشكل ليس ركنا  ي عق  البيع  -9
ماااان القااااانون ( 939)مااااا ور  بالمااااا    -3

الم ني القطري من اشاتراط الرسامية ن 
ياة يتعلق بانعقاا  العقا  وةنماا يتعلاق بحما

حاااق الباااائع  اااي انمتيااااز والفسااا  عنااا  
 .تخل  المشتري عن   ع الدمن

 
صاااار  ااااي نهايااااة مذكرتاااا  ةلاااا  الطلااااب أو

بااار   انساااتئنا  وتمييااا  الحكااام المساااتمن  ماااع 
ةلاازام المسااتمن  بتسااليم المحاال المباااع للمسااتمن  

 .ض س مع ةلزام  بالمصاري  عن ال رجتين
 

ر دناء نظاأوحيث أن  وطبقا  لما سبق بيان  و
الناازاع أمااام  ااذس المحكمااة تقاا م المسااتمن  بطلااب 
عخر يطلاب  يا  مان المحكماة الرا ناة وقا  تنفياذ 
الحكااام حن بتنفياااذ حكااام محكماااة أول  رجاااة  لااان 
 .يمكن مع  بع  ذلا ةعا   الحال ةل  ما كان علي 

 
وو قا لما دبت أمام المحكمة من المساتن ات 

مرا عااات أصاا رت ( 991)وعمااإ بحكاام المااا   
م قااارارا  بايقاااا  91/2/2220كماااة بجلساااة المح

 ي الشق  383/2402تنفيذ الحكم المستمن  رقم 
 .احول من  

وحياااث ةن انساااتئنا  اساااتو   أوضااااع  
 .القانونية  هو مقبول شكإ 

 
( 932)وحياث أن المقاارر بمقتضا  المااا   

باصا ار قاانون  2292لسنة  28من القانون رقم 
لقااااة بااااالمتجر المااااوا  الم نيااااة والتجاريااااة والمتع

وتعريف   نج  ا أنها نصت عل  أن المتجار محال 
التاجر والحقوق المتعلقة ب  ويشتمل المتجار علا  
مجموعاااة مااان العناصااار الما ياااة وغيااار الما ياااة 
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وبوج  خا  البضائع واحداث واآلنت والعمإء 
كماااا . الااا .. والعناااوان التجااااري وحاااق اإليجاااار

نا  ن ياتم من القاانون ذاتا  بم( 939)نصت الما   
ويحاا   عقاا  البيااع . بيااع المتجاار ةن بورقااة رساامية

دماان البضااائع والمهمااات الما يااة والعناصاار غياار 
ويخصم مماا يا  ع مان .  الما ية كل منها عل  ح 

. الدمن أون  دمن البضائع، دم دمن المهمات الما ية
ولااو اتفااق علاا  . داام دماان العناصاار غياار الما يااة

( 933)الماا   كذلا أيضا جاء نا  . خإ  ذلا
من ذات القاانون علا  وجاوب أن يشاهر عقا  بياع 

 .المتجر بقي س  ي السجل التجاري
 

الما ر  ( عقا  اتفااق) وحيث أن عق  البيع 
بصاافت  ( المسااتمن ) المباارم بااين  2/22/2266

.... لألقمشاااااة طااااار  باااااائع و.... مالاااااا محااااال 
، يبصاافت  طاار  داااني مشااتر( مسااتمن  ضاا س)

ة  يماا بينهماا والعبار  عان وو قا  لإلرا   المشاترك
رغبااة كاال منهمااا بوضااوذ حااول مااا اشااتمل علياا  

من بنو  جااءت  اي مجملهاا ( انتفاق ) عق  البيع 
العام لتبار ن علا  أن البياع اشاتمل علا  عناصار 
معنويااة وما يااة و ااي العناصاار التااي يتكااون منهااا 
المتجر ولم يخرج أو يستدن  ذلا البيع أو انتفااق 

طبقاا لماا  –والساجل التجااري  احقمشة –ةن  قط 
حر  عل  ت وين   اي طلاب العقا  ، مماا يتسان  

( محاال التاا اعي )معاا  ةلاا  الجاازم باامن عقاا  البيااع 
 . و  ي حقيقت  ةنصب عل  بيع محل تجاري

 
وحيااث أن عقاا  البيااع قاا  أباارم بااين طر ااي 
 ااذس الاا عوى بورقااة عر يااة ولاام يااتم توديقهااا أمااام 

ولما كان الن   .المرجع المخت  بتوديق العقو  
القاااانوني الاااوار  اإلشاااار  ةليااا  أعاااإس  اااي الماااا   

ق  ألزم طر اي عقا  بياع المحال التجااري ( 939)
بابرام  بورقة رسمية ورتب عل  ع م التقي  بهاذا 
اإلجااراء أن العقاا  ن يااتم ،  بالتااالي  ااإ ينشاائ أي 
حقااوق ون يرتااب أي التزامااات ذلااا أن المشاارع 

