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 الجمهوريــة التونسيــة     
 وزارة العـدل  

 محكمــة التعقيــب      
   

 القضيـــة   ـدد 59449.2018عـ* 
         2018-05-29تاريخـــه :

 أصــدرت حمكمة التعقيـب القرار االيت :
املقدم يف   التعقيب  القادر    االستاذ  من  1/2/2018بعد االطالع على مطلب  عبد 

 احملامي لدى التعقيب . اسكندراين  
عن  نيابة  ممثلها    ـ  1:    ـ  شخص  يف  داير  هيل  والسياحة  النــزل  شركة 

 جانفي الطريق السياحية بسوسة  14القانوين  مقرها بشارع 
اوت    3ـ  امحد بن اهلادي بوسالمة مقره املختار لدى حماميه بشارع    2 

 عمارة بوستة سوسة 
هيل   3 والسياحة  النزل  شركة  حساابت  مراقب  بوصفه  النفزاوي  علي  ـ 

بنزرت كلم   طريق  والتكوين  واالختبار  الرعاية  مبكتب  مقره    5داير 
 املنيهلة اراينة  

المة بوصفه شريك شركة النزل والسياحة الــحبيب بن اهلادي بوس ـ ضـــد:        
بشارع حسونة  الكائن  العياشي  االستاذ حسونة  املختار مبكتب  هيل داير مقره 
الـهامشي   ينوبه مكتب عمر للمحاماة يف شخص وكيله االستاذ  العياشي سوسة 

 عمر الـمحامي. 
عن    20/12/2017الصادر بتاريخ    8479عدد  االستعجايل  طعنا يف القرار االستئنايف  

  بقبول االستئناف شكال ورفضه اصال واقرار والقاضي : " هنائيا حمكمة االستئناف بسوسة 
 وختطية الطاعنني ابملال املؤمن. احلكم االبتدائي

 طبق القانون . وبعد االطالع على مستندات التعقيب املبلغة للمعقب ضده
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والواثئق    االجراءات  مجيع  وعلى  فيه  املطعون  القرار  نسخة  بكتابة  وعلى  املودعة 
 من م م م ت .   185حسب مقتضيات الفصل  2/3/2018احملكمة يف  

اهلامشي  االستاذ  بواسطة  احملررة  التعقيب  مستندات  على  الرد  على  االطالع  وبعد 
 عمر يف حق مكتب عمر للمحاماة والرامية اىل رفض التعقيب اصال . 

يف   املؤرخة  احملكمة  هذه  لدى  العمومية  النيابة  ملحوظات  على  االطالع  وبعد 
 .  الرفض اصال مع احلجز  والرامية اىل   3/4/2018

وبعد االطالع على اوراق القضية وبعد املفاوضة القانونية حبجرة الشورى صرح  مبا 
 يلي :

 :  من حيث الشكل
التعقيب مستوفيا جلميع اوضاعه وصي القانونية طبق احكام  حيث كان مطلب  غه 

 من م م م ت وما بعده مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية .  175الفصل 
 من حيث االصل :  

حيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردها احلكم املنتقد واالوراق اليت انبىن عليها      
ا قيام املدعي يف االصل )املعقب ضده االن( امام احملكمة االبتدائية بسوسة عارض

النزل والسياحة هيل داير )املعقبة   بواسطة حماميه انه مساهم يف راس مال شركة 
بـ االن(  وبنسبة    1547االوىل  وابرز    30سهما  اول  وهو  رامساهلا  من  ابملائة 

بتاريخ   املنعقدة  للعادة  اخلارقة  العامة  للجلسة  احلضور  ورقة  حسب  املسامهني 
ور الدين بلعيد تنفيذ للحكم بدعوة من الوكيل القضائي السيد ن  22/7/2015

بتاريخ    49628االستعجايل   احلضور    2015/ 10/3الصادر  قائمة  ومن 
وقد نشر نزاع بني املدعي    2015/ 12/8للجلسة العامة الـخارقة للعادة بتاريخ  

واملطلوب الثاين )املعقب ضده الثاين االن( حول احقية شراء هذا االخري لـمجمل 
 لنسيج ابلوسط. سهما من الشريك مصرف ا 9553

عدد   القضية  يف  بسوسة  االبتدائية  احملكمة  قضت  بتاريخ    3432وقد 
احلكم   15/7/2008 ذلك  استئناف  ومت  املذكور  االسهم  احالة  عقد  اببطال 
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عدد   القضية  صلب  ابقراره  االستنئاف  حمكمة  بتاريخ    54291وقضت 
القضية    2014/ 07/10 صلب  احلكم  ذلك  تعقيب  ومت 

