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  1646القرار عدد 

  24/12/2008:املؤرخ يف 
 812/3/2/2005امللف التجاري عدد 

  
  

 شركة ‐ توقف عن سداد الديون ‐ بناء وجتهيز مستشفى ‐قرض 
 إمكانية ‐ها ملسطرة التسوية أو التصفية القضائية  خضوع‐جتارية 

  ).نعم(متديدها ملسريها مىت ثبت خطؤهم 
ثبت أنها ليس ) شركة(كقاعدة عامة فإن كل تاجر طبيعي أو معنوي 

مبقدورها سداد الديون املستحقة عند حلول أجلها وأصبحت خمتلة 
فتح بشكل ال رجعة فيه ميكن أن ختضع ملسطرة معاجلة الصعوبة، و

مسطرة التسوية أو التصفية القضائية قد ال يقتصر على الشركة بل قد 
ميتد إىل مسريها إذا ثبتت مسؤوليته يف الوضعية اليت آلت إليها الشركة 

 70اخلاضعة للمسطرة املذكورة الرتكابه إحدى األفعال الواردة يف املادة 
يدخل يف من مدونة التجارة وتقدير ثبوت الوضعية املذكورة من عدمه 

إطار السلطة التقديرية لقضاة املوضوع وال رقابة عليهم يف ذلك من 
  .طرف اجمللس األعلى إال من حيث التعليل

 امللك جاللة باسم

  إن اجمللس األعلى
  وبعد املداولة طبقا للقانون،

حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن 
 بالدار البيضاء أنه بناء على امللتمس املقدم من االستئناف التجارية حمكمة

 15/10/03طرف املطلوب يف النقض القرض العقاري والسياحي املؤرخ يف 
ت وبناء على . من م645الرامي اىل وضع اليد والذي جاء فيه أنه يف إطار املادة 

 أمرا قضائيا 6/2/01طلبه أصدر القاضي املنتدب صالح الدين حناس بتاريخ 
 من نفس 590تعيني القرض العقاري والسياحي كمراقب وأنه طبقا للمادة قضى ب

القانون، وبعد وضع تقرير السنديك متت إحالة امللف على غرفة املشورة من 
أجل اختيار احلل ومت استدعاء الطالب من أجل االستماع إىل أقواله بصفته 
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اء وجتهيز مشروع مراقبا وجاء يف عرض لوقائع النازلة أن البنك قام بتمويل بن
مستشفى خصوصي أطلق عليه اسم مصحة احلكيم مث تشييده على الرسم 

 س الكائن بزاوية زنقيت الفوازيي ودالطون بالدار البيضاء، 1313العقاري عدد 
وأن جلنة تقصي احلقائق املنتدبة من طرف جملس النواب أكدت أن البنك مول 

 إال أن املشرفني عليه قاموا  من تكلفته100%املشروع املذكور بنسبة تفوق 
بإعداد تركيبة مشبوهة للمشروع إذ قاموا بإحداث شركتني على نفس املشروع 

 1987شركة تدعى بروموكلينيك احلكيم وهي شركة مساهمة أنشأت سنة 
، 56417 أصال جتاريا على املصحة سجل جتاري عدد 30/10/89وأحدثت بتاريخ 

 مبا فيها قروض التجهيز وقروض وقد حصلت على مجيع القروض من البنك
 بإحداث 1981خاصة لألطباء ومت رهن األصل التجاري، كما أنهم قاموا سنة 

شركة أخرى حتت اسم شركة مصحة احلكيم وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة 
تضم نفس األشخاص املساهمني يف الشركة األوىل ويسريها نفس املسريين، كما 

 حتت عدد 27/2/92لى نفس املصحة بتاريخ أحدثوا أصال جتاري لفائدتها ع
 وهذه الشركة رغم إنشائها ألصل جتاري على نفس األصل التجاري 64949

املرهون لفائدة البنك فإنها ال متلك يف احلقيقة شيئا وأن إحداثها كان ينطوي 
على مناورة غري شريفة جتلت من تصرفات املسؤولني الذين هم يف احلقيقة 

 بصفتهم املساهمني يف شركة 1993 قرروا سنة جمرد شخص واحد حيث
بروموكلينك حكيم كراء املصحة كلها مبا فيها العقارين والتجهيزات للشركة اليت 
أحدثوها واملسماة شركة مصحة احلكيم أي أن نفس األشخاص املكونني للشركة 
األوىل قاموا بكراء العناصر املذكورة ألنفسهم بصفتهم مكونني للشركة 

وترتب عن ذلك أن شركة بروموكلينك املالكة أصال لألصل التجاري الثانية،
أصبحت شركة سالبة أي أنها أصبحت مغرقة جبميع الديون اليت بواسطتها مت 
متويل املشروع وأصبح عليها باملقابل تسديد كل الديون وحدها وأما املصحة 

كيم وما تضمنته من عقارات وجتهيزات فإن ذلك مت كراؤه للشركة مصحة احل
بسومة هزيلة ال ميكن أن تف بتسديد الديون وبذلك أصبحت مصحة احلكيم 
تستفيد من مداخيل املشروع ومتكن أصحاب هذا األخري من االستيالء على 
منتوج املصحة ومداخيلها بواسطة الشركة الوهمية املسماة شركة مصحة حكيم 

كرائية، وأن واستغالله ملصلحتهم الشخصية وتقاعسوا عن أداء الوجيبة ال
تصرفات املسريين أدت إىل عدم سداد القروض رغم انتهاء األجل وهذا الوضع 
جعل شركة بروموكلينك خمتلة وعاجزة عن تسديد ديونها وأن املسريين طالبوا 
بفتح مسطرة التسوية القضائية بالنسبة للشركتني وحصلوا على حكم بتصفية 

ة مصحة احلكيم بناء على شركة بروموكلينك وحكم يقضي باستمرارية شرك
تقرير السنديك، ويتجلى من ذلك أن هناك اختالطا لألموال بالنسبة للشركتني 
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وذلك ناتج عن كون نفس املساهمني واملسريين هم أنفسهم والرغبة يف التهرب 
من تسديد ديون القرض العقاري اليت متلكها الدولة وتعترب ماال عاما وذلك باقبار 

غرقة بالديون واالستمرار بعد ذلك يف املشروع واستغالله الشركة املالية امل
بسومة هزيلة بواسطة الشركة الثانية، ويضيف البنك أنه سبق للمحكمة أن 

 قضى بتحويل التسوية 343/01 حكما يف امللف 24/12/01أصدرت بتاريخ 
القضائية لشركة بروموكلينك اىل تصفية قضائية وأن سنديك التصفية رشيد 