بياع المحال التجااري عن ما ن  عل  ة ارا  عقا  

بورقااة رساامية ةنمااا قصاا  ماان ذلااا اعتبااار  ااذا 
اإلجاااراء ركناااا شاااكليا  مااان أركاااان العقااا  ن يقاااوم 
ب وناا  ولااو تاام التراضااي بااين أطرا اا  وحاااز علاا  
 –بااااقي أركاااان العقااا  التاااي نااا  عليهاااا القاااانون 

ولام يعتبار المشارع  –التراضي والمحل والسابب 
بعباااارس  اااالن  جااااء . الرسااامية طريقاااا لإلدباااات

ن يااتم بيااع " جازمااة  ااي المااا   المااذكور  بقولاا  
وبهااذا الاان  تكااون " المتجاار ةن بورقااة رساامية 

الورقااة الرساامية ركاان أساسااي ماان أركااان العقاا  
تضا  ةل  أركان  احخرى المنصو  عليها  اي 
القانون وأن   ي صراحة ووضوذ  ذا الن   ان  

صا  يستبع  كليا  ةي ة عاء باننحرا  عان  اذا الق
. 

 
وحيااث أناا  بالبناااء علاا  مااا تقاا م  اناا  يفقاا  
العقاا  موضااوع الاا عوى أحاا  أركاناا  و ااو الشااكل 
القااانوني  اناا  يصاابج والحااال  ااذس باااطإ  بطإنااا 
مطلقااا  وينعاا م أداارس بالنساابة للعاقاا ين وللغياار ون 

وعلياا   قاا  جانااب محكمااة أول . تلحقاا  اإلجاااز  
 . رجة الصواب  ي حكمها 

 
 عوى ملاااااااازم وحيااااااااث أن خاساااااااار الاااااااا

 .بمصاريفها
 

 فلهذه األسباب
 ـــ

 
حكمت المحكمة حضوريا  بقبول انستئنا  
شااكإ  ، و ااي الموضااوع بالغاااء الحكاام المسااتمن  
بشقي  والحكم ببطإن عق  البيع موضوع ال عوى 
وألزمت المستمن  ض س مصارو ات الا عوى  اي 

 .ربعمائة لاير مقابل أتعاب المحاما  أال رجتين و
 

علنااا بجلسااة اليااوم  يالحكاام وتلاا صاا ر  ااذا
م الموا اااااااااااااااااااق 93/29/2220الموا اااااااااااااااااااق 

 .  ـ8/8/2422
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 ة المغربيـةـكـلـالمم 
 
 

 صيتها  اإلعتباريةـدم   فقد  الشركة لشخـع
 اـن  مقرهـالئها  مـرد  إخـلمج

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 
 
 
 

 

 

ال تفقددد الشددركة شخصدديتها اإلعتباريددة لمجددرد إخالئهددا 

مدن مقرهدا ، وال يحدول إغدالق مقرهدا مدن مسدطرة المعالجدة 

 .إذا توقفت الشركة عن دفع الديون المستحقة عليها
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 7221: القرار عدد 
 22/70/2002: المؤرخ في 

و  203/2/2/07: ملفين مضمومين عدد
207/2/7/02 

 
صعوبة المقاولة  – تج مسطر  المعالجة 

امت ا   –مفهوم النظام العام انقتصا ي  –
 .المسطر  ةل  المسير

 
تعتبر من النظام العام انقتصا ي قرار 
للمحكمة من تلقاء نفسها  تج مسطر  معالجة 
صعوبة المقاولة كلما تو رت ل يها المبررات 

ةجراء خبر  لمعر ة  لذلا ، كما أن من حقها
 .حقيقة الوضعية المالية للشركة

 
يحق للمتضرر ر ع  عوى  تج معالجة 
الصعوبة  ون التقي  باحجل المنصو  علي   ي 

من م ونة التجار  ما  ام لم يدبت  184الفصل 
للمحكمة من وقائع ال عوى المعروضة عليها 
تو ر انسدناء الذي أور س المشرع  ي الفصل 

 .المذكور
 

نتفق  الشركة شخصيتهاانعتبارية لمجر  
ةخإئها من مقر ا ، ون يحول ةغإق  من 
مسطر  المعالجة ةذا توقفت الشركة عن   ع 

 .ال يون المستحقة عليها
 

يمكن تم ي  مسطر  معالجة صعوبة 
المقاولة ض  المسير الذي أرتكب بصفت  
المس ول عن تسيير الشركة بع  اح عال 

من  908عليها  ي الفصل  الخطير  المنصو 
 .م ونة التجار 

 باسم جاللة الملك
 

 .وبع  الم اولة طبقا  للقانون
 :فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول

حيث   ع المطعون ض  م وردة محم  
أحم  مشبال بع م قبول طلب النق  المق م من 

محم  عب  / طر  شركة  ينو المغرب واحستاذ
 :هللا مشبال شكإ  

 
لة أن مقال النق  ق م من طر  لع :أوالً 

الشركة من جهة ومن محام ي عي محم  
مشبال  ون بيان المصلحة التي تجمعهما 

أنهما غير مشمولين بالتضامن  طالما
بمقتضي القرار المطعون  ي  باإلضا ة 
ةل  أن مصالج الخزينة وقع المساس بها 
من خإل الخرق الواضج لقانون الرسوم 

 .القضائية
 

لة أن الشركة لم تبين موطنها الحقيقي لع :ثانيا
خإ ا لما تفرض  الفقر  احولي من 

م واقتصرت عل  .م.من ق 311الفصل 
اح اء بمنها ب ون مقر اجتماعي والحال 
أن الشركة أوضحت  ي مقالها اإلستئنا ي 

جتماعي ، كما أن القرار أبرز مقر ا اإل
بوسكور   24أن مقر ا يوج  بالكلم 

 .البيضاء
 

لكون الطاعن محم  مشبال أبرز  ي مقال  :ثالثا
ن أالنق  صفت  المهنية محام والحال 

الحكم اإلبت ائي الم ي  بالقرار المطعون 
 ي  ص ر  ي حق  بصفت  المسير القانوني 
للشركة وليس بصفت  محاميا وةن ع م 
تق يم طعن  بالصفة التي أدبتها علي  القرار 

 .يترتب عن  ع م قبول طلب 
 

لكون مقال النق  لم يتضمن أي ملخ   :بعاً را
 .لوقائع النازلة

ن ألكن حيث تبين من وقائع القضية       
 الطاعنين كان م ع  عليهما معا  
وقاضا ما موروث الطاعنين بمقال واح  

نهما بذلا اباعتبار تمادل مصالحهما  
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تجمعهما مصلحة مشتركة  ي ر   عوى 
  المطلوب وتق يم طعنهما مجتمعين ض

الحكم الضار بهما به   ةلغائ  وليس 
لزاما عليهما تق يم عريضتين متميزتين 
ي  ي عنهما وجيبتان قضائيتان احمر 

كور ، و يما الذي يتعين مع  ر  ال  ع المذ
شار  ةل  موطن يتعلق بمسملة ع م اإل

الشركة  ق  تبين من الوقائع المعروضة 
ة راغها من أن الشركة كانت ق  وقع 

جتماعي بناءا  عل   عوى إلمقر ا ا
المكري ولهذا  ق  جاء  ي مقال الطعن 
أنها ب ون مقر وأنها  ي حالة التصفية 

ولهذا  ان  ذا الواقع الذي  القضائية،
نيرتفع ليس من شمن  حرمانها من الطعن 

بمصالحها احمر   ي قرار تعتبرس ق  أضر
 .الذي يجعل ال  ع المدار  ي غير محل 

 
ع م ذكر الطاعن للصفة التي و يما يتعلق ب

أدبتها علي  القرار  ان  ن يترتب عن  انع ام 
صفت  أو عإقت  بالقرار المطعون  ي  كما ليس 
من شمن  أن يشا  ي التعري  ب  كطالب للنق  
أو ي اتصال  بال عوى التي ص ر  يها القرار 
المذكور طالما ق  وقع التعري  ب  كم ع  علي  

عب  هللا مشبال كما  وكمستمن  باسم محم 
تضمن  القرار  ي طليعت  و ي عر  وقائع  
وتعليإت  ، وطالما أن ع م اإلشار  ةل  البيان 
المذكور لم يسبب ضررا  للمطلوبين ، و يما 
يتعلق بال  ع بع م ذكر ملخ  وقائع النازلة 
بمقال النق   ان  يتبين من اإلطإع عل  المقال 

عن تتضمن بيانات أن الوقائع التي أور  ا الطا
كا ية بموجز ال عوى التي انتهت بالقرار 
المطعون  ي  وبالق ر الذي تفهم من  النازلة لما 

 .يجعل ال  ع المدار  ي غير محل 
 

 :وفي الموضوع 
 

حيث يستفا  من مستن ات المل  ومن 
القرار المطعون  ي  الصا رعن محكمة 

 1/2/02انستئنا  التجارية بالبيضاء بتاري  
أن  22/02تحت رقم  2628/02ي المل   

المرحوم محم  أحم  مشبال سبق أن تق م بتاري  
بمقال  ي مواجهة شركة  ينو  2/22/22

المغرب ومحم  عب  هللا مشبال بصفت  المسير 
الفعلي للشركة المذكور  عر   ي  أن  شريا 
 ي شركة  ينو و ي شركة مسا مة وأن  سبق 

