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  1585قرار عدد ال

  3/12/2008املؤرخ يف 
  995/3/2/2006 عددالتجاري لف امل

  
  

  )نعم( استقالل ذمتها عن ذمة الشركاء ‐شركة 
مستقلة عن الذمة املالية للشركاء، والنزاع الذمة املالية للشركة 

خبصوص املمثل القانوين هلا وتسلط البعض ) الشركاء(القائم بني هؤالء 
على جملسها اإلداري ال جيعل الطلبات املقدمة من طرفها يف شخص 
ممثلها حىت يف حالة عدم ذكر امسه مقدمة من طرف غري ذي صفة بل هلا 

وليس لفائدة ) الشركة(ان لفائدتها الصفة لتقدميها ألن التقاضي ك
 .الشريك أو الشركاء

 امللك جاللة باسم

  إن اجمللس األعلى
  وبعد املداولة طبقا للقانون

وحيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه أن شركة 
قدمت مقاال من أجل األمر باألداء إىل جتارية البيضاء " املطلوبة"امنية إنتاج 
 درهم ناتج عن 1236058,50 أنها دائنة لشركة مغرنام الطالبة مببلغ عرضت فيه

 كمبيالة حالة األداء، ملتمسة احلكم هلا على مدينتها بأصل الدين والفوائد 29
القانونية والصائر، فأصدر السيد الرئيس أمره القاضي وفق الطلب، استأنفته 

  . املطلوب نقضهاحملكوم عليها فأيدته حمكمة االستيناف مبقتضى قرارها
  : يف شأن الوسيلة األوىل بفروعها 

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ونقصانه، واخلطأ يف 
التعليل وفساده، بدعوى أنه مل يتم الرد على دفوع مثارة بصفة نظامية، خاصة 

 أهمها تلك املتعلقة بالصفة، 14/6/05تلك اليت تضمنتها مذكرة التعقيب جللسة 
 أدلت بأمر استعجايل قضى بتمديد فرتة عقد اجلمعية العامة العادية لشركة إذ

 أشهر مما يعين استمرار شرعية التمثيل يف شخص عاصمي 6امنية انتاج ملدة 
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ابراهيم الذي نفى تقدمي أي مقال من أجل األمر باألداء كما أدلت بأمر قضى 
مية للشركة املنعقدة بإيقاف أثر مجيع القرارات الصادرة عن اجلمعية العمو

 إىل حني النظر يف طلب بطالنها، كما استظهرت بإعالن حيذر 28/6/04بتاريخ 
الزبناء من مغبة التعامل مع حممد ذهيب، فإذا صح ما ذهب إليه القرار من كون 
الذمة املالية للشركة مستقلة عن ذمة الشركاء فإن القانون الذي حيكم النازلة 

ا يتقاضى بامسها وأي مطالبة تقدم من غريه تقع حدد للشركة جهازا إداري
باطلة، وهو ما مل يناقشه القرار، وأن ما علل به الدفع بسحب الكمبياالت على 
بياض وإرجاع السلع الفاسدة، تعليل خاطئ وفاسد إذ مت ربط إثبات التوقيع 
على بياض باحلجة دون معرفة طبيعتها أو مفهومها، علما بأنها دفعت بامية 

 ممثلها القانوين للعربية وباألحرى الفرنسية احملررة بها الكمبياالت، وهو وجهل
مامل يتم مناقشته، وأنها حني أثارت فساد السلعة مل تطالب بضمان العيب 

، كما دفعت بإرجاع كميات منها وطالبت 557 و554لتواجه مبقتضيات الفصلني 
حصول اإلرجاع إجراء حبث للتأكد من حقيقتها وعضدت ذلك بإشهاد يفيد 

 وهو مامل يتم الرد عليه، وأن 14/06/06حسب الثابت من مذكرتها جللسة 
احليثية الرابعة اليت اعتمدها القرار تعترب منوذجا لنقصان التعليل إذ مت اعتماد 
وثائق اخلصم للرد على دفوعها دون ربط أو استحضار ملا استظهرت به، 

نصايل وكان من شأن مناقشة خاصة الشيك املوقع من طرف كفيلها أمحد ح
  .عقد الكفالة إزالة اللبس

لكن حيث إن الوسيلة املعتمدة مبقتضى املقال االستينايف خبصوص انعدام 
الصفة أسست على أن الكمبياالت ظهرت من طرف املطلوبة للبنك الشعيب 
تظهريا متليكيا، وأن الدفع املضمن مبذكرة التعقيب رده القرار عن صواب بعلة 

، مادامت الشركة "لذمة املالية للشركة مستقلة عن الذمة املالية للشركاءأن ا"
هي مقدمة الدعوى وهي شخص معنوي فإن نزاع الشركاء خبصوص املمثل هلا 
ال جيعل الطلبات املقدمة من طرفها يف شخص ممثلها حىت يف حالة عدم ذكر 

لشريك أو امسه مقدمة من غري ذي صفة ألن التقاضي لفائدة الشركة وليس ا
الشركاء ممثلني هلا أم ال، وأن توقيع الكمبيالة على بياض ال يبطلها ومع ذلك 