يتمكن من القيام باجراءات اجلرد ألصول الشركة إذ صرح له رئيس دهنني مل 
املقاولة انه غري قادر على التمييز بني املعدات اململوكة لربوموكلينك وبني اليت 
متلكها مصحة احلكيم، وبناء على كتاب وجه من طرف السنديك للبنك يف 

ل وال املوضوع أجاب برسالة مضمنها أن مصحة احلكيم جمرد شركة استغال
متلك أي شيء يف املصحة بل هي جمرد مكرتية فأصدر بعد ذلك القاضي 

 يقضي بانتداب اخلبري التهامي لغريسي من أجل 25/9/02املنتدب قرارا بتاريخ 
القيام بإعداد ميزانية على ضوء الوثائق احملاسبية املوجودة بالشركة، ودراسة 

ليت أدت بالشركة إىل هذه حساباتها للخمس سنوات األخرية وبيان األسباب ا
الوضعية، والقول هل هناك اختالط لألموال،، وحتديد املسؤولية يف حالة وجود 
إخالالت يف التسيري، ومث استبدال اخلبري املذكور باخلبري حممد أعراب الذي أجنز 

 تقدر ب 31/12/01تقريرا عرض يف خامتته أن اخلسائر املرتاكمة بتاريخ 
ان األسباب ترجع إىل كون مبلغ كراء البناية والفيال جد  درهم و68.853.589,36

 درهم من طرف 34.631.000وان األجهزة الصحية مت اقتناؤها مببلغ . ضعيف
شركة بروموكلينك تبعا للقرض املربم مع القرض العقاري والسياحي مت كراؤها 
ملصحة احلكيم ومل يتم تسديد مثن كرائها لفائدة بروموكلينك فحرمت هذه 

 درهم ومت تنازل مسريي شركة 68.106.696ألخرية من مبلغ عائدات قدره ا
 درهم ملصحة احلكيم وأضاف اخلبري ان 4.800.000بروموكلينك عن دين بقيمة 

مسريي الشركة هم املسؤولون عن اخلسائر واملصري الذي آلت اليه بروموكلينك 
شركة املذكورة والحظ أن هناك تكاليف غري مربرة مث تسجيلها يف حماسبة ال

 درهم، وصرح السنديك خبتاري بوزكري يف تقريره ان 90.133 بقيمة 96لسنة 
مسريي الشركة قبلوا حتمل هذه االخرية للديون اخلاصة لبعض األطباء الشركاء 

 درهم باالضافة اىل وجود حماسبة ممسوكة بشكل غري منتظم 10.815.000مببلغ 
 مت تسجيل تكاليف 01وانه خالل سنة وعدم التوفر على السجالت القانونية، 

 درهم، وأنه 55.532.000مهمة مبحاسبة الشركة وبلغت حجم اخلسائر ما قدره 
 هم 16/1/03بعد االطالع على السجل التجاري تبني ان املسريين بتاريخ 

الدكاترة الفياليل عبد القادر، بنكريان السعدي، ميكو عبد احلق، بناين عبد 
، عوادة ماهر وأضاف القرض العقاري والسياحي بأنه الرفيع، توزاين كمال
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 من م ت، فإن ثبوت حالة من احلاالت املذكورة بها كافية 706مبوجب املادة 
لفتح مسطرة التصفية القضائية يف مواجهة املسؤولني عن اإلخالالت وقد ثبت 

ال أن هناك تصرفا يف أموال املقاولة كما لو كانت أموال خاصة باملسريين واستعم
ألموال الشركة بشكل يتناىف مع مصاحلها ألغراض شخصية إنشاء أصلني 

 س 1313 س و32121جتاريني على نفس املصحة وقيام املسريين برهن العقارين 
من اجل ضمان قروض شخصية حصل عليها األطباء املساهمني واملسريين 

الدين حللو كان للشركة وأشار إىل أن اخلبري أعراب مل يهتد يف تقريره إىل أن نور 
يف السنوات األوىل لتأسيس شركة بروموكلينك مسريا مفوضا للشركة والتمس 
بناءا على املعطيات السابق ذكرها أن تبادر احملكمة بوضع يدها تلقائيا على 

ت وان تفتح مسطرة التصفية القضائية طبقا . من م708الدعوى طبقا للمادة 
الواردة أمساؤهم أعاله ويف مواجهة أي  جتاه املسؤولني 706 و705 و704للمواد 

شخص ثبتت مسؤوليته وذلك طبقا للمقتضيات املنصوص عليها يف البابني 
األول والثاين من القسم اخلامس من مدونة التجارة يف حقهم، وبعد جواب 
املدعى عليهم بواسطة دفاعهم إذ طبيح الذي دفع بعدم قبول الدعوى طبقا 

بعلة أن القرض العقاري والسياحي ليست له الصفة ت . من م704 و708للمادتني 
لفتح املسطرة، قررت احملكمة إحالة امللف على القاضي املنتدب إلعداد تقرير 
مفصل حول وضعية شركة بروموكلينك مع استدعاء مسريي املقاولة 
والسنديك، وبعد االستماع إىل األطراف احلاضرة األطباء عبد القادر الفياليل 

ل وبناين عبد الرفيع وبنكريان السعدي اللذين أكدوا أنه مل يقع وتوزاين كما
 درهم، وان الدين أعطي من طرف القرض 4.800.000التنازل عن دين بقيمة 

 يف حساب الشركاء بضمانة الشركة 30% لفائدة بروموكلينك وبنسبة 70%بنسبة 
فى املذكورة، وأن احملاسبة منتظمة تتم حتت إشراف مراقب احلسابات مصط

عهون، وان السومة حددت حسب معطيات السوق وبتقرير حماسب الشركة 
اخرب به القرض العقاري والسياحي ومل يقدم أي اعرتاض مث إن هذا األخري كان 
يستخلص مداخيل مصحة احلكيم لتسديد ديون بروموكلينك وأن أي عجز كانت 

 أكد ما 14/5/04كما تقدم األستاذ طبيح مبذكرة مؤرخة يف . تؤديه مصحة احلكيم
ت خبصوص وقت حتريك . من م704ورد فيها من أن هناك خرق للمادة 

املسطرة الذي جيب أن يتم أثناء سري مسطرة التسوية القضائية ضد الشركة 
أصال وقد أصدرت احملكمة حكما بتصفية الشركة بروموكلينيك ومت اختيار حل 

ورة ليست جتارية ألن التفويت وأن املسطرة انتهت، وأضاف أن الشركة املذك
موضوعها هو اإلنعاش العقاري يف جمال الصحة وغايتها ليس املضاربة العقارية، 
وتتعامل يف جمال الطب، وان املشرع منع على كل من ميارس عمال طبيا ممارسة 