البيضاء بتاريـ   أن تق م ب عوى أمام ابت ائية
من أجل المحاسبة مع محم  عب   26/29/28

هللا مشبال بشمن دإدة مشاريع عمار  تطوان، 
شركة أوربا وشركة  ينو المغرب وةن الخبر  
الحسابية المممور بها عل  ي  الخبير الطالب 
عب  هللا بخصو  تلا المشاريع أوضحت بمن 
 الشركة  ينو متوقفة عن مزاولة نشاطها و ذا
يعني أنها  ي حالة توق  عن   ع  يونها خاصة 
وأنها ن تتو ر عل  أية حسابات وبالتالي  ان 

 وضعيتها 
 مختلة بشكل ن رجعة  ي  ومتوقفة عن 

ناعي  تكون ممارسة كل نشاط تجاري أو ص
 من  822من الفصل  مقتضيات الفقر  احول 

ت متو ر   ي النازلة وةن محم  عب  هللا .م
مسير الفعلي باقرارس من مذكرت  مشبال  و ال

  ي المل  94/8/22الم لي بها بجلسة 
 المشار ةلي  بمن  يتصر   ي الشركة كما
لو كانت ملكا ل  وق  تول  الشركة بكيفية تحكمية 
 نستعمالها وسيلة لتحقيق أرباذ 

المبينة  خاصة كما  و دابت من التصر ات
  التصريحات الضريبيةبالمقال ومن توقيع  عل  

 
وعل  الفياتير وعل  عق  القر  المصا ق علي  

المضمون بر ن عل   63أبريل  4و  2 ي 
احصل التجاري لهذس الشركة حجل  يلتمس 
الحكم بفتج مسطر  التصفية القضائية  ي حق 
الشركة مع كا ة اآلدار القانونية المترتبة عن 
ذلا وتعيين أح  المنت بين القضائيين سن يكا لها 
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اري  ال  ع  ي الم   المح     ي الفصل وتح ي  ت
وبع  جواب الم ع  عليهما . من م ت 860

وةجراء خبر  حسابية عل  ي  الخبير أعراب 
محم  وانتهاء المناقشة أص رت المحكمة 

 ي المل   3/9/00التجارية بالبيضاء بتاري  
حكما بفتج مسطر  التصفية  2292/22

مع ما  القضائية  ي مواجهة شركة  ينو المغرب
يترتب عن ذلا من عدار قانونية و تج المسطر  
أيضا  ي مواجهة محم  عب  هللا مشبال بصفت  
 الشخصية وسقوط أ ليت 
التجارية لم   خمس سنوات وتعيين صإذ ال ين 
نحاس قاضيا منت با  ي المسطر  وعزيز لمرابط 

وتح ي  تاري  التوق  عن ال  ع بالنسبة  سن يكا  
 26حكم عب  هللا مشبال  ي لكل من الشركة وم

 .شهرا  السابقة عن تاري  النطق بهذا الحكم
 

وبع  استئنا   من طر  المحكوم عليهما 
أي ت  محكمة انستئنا  بقرار ا المطلوب نقض  
بمقالين احول بواسطة احستاذ الص يق حركات 
نيابة عن شركة  ينو المغرب واحستاذ محم  

عز ال ين الكتاني  مشبال والداني بواسطة احستاذ
 .نيابة عن وردة المرحوم محم  أحم  مشبال

 
لس وأن الطعنين معروضان أمام المج

 02/ 9/  3/  304مـن خـإل ملفـيهمـا 
ولذا قررت الغر تان ضم  902/3/2/09و

 .الملفين للبت  يهما معا  بقرار واح 
 

فيما يتعلق بأسباب النقض المقابل 
 : 207/02موضوع الملف 

 
عيب وردة محم  أحم  مشبال عل  حيث ي

المحكمة  ي الوسيلة احولي خرق قاع   
مسطرية متعلقة بالنظام العام لكون شركة  ينو 
ومحم  عب  هللا مشبال بلغا بالحكم اإلبت ائي 

بينما مقال انستئنا  لم  29/9/00بتاري  
 94/9/00يوضع أمام المحكمة ةن بتاري  

لمحكمة أنها خارج احجل ، كما يعيبون عل  ا
خإ ا لما  قبلت انستئنا  الذي ق م  يشكل مقان  

من م ونة التجار  التي  930تقتضي  الما   
 .تن  عل  أن يق م  ي شكل مجر  تصريج

 
لكن وكما جاء  ي الجواب وتبين من 

يوليوزالذي ينتهي  ي  أجل  93اليومية أن يوم 
عشر  أيام كاملة للطعن ق  صا   يوم احح  

احسبوعية ولهذا  ان المقال الذي وضع  العطلة
يوليوز يكون  اخل احجل ، و يما يتعلق  94يوم 