بت20144.2014عــ التعقيب    07/10/2015اريخ  ـدد  حمكمة  قرار  وصدر 
القرار   بذلك  والثاين  االوىل  املطلوبني  اعالم  ومت  شكال  التعقيب  مطلب  برفض 
حسب حمضر االعالم احملرر من قبل االستاذ فتحي الراحبي عدل التنفيذ بسوسة 

وقد اضحى ابطال عقد   26/01/2016بتاريخ    20579حسب رقيمه عدد  
عدد   ابات    سهما  9553احالة  الثاين  املطلوب  اىل  ابلوسط  النسيج  شركة  من 

حسبما تثبته الواثئق املشار اليها اعاله وان اخر تعيني جمللس ادارة الشركة املطلوبة 
بتاريخ   امللتئمة  للمسامهني  العامة  اجللسة  قبل  من   31/3/2012من  واملتكون 

بوسالمة   ونسيم  بوسالمة  واهلامشي  بوسالمة  وتوفيق  بوسالمة  بتاريخ  امحد  كان 
وتنتهي    31/3/2012 التاريخ  هذا  من  ابتداء  ابلشركة  صلوحيته  مارس  الذي 

سنة   موازنة  يف  ستنظر  اليت  العامة  اجللسة  انعقاد  عند  نيابتهم  وان    2014مدة 
انتهت من اتريخ   االدارة  املمنوحة اىل جملس  منذ   31/12/2014الوكالة  وانه 

وبة ميارس صلوحيته بدون وكالة ومت  ذلك التاريخ اضحى جملس ادارة الشركة املطل
تعيني مراقب حساابت للشركة وهو املطلوب  على النفزاوي ضمن حمضر اجللسة  

املالية   السنة  من  ابتداء  ثالث سنوات  اعاله ملدة  اليه  املشار  اىل    2012العامة 
يف   املنتهية  املالية  ميارس   2014السنة  مازال  ولكنه  تكليفه  مدة  انتهت  وقد 

ابل املطلوبة  صلوحيته  الشركة  احلساابت  مراقب  اضحى  مما  وكالة  بدون  شركة 
الشركة بدون صفة وقد مت تعيني املطلوب   يتصرفان يف  التابعة هلا  االدارة  وجملس 
الثاين امحد بوسالمة رئيسا مديرا عاما للمطلوبة االوىل منذ انعقاد اجللسة العامة  

ومل    2014ديسمرب    ملدة ثالثة سنوات اىل اتريخ اخر   31/03/2012بتاريخ  
للشركة   عام  مدير  رئيس  ميارس خطة  واضحى  اخرى  ملدة  فيه  الثقة  جتديد  يقع 
تتجاوز صالحياته  ان  قانوين وهو عضو يف جملس االدارة وال ميكن  تعيني  بدون 
املدة املذكورة آنفا وانه ويف غياب هياكل قانونية لشركة النزل والسياحة هيل داير  
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ا املدة  جتاوز  اىل  التجا  ابلنظر  فقد  العام  املدير  والرئيس  االدارة  جمللس  لنيابية 
استعجالية عدد   اىل نشر قضية  تعيني وكيل    49628الطالب  موضوعها طلب 

والسياحة  النزل  لشركة  للعادة  خارقة  عامة  جلسة  النعقاد  الدعوة  يتوىل  قضائي 
عد االستئنايف  القرار  تنفيذ  يف  للنظر  القانونية  االجال  غضون  يف  داير  د  هيل 

يف    54291 اسهم    07/10/2014املؤرخ  من  ابحلط  وذلك  آنفا  املذكور 
املركز  يف  والنظر  داير  هيل  والسياحة  النزل  شركة  يف  بوسالمة  امحد  الشريك 
ابلشركة  القانوين  ممثلها  شخص  يف  ابلوسط  النسييج  مصرف  لشركة  القانوين 

الفص وتفعيل  اليه  املشار  االستئنايف  القرار  تنفيذ  بعد  العقد    6ل  املذكورة  من 
وشركة   بوسالمة  امحد  بني  املربم  االسهم  احالة  لعقد  ابلنسبة  للشركة  التاسيسي 
االستعجالية   القضية  يف  احلكم  مت  وقد  ابطاله  الواقع  ابلوسط  النسيج  مصرف 