 املتعلق مبزاولة الطب وبالتايل 10‐94 من قانون 2التجارة وذلك طبقا للمادة 
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 706 وأن مسرييها ال خيضعون للمادة 704 ختضع للمادة فان الشركة املذكورة ال
مث أن القرض العقاري مل حيدد خطأ كل واحد من األشخاص الدين أشار إليهم 
يف ملتمسه حىت تتمكن احملكمة من مراقبة مدى صحة ارتكاب كل واحد من 
األشخاص املذكورين لفعل معني وحدود مسؤولية كل واحد فيه ذلك أن الشركة 

 طبيبا، مث أن األطباء الذين توجد أمساؤهم 15على تسيريها ما يزيد على تداول 
يف السجل التجاري ليسوا بالضرورة هم من كانوا يسريون الشركة، وبعد انتهاء 
اإلجراءات أصدرت احملكمة التجارية حكما بتمديد مسطرة التصفية القضائية 

كة والتصريح بسقوط يف حق املسريين املسجلة أمساؤهم بالسجل التجاري للشر
 سنوات 5 من م ت حتددها يف 713أهليتهم التجارية استنادا إىل معطيات املادة 

ابتداءا من تاريخ النطق باحلكم، استأنفه احملكوم عليهم فقضت حمكمة 
  .االستئناف التجارية بتأييده وذلك مبوجب قرارها املطلوب نقضه

خبرق مبدأ االختصاص حيث يعيب الطاعنون القرار يف الوسيلة األوىل 
النوعي ذلك انه سبق هلم أن أثاروا الدفع بكون احلكم االبتدائي صدر عن غرفة 
املشورة باحملكمة التجارية مما يفيد أن امللف متت مناقشته يف هذه الغرفة اليت 

 من م ت اليت 709تعقد جلساتها بكيفية غري علنية األمر الذي يعد خرقا للمادة 
ة تبت يف جلسة علنية بعد االستماع إىل تقرير القاضي تنص على أن احملكم

أنه وان متت اإلشارة إىل غرفة "املنتدب، وان القرار استبعد هذا الدفع بعلة 
املشورة بطرة الصفحة األوىل من احلكم فان ذلك يعين فقط أن اهليئة اليت 

ا وهذ" تنظر يف مساطر معاجلة صعوبة املقاولة هي نفسها اليت أصدرت احلكم
  .التعليل خمالف ملا نصت عليه املادة املشار إليها مما يعرضه للنقض

لكن حيث إن ما جاء يف تعليل القرار املنتقد يساير وثائق امللف إذ تضمنت 
حماضر اجللسات وتنصيصات احلكم االبتدائي اإلشارة إىل أن القضية أدرجت 

 حيث مت 31/5/04 ومت تأجيلها جللسة 24/5/04باجللسة املنعقدة بتاريخ 
االستماع خالهلا ملرافعة دفاع األطراف ضمن جلسة علنية، وهو ما وقع التذكري 
به من طرف رئيس اجللسة من أن اجللسة علنية، إضافة إىل أن احلكم تضمن 
اإلشارة إىل كونه صدر يف جلسة علنية وأن تنصيصات احلكم يوثق مبضمونها إىل 

  .ون فالوسيلة خالف الواقعأن يثبت العكس وهو ما مل يثبته الطاعن
ويعيبون القرار يف الوسيلة الثانية خبرق حقوق الدفاع املتخد من خرق 

م، فساد التعليل املنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنهم أشاروا .م. من ق63الفصل 
 63يف مجيع مراحل التقاضي أن اخلبري أعراب مل يقم باستدعائهم خرقا للفصل 

 الذي يوجب استدعاء األطراف 26/12/02ى ظ املشار إليه املعدل مبقتض
ووكالئهم حلضور اجناز اخلربة وان يضمن يف حمضر مرفق بالتقرير أقوال 

أن "األطراف ومالحظاتهم ويوقعون عليه، إال أن احملكمة ردت الدفع بعلة 
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اخلربة أمر بها القاضي املنتدب للتصفية القضائية لشركة بروموكلينيك بناء 
 قصد التأكد من وجود بعض اإلخالالت يف التسيري من على طلب السنديك

عدمها، وذلك باالطالع على الوثائق احملاسبية للشركة، كما أشار اخلبري إىل 
خمتلف املراحل اليت قطعها وتسلمه الوثائق احملاسبية الضرورية فيكون قد 

 حني يف" احرتم اإلجراءات الشكلية ومن مت فهي تعترب قانونية بالنسبة ألطرافها
أن الفصل احملتج خبرقه يتضمن أحكاما آمرة يرتتب عن عدم مراعاتها بطالن 
اخلربة وأن العلة اليت أوردتها احملكمة ال تساير مضمون النعي بعدم حضورية 

  .اخلربة مما يعرض القرار للنقض
م .م. من ق63لكن حيث إن احملكمة ردت عن صواب الدفع خبرق الفصل 

اخلربة صدر أمر بإجرائها من طرف القاضي املنتدب مادام قد ثبت لديها أن 
بناء على طلب السنديك يف إطار مسطرة التصفية القضائية املقامة يف مواجهة 
شركة بروموكلينك من أجل اإلطالع على وثائقها احملاسبية وإعطاء رأيه حول 

سلمه وضعيتها املالية، وأن اخلبري أشار يف تقريره إىل االتصال بإدارة الشركة وت
للوثائق الضرورية، ومادام أن الغاية املتوخاة من االستدعاء حلضور عملية 
اخلربة هي متكني األطراف من ابداء مالحظاتهم خبصوص النقطة املوكول 
للخبري البحث فيها وان هذه الغاية قد حتققت بدليل إقرار الطاعنني بإدالئهم 

ليت طلب احلصول عليها من للخبري اعراب باملستندات القانونية واحملاسبية ا
  .طرفهم األمر الذي جيعل ما استدل به الطاعنون على غري أساس

ويعيبون القرار يف وسائلهم الثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة 
ت، . من م708 و706 و704 و560والثامنة خبرق القانون الداخلي، خرق املواد 

 من 61 و345وضعفه، وخرق الفصلني وحتريف مضمون مذكرة، وانعدام التعليل 
م، خرق حقوق الدفاع سوء التعليل وفساده عدم االرتكاز على أساس خرق .م.ق

ع ذلك أنهم متسكوا بكون نظام .ل. من ق451قاعدة نسبية األحكام الفصل 
املساطر اجلماعية موضوع الكتاب اخلامس من مدونة التجارة ال يطبق سوى 

ت وأن مسطرة فتح التصفية القضائية يف . من م560على التاجر بصريح املادة 
مواجهة املسريين ال ختضع هلا سوى إذا ما تعلق األمر بشركة جتارية عمال 

 من م ت بينما شركة بروموكلينيك ليست شركة جتارية مما ال يسوغ 704باملادة 
 من 708معه فتح املسطرة يف مواجهة الطاعنني الغري اخلاضعني ألحكام املادة 