بالسبب الداني وكما قالت محكمة انستئنا  عن 
صواب  ان  ةذا كان التصريج بانستئنا  الذي 
يق م  اخل احجل ن يغني عن المقال  ان تق يم  
مر  واح    ي شكل مقال  اخل احجل يكون ق  

التصريج والمقال  يكون أول  بالقبول  تضمن
 . الوسيلتان غير ج يرتين بانعتبار

 
ويعيب الطاعنون كذلا عل  المحكمة  ي 

م .م.من ق 249الوسيلة الدالدة خرق الفصل 
داروا أمام محكمة انستئنا    عا بع م ألكونهم 

قبول انستئنا  لع م بيان الوقائع وانكتفاء 
ةن أن  ،النازلةبتق يم عر  مشوس لوقائع 

المحكمة اعتبرت انكتفاء بذكر ملخ  للوقائع 
 ون أن تلتفت ةل  ما استقر علي  العمل من 

 عللت   وجوب ذكر وقائع كا ية لنفي كل جهالة 
 .بذلا قرار ا تعليإ   اس ا  مما يعرض  للنق 

 
ن المحكمة أجابت عن  ذا ألكن حيث 
مقال بمن الدابت بالرجوع ةل  : ال  ع عن صواب

انستئنا  أن الطاعنين ذكرا بصفة ملخصة 
وقائع النازلة  ون ال خول  ي التفاصيل التي ن 
يترتب عن ع م ذكر ا ع م القبول الذي ن يطال 
ةن ع م ذكر الوقائع بالمر  ولم يبين الطاعنون 
ما  ي الجهالة التي ينتق ونها  ي  ذا الشمن 

 . الوسيلة غير مرتكز  عل  أساس
 



 
 

722 

لطاعنون عل  المحكمة  ي ويعيب ا
من  39الوسيلة الرابعة خرق الفصلين احول و

م لكونهم أداروا أمامها بمن الحكم انبت ائي .م.ق
ص ر ض  محم  عب  هللا مشبال بصفت  المسير 
الفعلي لشركة  ينو وليس بصفت  محاميا وأنها 
لما قبلت استئنا   بعلة ع م بيان الضرر تكون ق  

 .تتعلق بالنظام العام خرقت قاع   مسطرية
 

ن اإلشار  ةل  مهنة الطاعن ةلكن حيث 
كتعري  بشخص  ليس من شمن  أن يغير الصفة 
التي تقاضي بها أمام المحكمة أو قضي علي  بها 

 . الوسيلة غير مبنية عل  أساس
 

فيما يتعلق بأسباب النقض موضوع 
 :207/07الملف 
 

حيث يعيب الطاعنان عل  المحكمة  ي 
خرق وسوء تطبيق الفصلين   احول الوسيلة

من  183و  182م والما تيان .م.من ق 3و2
ت وع م الجواب وع م انرتكاز عل  أساس .م

 183و 182ن المشرع أور   ي الما تين أذلا 
من الم ونة عل  سبيل الحصر احشخا  الذين 
يحق لهم أن يطلبوا  تج مسطر  صعوبة المقاولة 

ذا احخير ن يمكن وليس من بينهم الشريا حن  
أن يكون  ائنا لشركة ةن بالنسبة لحصت   ي 
رأسمالها و و ما لم يق م موروث المطعون 

ق م  عل  أساس أن  ض  م طلب  عل  أساس  بل 
ن الشركة لم تع   ي نظرس قا ر   ائن وما  ام أ

عل  الو اء بالتزاماتها  ان  يون الغير  ي التي 
يس حقوق الشريا يجب أن تتج  ةليها التسوية ول

ولهذا  ان ال عوى تكون غير مقبولة لتق يمها من 
غير ذي صفة ون يمكن تجاوز ع م القبول بما 
جاء  ي الحكم من أن المحكمة وضعت ي  ا 
عل  النزاع نظرا  لوجو   ين الضريبة حن قبول 
 ذا الحل يتعار  مع الما تين المذكورتين ومع 

شكل قاع   م الذي ي.م.ن  الفصل الدالث من ق
عامة توجب عل  القاضي الحيا  ون يبث ان 

ن المحكمة لما قبلت  ذس أ يما طلب من  و
ال عوى و ي مق مة من الشريا تكون ق  خرقت 
النصو  المشار ةليها وعرضت قرار ا 

 .للنق 
 

ن ما قررت  المحكمة انبت ائية ألكن حيث 
الم ي  حكمها بالقرار المطعون  ي  بشمن ت خلها 

لقائي  ي  تج مسطر  معالجة صعوبات الت
 183المقاولة يج  أساس   ي مقتضيات الما   

ت والتي أعطت الحق للمحكمة بمن تقضي .من م
من تلقاء نفسها بفتج تلا المسطر  كلما تو رت 
ل يها المبررات لذلا ، وأن ما نهجت  المحكمة 
بهذا الخصو  وما عللت ب  قرار ا بشمن 

