
 

 

  

   10/12/2020 بتاریخ قرار 1397485 رقمملف 

  قضیة ش.ذ.ا "فیجیتال دیزاین" ضد (ا.م) و(ز.ل)

  

   استئناف :الموضـوع

  حكم قبل الفصل في الموضوع. -تعیین خبیر -تعیین مصفٍ  :الكلمـات األساسیـة

  من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة. 334و 333المادتان  :المرجـع القانونـي

 

: ال یعد الحكم بتعیین مصٍف، لتصفیة شركة، بمثابة تعیین خبیر، الختالف مهامهما، المبـدأ

  یمكن اعتباره حكما صادرا قبل الفصل في الموضوع ال یقبل االستئناف.وال 

  إن المحكمة العلیا

 .عكنون، الجزائر ، األبیار، بن1960دیسمبر  11في جلستها العلنیة المنعقدة بمقرها شارع 

قانون اإلجراءات المدنیة  من 581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

 .واإلداریة

بالنقض المودعة بتاریخ  بعد االطالع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة الطعن

26/02/2019. 

وٕالى السید جلول  ،المكتوب بعد االستماع إلى السید نوي حسان المستشار المقرر في تالوة تقریره

 .ن شكالالرامیة إلى عدم قبول الطع لحسن أحمد المحامي العام في تقدیم طلباته المكتوبة

قبل ممثلها القانوني  أقامت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة سابقا وذات األسهم حالیا ممثلة من

وبن تومي محمد بتاریخ  وبواسطة محاموها األساتذة: سیلیني عبد المجید وبغدادي محمد

تحت  24/10/2018الجزائر بتاریخ  طعنا في القرار الصادر عن مجلس قضاء 26/02/2019

 .شكال االستئنافالقاضي بعدم قبول 05599/18فهرس:  03968/18رقم: 

 .وجهین للطعنأثارت الطاعنة 

 .حیث إن المطعون ضدهما بلغا ولم یردا على عریضة الطعن

 وعلـــیه فــإن المحكمــة العلـــیا



 

 .شكال األشكال واآلجال القانونیة مما یتعین قبوله استوفىحیث إن الطعن بالنقض 

 :عن وقائع الدعوى

ضدهما دعوى ضد  رفع المطعون 10/12/2017حیث أن وقائع الدعوى تتلخص في أنه بتاریخ 

دیزاین" على أساس أنها أصبحت في  الطاعنة طالبین حل الشركة ذات األسهم المسماة "فیجیتال

خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات  حالة إفالس نظرا ألن األصل الصافي للشركة

إلى أقل من ربع رأسمال الشركة وذلك نظرا للحجوز التي رفعت على حساب الشركة وعلى 

أحكام قضائیة وأصبحت في حالة إفالس وأنه على إثر ذلك صدر حكم  المنقوالت التابعة بموجب

كمصف (ع.ف) عیین السید قضى بحل الشركة وت 06/05/2018حسین داي بتاریخ  عن محكمة

إنشائها الموافق لیوم  لها وذلك إلعداد جدول یبین أصول الشركة وخصومها ودیونها منذ تاریخ

من القانون التجاري  775إلى   765 إلى غایة إقفال باب التصفیة المقررة بالمواد 22/12/2015

طالع علیه األمر من االالمحكمة لتمكین المعنیین ب مع األمر بإیداع التقریر لدى أمانة ضبط

شهر من النشر في النشرة الرسمیة لإلعالنات القانونیة وجریدة  واألمر بنشر إعالن التصفیة خالل

الحكم المذكور لیصدر  استئنافالقانونیة لوالیة الجزائر, وٕانه على إثر ذلك تم  مختصة باإلعالنات

أساس  شكال على االستئنافول الذي قضى: بعدم قب 24/10/2018المطعون فیه بتاریخ  القرار

اآلخر بحل الشركة طبقا  الحكم لكونه قضى في شقه بتعیین خبیر وفي الشق استئنافأنه ال یجوز 

 .من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 334للمادة 

اإلجراءات  من قانون 358/5: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة عن الوجه األول

 ،واإلداریةالمدنیة 

شكال طبقا  االستئناف بدعوى أنه بالرجوع إلى حیثیات القرار المطعون فیه الذي قضى بعدم قبول

األحكام  استئنافقضاءه بأنه ال یجوز  من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة أنه برر 334للمادة 

إجراءات التحقیق أو تدبیر تأمر بالقیام بإجراء من  ة في جزء من موضوع النزاع أو التيلالفاص

الدعوى برمتها, وأن الحكم المستأنف في دعوى الحال صدر  مؤقت إال مع األحكام الفاصلة في

من قانون  125أمر بخبرة ألنه بالرجوع إلى المادة  اعتبارهوال یمكن  وعین مصفي ابتدائیا