أن هذا السبب يتعني إثارته " القانون، وأن احملكمة أجابت بعلة مضمنها نفس
مبناسبة الطعن يف احلكم القاضي بفتح املسطرة يف حق الشركة وليس يف هذا 

واحلال أن احلكم املذكور صدر يف " احلكم ألن احلكم األول اكتسب حجيته
ثاره يف مواجهتهم مواجهة الشركة اليت يهمها وحدها أمر الطعن فيه وال تسري آ

عمال مببدأ نسبية األحكام، ومن جهة ثانية إن الطاعنني تقدموا مبذكرة جبلسة 
 بواسطة دفاعهم األستاذ ميكو ضمنوها دفوعا تتعلق بانعدام صفة 3/12/04
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املطلوب يف النقض للتدخل يف الدعوى، وعدم احرتام اإلجراءات املسطرية، 
 من م ت 706وفر مقتضيات املادة وعدم ارتكاز احلكم على أساس، وعدم ت

وعدم حتديد اخلطأ املرتكب من كل مسري على حدة أثناء فرتة التسيري وأن ما 
جاء يف تنصيصات القرار من أن املذكرة املذكورة إمنا أكدت ما جاء يف املقال 
االستئنايف شكل حتريفا ملضمون تلك املذكرة، كما أنهم أثاروا ضمن نفس 

 ادعاءات املطلوب يف النقض القائلة بأنهم خلقوا تركيبة املذكرة دفوعا فندت
مشبوهة مكونة من شركتني بروموكلينيك ومصحة احلكيم لالستيالء على منتوج 
املصحة موضحني أن الشركة األوىل املالكة للعقار واملشيدة للبناء حصلت 
على قروض مقابل رهن العقار األمر الذي مل يكن يتيح التصرف يف الشكل 

انوين للشركة مبراعاة أن املشرع يف ظل القانون السابق ملمارسة الطب أتاح الق
لألطباء التنظيم اجلماعي لنشاطهم يف إطار الشركة احملدودة املسؤولية، 
وألجله أنشأت مصحة احلكيم، وكلتا الشركتني تتوفران على األجهزة القانونية 

 ه د58000.000ا قيمته املستقلة، كما أوضحوا أن مصحة احلكيم أدت للمقرض م
من ديون بروموكلينك األمر الذي مل ينازع بشأنه املقرض، وفندوا االدعاء القائل 
بأن السنديك مل يتمكن من القيام بعملية اجلرد واحليازة ألصول الشركة بعد 
صدور حكم بتصفيتها بسبب أن الدكتور حللو رئيسها صرح له انه غري قادر 

واآلالت اليت متلكها كل واحدة من الشركتني، إذ على التمييز بني املعدات 
أوضحوا أن حللو ليس رئيسا للمقاولة بدليل أن احملكمة مل تقض بتمديد 
التصفية ضده، وأوضحوا كذلك أن القروض ليس هلا من الشخصية إال اإلسم إذ 
مت ضخها يف مشروع بروموكلينيك ومت منحها باتفاق مع املطلوب بدليل انه 

 وان 95 إىل سنة 90 املساهمني يف تواريخ متتالية ابتداءا من سنة منحها جلميع
املقرض صرح بتلك الديون ضمن قائمة دائين الشركة املذكورة وقد متسك بأنها 
ختص الشركة مث ادعى الحقا أنها ديون ختص األطباء توصلوا بها ضدا على 

ة مل ترد على مصاحل الشركة إلصباغ صبغة األخطاء يف التسيري، إال أن احملكم
هذه الدفوع، وخبصوص ما متسك به الطاعنون من كون املقرض أخفى 

 66.727.224,00 من أصل مبلغ القرض قدره ه د58.941.238,00اسرتجاعه ملبلغ 
أن األمر ال يتعلق مبناقشة الوفاء بااللتزام وإمنا "درهم، فإن احملكمة ردته بعلة 

ملا قضت بتمديد التصفية القضائية يف يف حني راعت " بأفعال معينة تهم التسيري
حق الطاعنني مصاحل املقرض الذي ذكرت أنه مل يستخلص قروضه بسبب 
ضعف مردودية الكراء والتقاعس عن استخالصه من طرف الطاعنني فتكون قد 
أتت بتعليل متناقض باعتبار أن االدعاء األساسي الصادر عن البنك هو الزعم 

ة بذمة بروموكلينيك األمر الذي كان يتحتم معه بعدم الوفاء بديونه املتخلد
التيقن من صحة هذا الزعم وهو ما امتنعت احملكمة عن حبثه وتقييمه، 
وخبصوص امللتمس الذي متسك به الطاعنون الرامي إىل إجراء حبث حبضور 
املمثل القانوين للمقرض واخلبري أعراب للتأكد من صحة ما أورده يف تقريره 
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ماس إجراء خربة جديدة لعدم موضوعية خربة أعراب، فإن وكذلك خبصوص الت
أن الطاعنني مل يدلوا بأية حجة تفيد خالف ما جاء يف خربة "احملكمة ردته بعلة 

أعراب واحلال أنهم أدلوا مبا يدحض البيانات واالستنتاجات اليت اعتمدها اخلبري 
ي مدة عشر  أ87 إىل غاية 97حينما قام بتحليل احلسابات السابقة عن سنة 

سنوات قبل الفرتة اليت حددها له احلكم، ونتيجة هلذا اخلرق سجل اخلبري 
 كما قام بتقومي ه د59.693.261,00 بدال من ه د71.360.687,27خسارة مببلغ 

 من ق م م 59العقار الكائن فيه مصحة احلكيم خروجا عن أحكام الفصل 
 إىل أن مثن املرت املربع ال باعتباره خبريا يف احلسابات وليس يف العقار، وخلص

 درهم، كما قام بتقومي 7796 درهم بينما الثمن احلقيقي يبلغ أزيد من 3500يتجاوز 
السومة الكرائية خروجا عن مهمته، مع أن الطاعنني أوضحوا أن بروموكلينيك 
ليست شركة جتارية حىت ميكن الزعم بانها ال متسك حماسبة قانونية، وهذا 

 من ق م م، ومن جهة أخرى 63م استدعائهم مراعاة للفصل اخلطأ ناجم عن عد
أن الطاعنني نازعوا يف حتليالت واستنتاجات اخلبري أعراب وأدلوا رفقة 

 بتقرير خربة بوشامة اليت تثبت 1/10/04مذكرتهم بواسطة األستاذ ميكو جبلسة 
مل األخطاء املرتبكة من اخلبري أعراب، كما أدلوا هلذا األخري صحبة رسالة حت

 جبميع املستندات القانونية واحملاسبية، اليت 24/12/02توقيعه وخامته بتاريخ 
 24/6/97طلبها منهم مبا فيها حماضر اجلمعيات العامة لربوموكلنيك بتاريخ 