المسطر  بصر  النظر  أحقيتها  ي تحريا  ذس
عن أي طلب عخر يبررس أن  ذس المسطر  تعتبر 
من النظام العام انقتصا ي و ور المحكمة  يها 
لم يع  منحصرا   ي الفصل  ي النزاع بناءا  عل  
طلب أح  احطرا  وةنما تجاوزس للمسا مة  ي 
تحقيق حماية لمختل  المصالج سواء تعلق 

ال  ع أو بال ائنين احمر بالمقاولة المتوقفة عن 
الذين لهم عليها  يون غير م  ا  ، ومن جهة 
دانية ولما كان مناط  تج مسطر  التصفية 

ن تكون أالقضائية  و تو ر التوق  عن ال  ع و
الوضعية المالية للمقاولة مختلة بشكل ن رجعة 
 ي   ان المحكمة  ي ةطار أعمالها لمقتضيات 

ر ة ت أمرت بخبر  لمع.من م 189الفصل 
حقيقة الوضعية المالية للشركة الطاعنة والتي 

ن الشركة ليست متوقفة عن أاستخلصت منها 
ال  ع  حسب بل لم يبق لها وجو  ما ي ب ليل 
ان دار أصلها التجاري بما  ي  من عناصر ما ية 
ومعنوية تبعا نسترجاع المالا للمحل الذي كان 
يستغل ب  احصل التجاري للشركة المذكور  

و  عل  ذلا ةقرار الطاعن محم  عب  هللا عإ
مشبال بتوق  مقاولت  عن ال  ع احمر الذي لم 

بت عل  ذلا تتناقش  الوسيلة وأنها لما ر
قضاء ا باعتبار حالة التوق  عن ال  ع المبرر  
لفتج مسطر  التصفية القضائية  ي حقها متو ر  
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وتبت  ي النازلة عل  النحو المذكور تكون ق  
انون تطبيقا  صحيحا ولم تخرق طبقت الق

المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة عل  
 .غير أساس
 

حيث يعيب الطاعنان عل  المحكمة  ي 
الوسيلة الدانية والجزء احول من الوسيلة الدالدة 

 184و  82و  16خرق وسوء تطبيق الموا  
م .م.من ق 122من م ونة التجار  والفصل 
دير و ق ما يقتضي  وع م الجواب عل    ع أ

 .القانون
 

ذلا أن الطاعنة أدارت بمن الشركة  ينو 
تنفيذا   8/6/22وقع ةخإ  ا من مقر ا بتاري  

لحكم قضائي ص ر بوضع ح  لعق  كراء مقر ا 
ومنذ ذلا التاري  لم تمارس أي نشاط تجاري 
 تعتبر معتزلة لممارسة أية تجار  وأن محكمة 

ذ قالت بمن الشركة انستئنا  أور ت  ذا ال  ع ة
ليست متوقفة عن ال  ع  قط بل لم يبق لها وجو  
ما ي ب ليل ان دار أصلها التجاري بما  ي  
عناصرس الما ية والمعنوية تبعا  نسترجاع 
المالا المحل و قا  لشها   التسليم الم رخة  ي 

ن الشركة كما قررت المحكمة أو 26/20/62
ذا كان ذلا تعتبر معتزلة بصور  قسرية وله

يتعين عل  المطلوب أن يطلب وضعها تحت 
مسطر  صعوبات المقاولة  اخل أجل السنة 

وأن الم ونة لم تشترط  184عمإ  بالفصل 
نحترام أجل السنة أن يكون ق  وقع التشطيب 
عل  الشركة من السجل التجاري وحن احجل 
المذكور من النظام العام  ان  كان عل  المحكمة 

ئيا وأنها لما قضت بوضع الشركة ن تديرس تلقاأ
المنع مة تحت نظام صعوبات المقاولة بع  أكدر 

تاري  اعتزالها للتجار   من عشر سنوات من
ن ال عوى غير مقبولة عمإ  بالفصل والحال أ
تكون ق  خرقت المقتضيات اعإس  184

 .وعرضت قرار ا للنق 
 

لكن من جهة حيث أن  بالرجوع ةل  
ن بين ألمحتج بخرق  يتت ا.من م 184الفصل 

المشرع ربط تاري  ب ء احتساب أجل السنة 
الذي يجب أن يتقي  ب  ال ائن  ي ر ع  عوى  تج 
مساطر المعالجة ض  الشركة بواقعة اإلنحـإل 

قياسا عل  حالة الو اء بالنسبة للشخ   –
وأن  ما  ام أن احمر  ي النازلة  –الطبيعي 

اطها نتيجة يتعلق بتوق  الشركة عن مزاولة نش
ص ور حكم قضائي بوضع ح  لعق  كراء مقر ا 