ليمكن مناقشة " واقعة التوقيع على بياض غري ثابتة حبجة"فالقرار رد الدفع بأن 
تأثريه على سحب الكمبيالة على الصورة املذكورة وبالتايل مل تكن حباجة 

ها مل يقم عليه دليله القضائي املثبت له لذلك، وأن رد كمية من السلعة لفساد
 من مدونة التجارة ينص على أن 166حيث ان الفصل "واعتمد القرار لرده 

توقيع املسحوب عليه الكمبيالة بالقبول يعترب قرينة على وجود مقابل وفاء 
صحيح يف العالقة ما بني الساحب واملسحوب عليه وأن عبء إثبات عكس ذلك 

وهو تعليل غري منتقد والعلة املعتمدة زائدة يستقيم " األخرييقع على عاتق هذا 



 

  ص 211  مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي©  ‐  71  العدد  ‐  2012ار  الرقمي    اإلصد‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

القرار بدونها، وأن باقي الدفوع احملددة بالوسيلة مل جتد فيها احملكمة ما 
يستوجب اعتمادها، وعدم الرد عليها مبثابة رفض ضمين هلا وما بالوسيلة 

  .بفروعها على غري أساس
  : ني يف شأن الوسيلتني الثانية والثالثة جمتمعت

 من ق م م والشطط يف 158حيث تعيب الطاعنة القرار خرق املادة 
استعمال السلطة، بدعوى أن مسطرة األمر باألداء تعترب استثناء من القواعد 
العامة وال خيتص قاضي األمر باألداء بالنظر فيها إال إذا كان الدين ثابتا ال نزاع 

 إذ أن الكمبياالت سحبت على فيه، وأن الدين املطلوب ال هو ثابت وال مستحق
بياض يف إطار اتفاق جتاري، لكنه تعثر عند اكتشاف فساد السلعة اليت مت إرجاع 
كمية منها وتزامن ذلك مع نزاع الشركاء أدى إىل تسلط بعضهم على جملس 
اإلدارة بصفة غري مشروعة، فقاضى العارضة يف غياب اإلملام بطبيعة العالقة 

لشركة وزبنائها، وإذا كان القرار قد عاب عليها عدم إثباتها والتفاهم القائم بني ا
للتوقيع على بياض فإنه جتاهل دفعها بأمية املوقع وطالبت بإجراء حتقيق 
خبصوص إرجاع جزء من السلع الفاسدة واالطالع على الدفاتر التجارية 
للشركتني لتحديد حجم املعاملة وقيمتها مما يسلب االختصاص من قاضي األمر 

 درهم بواسطة شيك 300 000باألداء، كما متسكت بأداء جزء من الدين قدره 
موقع من طرف احلنصايل باعتباره كفيال هلا وهي معطيات تؤكد جدية املنازعة 

  .يف الدين واحلكم مع وجودها جتاوز لالختصاص
لكن حيث إن املنازعة يف الدين مسألة واقع قدرتها حمكمة املوضوع يف 

إن الذمة املالية للشركة مستقلة عن "ردت عليها مبا مضمنه اطار سلطتها و
وما متسكت به املستأنفة من كون أمحد حنصايل بصفته ... الذمة املالية للشركاء

 درهم بواسطة شيك 300 000كفيال لشركة مغرنام املستأنفة قد قام بأداء مبلغ 
كمة بعد تقدميه كأداء جزئي للدين بالنيابة عنها ومت إيداع املبلغ بصندوق احمل

فإن ذلك مردود ألن الثابت من وثائق امللف أن الشيك . إىل النيابة العامة
املتمسك به كأداء جزئي من طرف املستأنفة يتعلق بأداء كمبيالة أخرى كان قد 
وقعها أمحد احلنصايل بصفته الشخصية لفائدة املستأنف عليها وبعد تقدمي 

أداء قيمتها وبالفعل فإن الثابت من الشكاية قام ب..... هذه األخرية شكاية ضده
املدىل بها وكذلك الصورة الشمسية للكمبيالة احلاملة السم احلنصايل 
كمسحوب عليه أن أداء الشيك املذكور مل يكن كأداء جزئي للدين الثابت 
بالكمبياالت سند األمر باألداء وإمنا بدين آخر يتعلق بكمبيالة أخرى ال عالقة هلا 

مما اعتربت معه املنازعة غري جدية وبتت يف الطلب وهي "  احلاليةبالدعوى
  .بذلك مل خترق املقتضيات احملتج خبرقها وما بالوسيلتني على غري أساس
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  هلذه األسباب

  .  برفض الطلب وحتميل الطالبة الصائر األعلىاجمللس قضى
أعاله  صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور وبه
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية باجمللس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

 حممد بنزهرة :واملستشارينرئيس الغرفة عبد الرمحان مزور رئيسا :  السادة من
 ومبحضر عضوا مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء

ة خدجية  الضبط السيدةاعدة كاتبومبس احممد بلقسيوية احملامي العام السيد
  .شهام
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