 اليت تبني أمساء أجهزة إدارتها، وأن 18/4/01 و6/1/02 و7/7/99 و12/1/99و
ة تفيد خالف ما جاء يف خربة تعليل احملكمة بعدم إدالء الطاعنني بأية حج

أعراب يشكل حتريفا ملعطيات النازلة ومضمون مستندات امللف وال يصلح أن 
يكون ردا على طلب إجراء حبث الذي يتعلق بالتيقن من وقائع معينة بواسطة 
الشهود وأطراف النزاع، كما إن الطاعنني عابوا على احلكم كونه مل حيدد اخلطأ 

 على حدة خالل فرتة تسيريه والذي يدخل يف إطار املرتكب من طرف كل مسري
 منه كخطأ يف 706ت و. من م506األفعال اليت حددها املشرع حصرا يف املادة 

ان األطباء املقيدين بالسجل "التسيري إال أن احملكمة االستئنافية اعتربت 
 التجاري كمسريين هم املعنيني باألمر وقد ثبت لديها من شهادة السجل التجاري

ان األطباء اخلمسة املستأنفني ومعهم الطبيب عواضة ماهر هم املسريون 
واحلال أن فرتة التسيري اليت حتملها كل واحد من الطالبني " القانونيون للشركة

  : كانت كالتايل 
   92/95/97 و91 اىل 87 الدكتور الفياليل من ‐
   95/97 و91 اىل 87 بنكريان من ‐
   95/97 و 87/91 ميكو من ‐
   92/97 بناين من ‐
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   اىل اآلن 97 و 92/96التوزاين من 
 إىل اآلن وهو ما أثبتته حماضر اجلمعيات العامة للشركة 97 عوادة من ‐

اليت مت اإلدالء بها إىل اخلبري أعراب، فضال عن ذلك إن احملكمة مل ترد على 
ن دفوعهم املشار إليها أعاله، ومل تبحث يف األخطاء املزعومة يف التسيري ع

 واكتفت بتمديد التصفية هلم 02 إىل سنة 97الفرتة اليت حددها احلكم ما بني 
جملرد أنهم املقيدون بالسجل التجاري دون بيان لألخطاء املرتبكة من طرفهم 
وبيان الفرتة اليت ارتكبت فيها األخطاء مما كان يتعني معه إجراء حبث للوصول 

جعلت قرارها غري معلل وال مؤسس إىل احلقيقة واحملكمة بنهجها ذلك تكون قد 
  .مما يعرضه للنقض

لكن فضال عن أن التحريف احملتج به يف الوسيلة والذي ينصرف اىل عرض 
الوقائع اليت أوردها القرار ال يدخل يف نطاق أسباب طلب النقض فإن ما أوردته 

 مبذكرة 3/12/04احملكمة أثناء سردها للوقائع من أن املستأنفني أدلو جبلسة 
عقيبية أكدوا مبقتضاها ما جاء يف مقاهلم االستئنايف يعترب مطابقا للواقع، على ت

اعتبار أن املذكرة املشار إليها يف الوسيلة واليت أدىل بها الطاعنون تعقيبيا على 
 تضمنت تأكيدا 19/11/04مذكرة دفاع املطلوب يف النقض املدىل بها جبلسة 

قاهلم االستئنايف واليت تتعلق بالطعن يف لنفس الوسائل اليت استندوا اليها يف م
صفة القرض العقاري وعدم احرتام احملكمة االجراءات املسطرية وعدم ارتكاز 

 من م ت وعدم 706احلكم على أساس قانوين وعدم توفر مقتضيات املادة 
حتديد اخلطأ املرتكب من كل مسري على حدة أثناء فرتة التسيري فيكون ما بهذه 

الواقع وغري مقبول، ومن جهة ثانية ملا كان األمر يف النازلة يتعلق الوسيلة خالف 
مبسطرة متديد التصفية القضائية إىل املسريين وأساسها التصرفات اليت اختدت 
من طرفهم واألخطاء اليت ارتكبوها أدت إىل اإلخالل حبقوق شركة بروموكلينيك 

املسريين املخطئني أو واليت صدر حكم بتصفيتها القضائية، وملا كانت مساءلة 
 من م ت سواء 706الذين ارتكبوا أفعاال خطرية حددها القانون حصريا يف املادة 

 من 702كان هؤالء املسريون قانونيني أو فعليني جتد سندها يف مقتضيات املادة 
نفس القانون، فإن قضاة الدرجة األوىل وعلى إثرهم قضاة االستئناف فصلوا يف 

عطيات الثابتة لديهم من خالل خربة أعراب اليت أجنزت النازلة على ضوء امل
على الوثائق احملاسبية للشركة املذكورة واليت أقر الطاعنون بأنهم زودوه بها 

 واليت طلبها منهم مبا 24/12/02مبقتضى كتاب حيمل توقيع وخامت اخلبري بتاريخ 
 فيها حماضر اجلمعيات العامة للشركة فتبني هلم أن مسريي الشركة

بروموكلينيك عمدوا إىل إنشاء شركتني خمتلفتني على نفس األصل التجاري وأن 
األوىل قامت بتجهيز وبناء املصحة ومت خلق شركة أخرى تسمى مصحة احلكيم 
قصد القيام باستغالهلا وأن التصرف املذكور أدى إىل خلط الذمم املالية 
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ضه عدة صعوبات للشركتني مما جعل سنديك التصفية لشركة بروموكلنيك تعرت
عند قيامه بإجراءات جرد وحيازة أصول الشركة لكون رئيس املقاولة صرح أنه 
غري قادر على التمييز بني املعدات واآلالت اليت متلكها كل من الشركتني وأن 
التصرف املذكور مت من طرف نفس املسريين بنفس الشركتني، وأن مسريي 

تجاري ملصحة احلكيم بسومة ضعيفة شركة بروموكلينيك قاموا بكراء األصل ال
حسب تقرير خربة اعراب مما أدى إىل اإلضرار بالوضعية املالية لربوموكلينيك 
وحرمها من عائدات مهمة وردت أرقامها بتقرير اخلبري شكلت اضرارا حبقوق 
الدائن الرئيسي للشركة وهو القرض العقاري والسياحي، كما أشار اخلبري إىل 

روموكلينيك لفائدة مصحة احلكيم عن جزء من الدين ختلي مسريي شركة ب
 درهم واستند يف ذلك إىل تقرير مراقب احلسابات لسنة 4.800.000يصل إىل مبلغ 

، كما أن السنديك خبرتي بوزكري أشار إىل أن مسريي الشركة قبلوا حتملها 00
 درهم 10.815.000للديون اخلاصة لبعض األطباء الشركاء مببلغ يقدر ب 