ن  ذا السبب ن ين رج أحسبما أك س الطاعن و
ضمن انستدناء الذي أخضع  المشرع  ي 
الفصل المحتج ب  حجل السنة  ان  يبقي من حق 
المطلوب ر ع  عوى  تج معالجة الصعوبة  ون 

وبالتالي  184التقي  باحجل المذكور  ي الفصل 
عمالها ةن المحكمة ق  طبقت القانون بع م تكو

لمقتضيات الفصل المست ل ب  ما  ام لم يدبت 
ل يها من وقائع ال عوى المعروضة عليها تو ر 
انستدناء الذي أور س المشرع  ي الفصل المحتج 
بخرق  بالنسبة للشركة الطاعنة ، ومن جهة دانية 

ت .من م184 ان  لما كانت مقتضيات الفصل 
ةمكانية  تج مساطر المعالجة ض   تن  عل 

الشركات التجارية التي وضعت ح ا  لنشاطها أو 
م حلها  ان المحكمة كانت عل  صواب لما تالتي 

اعتبرت أن الشركة الطاعنة تخضع لتطبيق 
المساطر المذكور  ولو بع  توقفها عن مزاولة 
نشاطها لكونها تبقي متمتعة بالشخصية 

لشخصية لمجر  انعتبارية ون تفق   ذس ا
ةخإئها من مقر ا وبالتالي  ان ةغإق مقر ا ن 
يحول  ون تطبيق مسطر  المعالجة عليها ةذا 
توقفت عن   ع ال يون المستحقة عليها عن  
الحلول احمر الذي يكون مع  ما است لت ب  

 .الطاعنة ع يم احساس
 

حيث يعيب الطاعنان عل  المحكمة  ي 
لدالدة والوسيلتان الشق احخير من الوسيلة ا

 909و180الرابعة والخامسة خرق الما تين 
 291و299و292من الم ونة ، وكذا الفصول 
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ع لكونها اعتبرت الطاعن محم  .ل.من ق
مشبال المسير الفعلي للشركة مع أن  كذلا ، وق  
  ع أمامها بمن مسير الشركة كان  و الم ع  
ت الهالا وابنت    ى مشبال وأ لي أمامها ندبا

 ن أو( ج)ذلا بشها   النموذج 
استقالت من  ذس المهمة  ي  ى  / السي  
وبمن الطاعن كان مجر  وكيل  93/20/2221

عنها بمقتضي الوكالة ةن أنها لم تمخذ بها ب ون 
ن المقتضيات القانونية أأ ني تعليل والحال 

المشار ةليها تن  صراحة عل  أن الوكيل ن 
اس احغيار  إ يسو  يتحمل شخصيا  أي التزام تج

ن التصر ات التي يجريها ألهم الرجوع علي  و
تنتج أدر ا  ي حق الموكل  يما ل  وعلي  كما لو 
كان  و الذي أنجز ا وأن جميع التصر ات التي 
نسبتها ل  المحكمة تعو  ةل  تاري  سابق لتاري  

 تعتبر  93/20/21استقالة السي     ي  ي 
وكيلها و كذا  صا ر  عنها وليس عن الطاعن

مع البنا  1/4/63 ان القر  الذي أبرم   ي 
المغربي للتجار  الخارجية  و تصر  ص ر 
عن  بصفت  وكيإ عنها وكذا توقيع  عل  عق  

واحمر كذلا بالنسبة  90/4/69المخارجة  ي 
 2268 هي صا ر   ي سنة  213/28لفاتور  

الذي  28خإ ا لما ق  يتبا ر ةل  الذ ن من رقم 
رقم الفاتور  أما ما نسب ةلي  من ةقرار   و

صا ر عن   ي قضية أخرى  ق  جاء مجر ا عن 
اإلطار الذي ور   ي  و و ةطار ينصر  ةل  
أن  كان ي  ي واجب  الذي يملي  علي  ضميرس 
كوكيل عن زوجت  وأم أون س  ي ة ار  الشركة 
ومسا م  يها وأن ما قضت ب  المحكمة ن سن  

ين اعتبرت  مسيرا للشركة ل  من القانون ح
 .وقررت م  نظام صعوبة المقاولة ةلي 

 
لكن حيث أن  لما كانت ةمكانية تم ي  
مسطر  صعوبة المقاولة ض  المسير تج  
أساسها  ي ارتكاب  ذا احخير بصفت  المس ول 
عن تسيير الشركة بع  اح عال الخطير  

 .ت.من م 908المنصو  عليها  ي الفصل 

 
مر  ي النازلة يتعلق ولما كان اح

بالمس ولية عن الخطم  ي التسيير و ي مس ولية 
حملتها المحكمة للطاعن لدبوت خطئ  الشخصي 
بناءا عل  المعطيات المتو ر   ي النازلة وعل  
ما دبت ل يها من ودائق المل  خإل سير 
مسطر  التصفية القضائية المفتوحة  ي مواجهة 