 ح واقعة مادیة تقنیة أوالمدنیة واإلداریة فإنها تنص على أن الخبرة تهدف إلى توضی اإلجراءات

من القانون التجاري وما بعدها فإنه  765علمیة محضة للقاضي, والحال أنه بالرجوع إلى المادة 

للمصفي كل الصالحیات ببیع األصول وله األهلیة لتسدید الدیون وتوزیع الرصید الباقي ثم یقوم 

ل التصفیة هو المرحلة األخیرة التي التجاري وٕاقفا من القانون 775بنشر إقفال التصفیة وفقا للمادة 



 

تعیین المصفي لیس مرحلة تحضیریة وٕان ما توصل إلیه القضاة  تنتهي بها الشخصیة المعنویة وأن

وما بعدها  765المستأنف یعتبر بأنه مخالف ألحكام القانون التجاري في المواد  من أن الحكم

 .وعرضوا قرارهم للنقض واإلبطال

أساس أنه طبقا  شكال على االستئنافار المطعون فیه قضى بعدم قبول حیث إنه فعال فإن القر 

المستأنف قد قضى في جزء من  من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة فإن الحكم 334للمادة 

 .الفاصل في الدعوى برمتها إال مع الحكم استئنافهموضوع النزاع وأنه ال یجوز 

دعوى الحال  قانوني ذلك أن الحكم المستأنف فيحیث إن مثل هذا التسبیب غیر سلیم وغیر 

التصفیة وذلك بإعداد جدول عن  كمصفي من أجل القیام بإجراءات (ع.ف)قضى بتعیین السید 

نصیب كل طرف منذ إنشائها لغایة إقفال التصفیة  أصولها الشركة وخصومها ودیونها وتحدید

ري مع األمر بإیداع التقریر بأمانة الضبط من القانون التجا 775 لغایة 765المقررة بأحكام المواد 

طالع علیه واألمر بنشر إعالن التصفیة خالل شهر في المعنیین باألمر من اال المحكمة لتمكین

 .الرسمیة لإلعالنات والجریدة المختصة بذلك النشرة

النزاع ألن المصفي لم  حیث إن الحكم محل االستئناف ال یعد حكما فاصال في جزء من موضوع

  بموجب هذا الحكم القیام ببیع األصول  یكلف فیه بإجراء مؤقت أو تدبیر مؤقت بل أن للمصفي

الباقي كما یقوم بنشره إقفال التصفیة بحیث تنتهي  وله األهلیة لتسدید الدیون وتوزیع الرصید

 اعتبارالشخصیة المعنویة للشركة بذلك وال یعد لها وجود وأنه ال یمكن بأي حال من األحوال 

جاء قبل الفصل في الموضوع كما ذهب إلیه القرار المطعون فیه وأن  الحكم المستأنف حكما

المهام المحددة لكل  اختالفبأن تعیین مصفي بمثابة تعیین خبیر رغم  اعتبروا القضاة عندما

اإلجراءات  من قانون 334و 333فإنهم خالفوا أحكام المواد من  لالستئنافوبعدم قبولهم  منهما

 .حاجة لمناقشة الوجه الثاني نیة واإلداریة وعرضوا بذلك قرارهم للنقض واإلبطال وذلك دونالمد

من قانون   378حیث إن المصاریف القضائیة تقع على عاتق المطعون ضدهما طبقا للمادة

 .اإلجراءات المدنیة واإلداریة

 

 فلهــــــذه األســـــبـاب

 :تقضي المحكمة العلیا

 .الطعن قبول في الشكل:



 

الجزائر بتاریخ  نقض وٕابطال القرار المطعون فیه الصادر عن مجلس قضاء الموضوع:في 

مشكال من تشكیلة أخرى للفصل فیه  وٕاحالة القضیة واألطراف أمام نفس المجلس 24/10/2018

 .المطعون ضدهما طبقا للقانون والمصاریف القضائیة على

العاشر من شهــر  بـه فـي الجـلسـة العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخبذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح 

والمتركبة من  -الغرفة التجاریة والبحریة -من قبل المحكمة العلیـــــــــا دیـسمبـر سنــة ألفیــن وعشــرون

  :الســــــــادة

  رئیس الغرفة رئیسا                                                            بعطوش حكیمة

  مستشـارا مقــــررا                                                                 نوي حسان

  مستشــــــــــــــــــــارا                                                             كدروسي لحسن

  ةمستشــــــــــــــــــــار                                                                 زبور نصیرة

  ةمستشــــــــــــــــــــار                                                                دویب ملیكة

  ةمستشــــــــــــــــــــار                                                                 بایو سهیلة
  

  ،المحــــامـــــــي الــعـــــام -جلول لحسن أحمد :بحــــــضـــور السیــــد

  .أمـــــیـــن الــــضــــــبــط -سباك رمضان: وبمســـاعـــدة الســـید
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 