خلصوا مبا هلم من سلطة يف التقدير من املعطيات والبيانات املذكورة واست
أعاله، باإلضافة إىل البيان الذي أشار إليه اخلبري والذي أفاد أن حماسبة الشركة 

 من م ت، كما أن الشركة ال متسك الدفاتر 19غري منتظمة وال تتطابق مع الفصل 
ط لألموال اخلاصة مع أموال التجارية امللزمة بها قانونا، وأن هناك اختال

الشركة موضوع التصفية باعتبار أن مسريي الشركة املذكورة هم مساهمون يف 
شركة مصحة احلكيم، وكذلك ثبوت خمالفة للقواعد القانونية املنظمة للشركة 
التجارية مستبعدين الدفع بكون الشركة غري ملزمة بذلك استنادا إىل الطبيعة 

 تعترب جتارية حسب القانون املغريب، واعتبار األفعال القانونية للشركة واليت
 من م ت واجبة التطبيق على املسريين، 706املذكورة جتعل مقتضيات املادة 

وأنهم بنهجهم ذلك ومبا جاء يف علل احلكم االبتدائي وكذا علل القرار االستئنايف 
 التجاري املؤيد له من أن مسؤولية مسريي املقاولة املسجلة أمساؤهم بالسجل

 من املدونة، 702اخلاص بها باعتبارهم املسريين القانونيني ثابتة تطبيقا للمادة 
وبأن ما نعاه الطاعنون من عدم حتديد اخلطأ يف التسيري واملسؤول عنه لتعاقب 
عدة مسريين على املقاولة مردود استنادا إىل كون املسريين املسجلة أمساؤهم 

فيتها هم املسؤولون حسب مقتضيات املادة بالسجل التجاري للشركة عند تص
املذكورة وقد تبني هلم من االطالع على الشهادة املشار إليها أن األطباء 
اخلمسة املستأنفني ومعهم الطبيب عواضة ماهر هم املسريون القانونيون 
للشركـة احملكوم بتصفيتها، يعترب جوابا كافيا عن الدفوع املستدل بها أمامهم، 

أن األمر يف النازلة يتعلق بأفعال "لة املنتقدة يف القرار واليت مضمنها كما أن الع
يعترب تعليال سليما " معينة تهم التسيري وال يتعلق مبناقشة وفاء الشركة بااللتزام

مادام أن املسطرة اليت تتعلق بتحديد مديونية شركة بروموكلينيك مت احلسم 
ية بعدما ثبت عجزها عن تسديد فيها مبقتضى احلكم القاضي بتصفيتها القضائ
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ديونها، وهي مسطرة مستقلة عن املسطرة احلالية املقامة يف مواجهة مسرييها 
وبالتايل فإن نظر احملكمة يقتصر على حبث اخلطأ وتقدير وجوده من عدمه 
بناء على املعطيات املتوفرة لديها مما مل تكن معه يف حاجة لبحث مديونية 

دم االستجابة مللتمس إجراء خربة جديدة أو حبث الشركة، وخبصوص الدفع بع
يف النازلة ن فإن احملكمة ملا تبني هلا أن اخلبري أعراب أشار إىل اتصاله بإدارة 
شركة بروموكلينيك واىل تسلمه الوثائق احملاسبية الضرورية اليت أدىل بها 

صوص الطاعنون أنفسهم، ووجدت يف تقريره العناصر الكافية لتكوين قناعتها خب
ثبوت اإلخالالت املرتكبة من طرف الطاعنني بوصفهم مسريي الشركة املذكورة 
اعتمدته ومل يكن من واجبها إجابة الطاعنني اىل طلبهم مستعملة سلطتها يف 
ذلك مادام مل يدلوا بأي حجة تفيد خالف ما جاء يف خربة أعراب والذي استند 

لص منها بعد دراستها ثبوت إىل الوثائق املدىل بها من طرف الطاعنني واستخ
اإلخالالت اليت عرفتها الشركة يف الوقت الذي كان الطاعنون يتولون التسيري 
حبكم صفتهم املسؤولني القانونيني إذ يشكلون أعضاء جملس اإلدارة، وهي 
بذلك تكون قد عللت قرارها مبا يعترب جوابا كافيا عن الوسائل املستدل بها 

ثارة حول صفة نور الدين حللو وحول صبغة ورفضا ضمنيا للمناقشة امل
القروض اليت حصل عليها األطباء واليت ال أثر هلا على سالمة القرار، واحملكمة 
غري ملزمة باجلواب على الدفوع الغري املؤثرة يف قضائها فكان ما استدل به 

 من م 708الطاعنون على غري أساس ن وتبقى الوسيلة املتخدة من خرق املادة 
  .  مقبولة لعدم بيان وجه اخلرقت غري

  
  هلذه األسباب

  .  برفض الطلب وبتحميل الطالبني الصائر األعلىاجمللس قضى
 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور أعـاله            وبه 

وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة    .  العادية باجمللس األعلى بالرباط    اجللساتبقاعة  
 لطيفة رضا   : املستشارين ويس الغرفة عبد الرمحان مزور رئيسا       رئ:  السادة   من

 ومبحـضر  عضوا مقررا ومليكة بنديان وحليمة بنمالك وحممد بنزهـرة أعـضاء          
ة خدجيـة    الضبط السيد  ةومبساعدة كاتب  احممد بلقسيوية    احملامي العام السيد  

  .شهام
  

  الكاتب                       املقرراملستشار                       الرئيس
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  1646تعليق على القرار عدد 

  24/12/2008: املؤرخ يف 
  812/3/2/2005امللف التجاري عدد 

 عبد الرمحان مزور. ذ

  رئيس غرفة باجمللس األعلى
عاجلت مدونة التجارة صعوبة املقاوالت وجعلت مساطر معاجلتها تطبـق          

اد الديون املستحقة   على كل تاجر أو حريف وكل شركة جتارية ليس مبقدورها سد          
عليها عند حلول آجاهلا واعتربت املقاولة املختلة بشكل ال رجعة فيـه مـربرا              
لفتح مسطرة التصفية القضائية يف حقها والنتيجة احلتمية هلذه الوضعية هـي            

ويعهد بذلك إىل السنديك الذي تعينـه       . غل يدها بقوة القانون عن تسيري أمواهلا      
ه مبقتضاه املهام اليت يتعني عليه القيام بها، هذا         احملكمة مبقتضى حكم حتدد ل    

وأن آثار هذه املسطرة قد ال تبقى منحصرة يف املقاولة نفسها بل قد ميتد ذلك               
وجوبا إىل مسرييها القانونيني أو حىت الفعليني، وبصفة عامة إىل كل مسؤول تبت             