م الطاعن الذي الشركة  ينو والتي أ ا ت عن قيا
كان يقوم بمهام تسيير الشركة بع   تصر ات 
نيابة عن  ذس احخير  وعل  سبيل المدال منها 
ةبرام  لعق  مخارجة مع السي  الزياتي محم  
والذي قام بمقتضاس وبصفت  رئيسا للشركة بر ع 
الحجز التحفظي الذي أقامت   ذس احخير  عل  

عن جميع العقار المملوا للزياتي كما تنازل 
ال يون التي للشركة عل  الزياتي والمترتبة عل  
بناء العمار  المملوكة لهذا احخير مقابل تنازل 
الزياتي عن خمسين سهما التي يملكها  ي شركة 

محم  مشبال وعائلت  / شتوكة لفائ   احستاذ
ةضا ة ةل  مجموعة من التصر ات التي أشارت 

اري ةليها كل من خبر  أعراب وخبر  العرع
الحسين كما وقع بيانها بتعليإت الحكم انبت ائي 
والقرار انستئنا ي الم ي  ل  ومنها عل  سبيل 
المدال ما أوضح  الخبير العرعاري  ي تقريرس 
/ وصرذ ب  أمامها بمن الحساب الجاري للسي 
عب  هللا مشبال ليس ب ين حقيقي عل  الشركة 

ل  ي وةنما  و عبار  عن المبيعات التي لم تسج
مر الذي أعتر  ب  و و اححساب الشركة 

محم  عب  هللا مشبال ضمن رسالت  الموجهة ةل  
الخبير عب  هللا الطالب الذي عينت  المحكمة  ي 
ةطار مل  المحاسبة بين الطر ين والتي أقر  يها 
بمن  كان ي ون بالحساب الجاري  ائنيت   قط 
ولكن بصفة م قتة ةل  حين ةقفال الحساب ومن 
 –تم سيتقل كل ما ينوب كل واح   ي حساب  

 ذس التصر ات التي ق رتها المحكمة واعتبارتها 
ت خل بصفة واضحة ضمن الحانت المصنفة 

ت وبالتالي تبرر .من م 908 ي الفصل 
مساءلت  وتم ي  المسطر  ةلي  و ي بذلا تكون 
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ق  طبقت النصو  التي استن ت ةليها  ي 
محل للنعي عليها  قرار ا تطبيقا  صحيحا  ون

عمال عدار الوكالة  ي العإقة بين  وبين ع م ة
موكلت    ى ما ام أن صفة النيابة عن  ذس 
احخير  ن تزيل عن  صفة المسير الفعلي التي 
استخلصتها المحكمة لما لها من سلطة ن رقابة 

من  –للمجلس احعل  عليها ةن من حيث التعليل 
عمال اإل ار  ممارست  الفعلية ومباشرت  ح

والتسيير ، وبالتالي ن تصفية من المس ولية عن 
أخطائ  الشخصية  ي  ذا التسيير والتي تحققت 
 المحكمة من دبوتها بناءا عل  المعطيات 

 
السال  ذكر ا واعتبرتها السبب المباشر الذي 

 ي أصول الشركة مما ينتج عن    أ ي ةل  نق
النحو  أن المحكمة لما  صلت  ي النازلة عل 

المذكور تكون ق  جعلت قرار ا معلإ بما يعتبر 
ر ا  كا يا عن الوسائل المست ل بها أمامها 
وم سسا قانونا ولم تخرق المقتضيات المحتج 

 .بها وكان ما است ل ب  الطاعنان ع يم احساس
 

 لهذه األسباب
 

قضي المجلس احعلي بضم المل  
 .304/3/9/02للمل   902/3/2/09

 
طلب  ي الملفين معا وتحميل وبر   ال

 .كل طالب صائر طلب 
 

وب  ص ر القرار وتلي بالجلسة العلنية 
المنعق   بالتاري  المذكور أعإس بقاعة الجلسات 

وكانت الهيئة . العا ية بالمجلس احعل  بالرباط
عب  الو اب اعبابو : الحاكمة متركبة من السا  
وأحم   –رئيسا  –رئيس الغر ة انجتماعية 

 .بنكيران رئيس الغر ة التجارية القسم الداني
 

لطيفة رضا عضوا  : والمستشارين السا  
مقررا  ، والحبيب بلقصير ، ويوس  اإل ريسي 
وسعي  نظام ومليكة بتر ير وبوبكر بو ي 
ومليكة بن يان والحجاجي  اطمة أعضاء 

اي ي لطيفة / وبمحضر المحامية العامة السي   
 .نعيمة اإل ريسي/ السي   وبمساع   كاتبة الضبط

 
 كاتبة الضبط المستشار المقرر الرئيس
 

  
 