ـ                صلحته يف حقه مساهمته يف الوضعية اليت آلت إليهـا بالتـصرف يف أمواهلـا مل
اخلاصة أو إبرام عقود جتارية ملصاحله اخلاصة حتت ستار الشركة أو استعمال            
أمواهلا استعماال يتناىف مع مصاحلها ألغراض شخصية بل إن آثار هذه املسطرة            
قد متتد حىت إىل أهليتهم التجارية بتقرير سقوطها عنهم وهـذا التمديـد جيـد               

اليت يرتكبهـا املـسريون املـذكورون       تربيره القانوين يف اإلخالالت والتصرفات      
واحلال أن القانون مينع عليهم القيام بها حتـت طائلـة متديـد مفعـول هـذه                 
املسطرة إليهم وغالبا ما تكون الشركة اليت تعاين مـن الـصعوبات املـذكورة              
ضحية أخطاء مسرييها املسؤولني يف تدبري شؤونها، وأن عدم حتديد مسؤوليتهم           

لة يشجعهم على اإلهمال واخلطأ وبالتايل إحلاق األضرار        عن تصرفاتهم الالمسؤو  
بالشركة وبدائنيها بل وقد ميس ذلك باالقتصاد يف الصميم والشغل وهو ما جعل             
املشرع يتدخل حلماية هذه األهداف االقتصادية ومحاية املقاولة نفـسها وكـذا            

الـسبب  دائنيها عن طريق مساءلة مسرييها عن أخطائهم اليت عادة ما تكون هي        
املباشر الذي أدى إىل الوضعية اليت آلت إليها، والقرار موضوع التعليق يتمحـور             
حول ادعاء القرض العقاري والسياحي أنه قام بتمويـل بنـاء وجتهيـز مـشروع               
مستشفى خصوصي متعدد االختصاصات بالبيضاء أطلق عليه اسـم مـصحة           

 تقـصي احلقـائق      وأن جلنـة   1313احلكيم مت تشييده على الرسم العقاري عدد        
املنتدبة من طرف جملـس النـواب أكـدت يف تقريرهـا أن القـرض العقـاري                 
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 مـن تكلفتـه وأن      % 100والسياحي قام بتمويل املشروع املذكور بنسبة تفـوق         
املشرفني على املشروع وهم جمموعة من األطباء ذوو التخصـصات املتنوعـة            

وا بإحداث شركتني علـى     قاموا بإعداد تركيبة مشبوهة للمشروع املذكور إذ قام       
نفس املشروع شركة تدعى برموكلينك احلكيم وهي شركة مساهمة أنشئت سنة           

 بإحداث أصل جتاري على املـصحة سـجل         30/10/1989 وقامت بتاريخ    1987
، وهذه الشركة حصلت على مجيع القـروض مـن العـارض            56417حتت عدد   

ء املعـدات واآلالت    مبا فيها قروض التجهيز وشـرا     " القرض العقاري والسياحي  "
 واملعـدات   32121 س و  1313وقروض خاصة لألطباء ومت رهن العقـارين عـدد          

بإحـداث  " األطبـاء "كما قـاموا    " البنك"واألصل التجاري ضمانا لتسديد ديونه      
شركة أخرى أطلقوا عليها اسم شركة مصحة احلكيم وهي شركة ذات مسؤولية            

كة األوىل ويسريها نفس املـسريين  حمدودة وتهم نفس األطباء املساهمني يف الشر   
 وهـذه   27/2/1992كما أحدثوا أصال جتاريا لفائدتها على نفس املصحة بتاريخ          

الشركة رغم إنشائها ألصل جتاري على نفس األصل التجاري املرهـون لفائـدة             
البنك فإنها يف احلقيقة ال متلك شيئا وأن إحداثها كان ينطوي على مناورة غـري               

صرفات املسؤولني الذين ال يعدون أن يكونوا يف احلقيقة جمرد          شريفة متثلت يف ت   
 بوصفهم املساهمني يف شركة بروموكلينـك       1993شخص واحد حيث قرروا سنة      

حكيم كراء املصحة كلها مبا فيهـا العقـارين والتجهيـزات واآلالت واملعـدات              
صر للشركة اليت أحدثوها مصحة احلكيم أي أن نفس األشخاص قاموا بكراء العنا           

املذكورة ألنفسهم بوصفهم مكونني للشركة الثانية، وترتب على ذلك أن شـركة            
بروموكلينك املالكة أصال لألصل التجاري أصبحت بهذه الرتكيبة شركة سـلبية           
غارقة يف الديون وأصبحت ملزمة بتسديد الديون املذكورة وحدها وأما املصحة           

م كراؤها ملصحة احلكـيم     وما تضمنته من عقارات وجتهيزات وآالت ومعدات فت       
وبـذلك أصـبحت هـذه      . بسومة كرائية هزيلة ال ميكن ان تفي بتسديد الـديون         

األخرية، تستفيد من مثرات املشروع ودخله الذي أصبح أصحابه مستولني علـى            
" مـصحة احلكـيم   "منتوج املصحة ودخلها بواسطة هـذه الـشركة الوهميـة           

ن تسديد وجيبة اإلجيار اهلزيلة     واستغالهلا ملصلحتهم الشخصية كما تقاعسوا ع     
وأن تصرفاتهم أدت إىل عدم سداد القروض رغم حلول أجلها كما أدت بـشركة              
بروموكلينك إىل اهلاوية وجعلتها خمتلة وعاجزة عن سداد ديونها، وأن املسريين           

جلأوا إىل احملكمة التجارية وطالبوا بفتح مسطرة التسوية القـضائية          ) األطباء(
ني معا وحصلوا على حكم قضى بتـصفية شـركة بوموكلينـك            بالنسبة للشركت 

وحكم آخر قضى باستمرار شركة مصحة احلكيم مع أن تـصفية الـشركة األوىل              
كانت نتيجة تصرفاتهم املشبوهة بغرض إبعادهم عـن املـشروع          " بروموكلينك"

ككل نظرا الخـتالط األمـوال بالنـسبة للـشركتني معـا علمـا أن املـسريين                 
ذكوريـة هـم أنفـسهم يف نفـس الـشركتني وأن إقبـار شـركة         واملساهمني امل 

بروموكلينك املغرقة بالديون واالستمرار بعد ذلك يف املشروع واسـتغالله باسـم            
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القـرض  (الشركة الثانية الوهمية ملن شأنه ال حمالة التهرب من تـسديد ديونـه              
أمـواال  وأن تصرفات مشبوهة يف أموال املقاولة كما لو كانت         ) العقاري والسياحي 

خاصة باملسريين تربر متديد فتح مسطرة القضائية يف مواجهتهم ملتمـسا مـن             
 من مدونـة    708احملكمة وضع يدها تلقائيا على الدعوى طبق مقتضيات املادة          

التجارة وأن تفتح مسطرة التصفية القضائية جتاههم ويف مواجهـة أي شـخص             
ـ          دون خـارج الـرتاب     ثبتت مسؤوليته وأوضح دفاع املسريين أن موكليـه يتواج

الوطين باستثناء الطبيب نور الدين حللو وبعـد انتهـاء اإلجـراءات أصـدرت              
احملكمة التجارية حكما قضى بتمديـد مـسطرة التـصفية القـضائية يف حـق               
املسريين األطباء املسجلة أمساؤهم بالـسجل التجـاري للـشركة والتـصريح            

تاريخ النطـق بـاحلكم     بسقوط أهليتهم التجارية ملدة مخس سنوات ابتداء من         
أيدته حمكمة االستئناف التجارية مبقتضى قرارها الـذي كـان موضـوع طعـن              

 ميكو  ‐ بنكريان حممد السعدي     ‐بالنقض من طرف األطباء عبد القادر الفياليل        
 التوزاين حممد كمال وركزوا طعنهم بشأن أمور        ‐ بناين عبد الرفيع     ‐عبد احلق   

ماعية ال تطبق سوى على التجـار وإال إذا         أن نظام املساطر اجل   "متحورت حول   
 من مدونة التجـارة مـع أن        560 و 704تعلق األمر بشركة جتارية عمال باملادتني       

شركة بروموكلينك ليست شركة جتارية مما ال يـسوغ معـه فـتح املـسطرة يف              
مواجهتهم ماداموا أطباء ومادام املـشروع أتـاح لألطبـاء التنظـيم اجلمـاعي              

 شركة حمدودة املسؤولية، وأن القرار املطعون فيه مل حيـدد           لنشاطهم يف إطار  
اخلطأ املرتكب من طرف كل مسري على حدة خالل فرتة تسيريه حىت يدخل يف              

 من نفس املدونة    706 و 506إطار األفعال اليت حددها املشرع حصرا يف املادتني         
لك أنه من   ويرد على ذ  " وهي دفوع مل يأخذها القرار املطعون فيه بعني االعتبار        

جهة فإن شركة برموكلينك هي شركة مساهمة وبذلك تعترب شركة جتارية بغض            
 57‐95النظر عن النشاط الذي تزاوله مبفهوم الفصل األول مـن قـانون رقـم               

املتعلق بشركات املساهمة الذي اعتربهـا كـذلك حـسب          ) 30/8/1996ظهري  (
رقـوا بـاب احملكمـة      شكلها كما أن الطالبني ال جيادلون يف أنهم هم الـذين ط           

التجارية ملا طالبوها بفتح مسطرة معاجلة الصعوبة يف حق الـشركة املـذكورة             
وسلوكهم هلذه املسطرة جتاهها واليت ال ختضع هلا إال الشركات          " بروموكلينك"

التجارية جتعل ما متسكوا به بشأن طبيعة الشركة املذكورة يتعارض مع الوصف            
وقفهم املتمثل يف سلوكهم املسطرة املـذكورة       الذي أضفوه هم أنفسهم عليها مب     

بشأنها هذا فضال على أن ما أثاروه بهذا الصدد بكونهم أطباء وال ميكن أن ميتـد                
يف حقهم مفعول املسطرة املذكورة ال يلتفت إليه طاملا أنه كان يـتعني إثارتـه               
 مبناسبة الطعن يف احلكم القاضي بفتح مسطرة معاجلة صعوبة املقاوالت يف حق           

شركة بروموكلينك وهو أمر مل يسلكوه ومن مت ال ميكن إثارته مبقتضى الـدعوى              
احلالية، وما أثري بشأن عدم مسؤوليتهم بسبب عدم حتديد خطأ كل واحد منهم             
فإنه مما ال جدل فيه أن األطباء الطاعنني هم أعضاء اجمللـس اإلداري لـشركة        
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همة وحسب قانون شركات    بروموكلينك وهي كما أشري إىل ذلك أعاله شركة مسا        
املساهمة فإن اجمللس اإلداري هو املسؤول عن اإلخالالت اليت تعرفها مثل هذه            
الشركات، واألطباء الطاعنون مسجلون بالسجل التجاري كمـسريين قـانونيني          
للشركة املذكورة وبوصفهم هذا وبكونهم املكونني للشركة املذكورة عمـدوا إىل           

 وقاموا بكراء األوىل للشركة الثانيـة أي ألنفـسهم          إنشائها وإنشاء مصحة احلكيم   
بوصفهم مكونني للشركة الثانية، وهذه الرتكيبة املشبوهة مكنت مـسرييها مـن            

مـصحة  "االستحواذ على منتوج املصحة ودخلها بواسـطة الـشركة الوهميـة            
الذين افتعلوا إنشاءها واستغلوها ملصاحلهم الشخـصية وانتهـى بهـم           " احلكيم

 اللجوء إىل احملكمة التجارية وطالبوهـا بفـتح مـسطرة التـسوية             املطاف إىل 
القضائية يف حق شـركة بروموكلينـك وأن تـصرفاتهم أدت إىل خلـط الـذمم                

" مصحة احلكيم "للشركتني معا علما أن مسريي األوىل هم أنفسهم مسريي الثانية           
مما جعل السنديك املعني لتصفية شركة بروموكلينك تعرتضه عـدة صـعوبات           

ند قيامه جبرد وحيازة أصول الشركة كما أن رئـيس املقاولـة بـدوره صـرح                ع
للسنديك بأنه غري قادر على التمييز بني املعدات واآلالت اليت متلكها كل شركة             

مـصحة  (هذا فضال على أنهم قاموا بكراء شركة بروموكلينك لـشركة وهميـة             
هـذه الواجبـات    بسومة كرائية زهيدة بل ومل يقوموا حىت باستخالص         ) احلكيم

على الرغم من هزالتها طبعا ألنهم اجتمعت فيهم صفة الطالب واملطلـوب وال             
ميكنهم مطالبة أنفسهم بهذا األداء وهم بذلك استعملوا أموال الشركة وائتمانهـا            
بشكل يتناىف مع مصاحلها وسخروها ألغراضهم الشخصية، وأنه إذا كـان تقريـر          

عناصر منها ثبوت خطأ يف تسيري املقاولة       مسؤولية املسريين متوقف على إثبات      
مرتكب من طرفهم وحصول ضرر بالشركة ودائنيها نتيجة التسيري املذكور وقيام           
العالقة السببية بينهما فإن اإلفادات أعاله أثبتت ثبوت ما ذكر يف حق الطـاعنني              
ومن مت كانت استجابة القرار املطعون فيه بالنقض لطلـب القـرض العقـاري              

 الرامي إىل متديد مسطرة التصفية القضائية إىل املسريين املذكورين          والسياحي
والتصريح بسقوط أهليتهم التجارية مربرة والقرار موضوع التعليق اعتمد جممل          

  . ذلك واعترب األسباب املستندة إليها يف طلب النقض غري جديرة باالعتبار