عدد   القعودي    10/03/215بتاريخ    49628املذكورة  مراد  السيد  بتعيني 
ع جلسة  النعقاد  الدعوة  ليتوىل  قضائيا  النزل  وكيال  لشركة  للعادة  خارقة  امة 

والسياحة هيل داير يف غضون االجال القانونية للنظر يف جدول اعمال املفصل  
فاستصدر   مهمته  مباشرة  املذكور  القضائي  الوكيل  على  تعذر  وقد  ابلعريضة 

عدد   عريضة  على  اذان  االبتدائي    59523الطالب  احملكمة  رئيس  السيد  من 
بتاريخ   ابلسيد  قاض  21/05/2015بسوسة  املذكور  القضائي  الوكيل  بتغيري  ي 

بتاريخ   االذن  بذلك  والثاين  االوىل  املطلوبة  اعالم  ومت  بلعيد  الدين  نور 
  22/07/2015وقد مت عقد جلسة عامة خارقة للعامة بتاريخ    22/5/2015

وحبضور الوكيل القضائي نور الدين بلعيد وذلك لتنفيذ احلكم االستعجايل املذكور  
و  وهبا  الشرييك  اعاله  اسهم  من  احلط  فيها  تقرر  املسامهني  بني  املداولة  بعد 

سهما ليصبح عدد االسهم الراجعة له   9553)املطلوب الثاين( يف الشركة بعدد  
./. يف راس مال الشركة ومتت املصادقة على هذا  23.899مبا يعادل    12547

مص لشركة  القانوين  املركز  يف  النظر  مسالة  واتجيل  ابالمجاع  النسيج  القرار  رف 
ابلوسط وذلك خالل جلسة عامة خارقة للعادة اثنية كالنظر يف اختاذ قرار توزيع  
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وقدرها   ابلوسك  النسيج  مصرف  لشركة  الراجعة  بني    9553االسهم  سهما 
املذكور كل ذلك حسبما  القانون االساسي  السادس من  الفصل  املسامهني طبق 

احملرر    22/07/2015بتاريخ    243/2015هو مضمن مبحضر جلسة عدد  
وبتاريخ  االمحر  وايناس  منصور  بن  االستاذين كمال  االشهاد  عديل  قبل  من 

انعقدت جلسة عامة خارقة للعادة برائسة الوكيل القضائي نور    12/8/2015
الدين بلعيد مت خالهلا اختاذ قرار ا وان متثل يف ان تصبح شركة مصرف النسيج  

هيل  والسياحة  النزل  شركة  يف  مسامهة  بـ  ابلوسط  اي   9553داير  سهما 
./. كما تقرر تفعيل الفصل السادس من العقد االساسي الذي ينص  18.196

املسامهني   النسيج للوسط على  الراجعة لشركة مصرف  توزيع االسهم  اعادة  على 
طبقا للفصل املذكور على قاعدة االفضلية وقد مت تكلف االستاذ نور الدين بلعيد  

قا لتحديد  ذلك  اجراءات  هو  ابمتام  حسبما  ذلك  الشراء كل  يف  الراغبيني  ئمة 
احملرر من    12/08/2015بتاريخ    273/2015مضمن مبحضر جلسة عدد  

من كل   االمحر وابلرغم  وايناس  منصور  بن  االستاذين كمال  االشهاد  عديل  قبل 
املعطيات املذكورة فقد قررت املطلوبة االوىل استدعاء املسامهني لعقد جلسة عامة  

املالية    30/01/2016عادية بتاريخ   القائمات  التالية: فحص  للنظر يف النقاط 
لسنة    2014لسنة   التقارير  ملراقب    2014قراءة  واخلاصة  العامة  التقارير  قراءة 

املالية   للسنة  يف    2014احلساابت  للسنة  املالية  القائمات  على  املصادقة 
ضور  ختصيص النتائج ابراء ذمة اعضاء جملس االدارة منحة احل  2014/ 31/12

العضاء جملس االدارة املصادقة على االتفاقيات املقننة قراءة التقرير اخلاص ملراقب  
من جملة الشركاء التجارية جتديد مهام    202و  200احلساابت حسب الفصلني  

جملس االدارة تعيني مراقب احلساابت ونشر العارض قضية استعجالية من ساعة  
ا العامة  اجللسة  اتجيل  طلب  اخرى يف  يف  اىل  ستنعقد  اهنا  اساس  على  ملذكورة 

القانونية   الصفة  له  تعد  مل  ادارة  وبدعوة من جملس  للشركة  قانونية  غياب هياكل 
يف   استعجاليا  حكما  بسوسة  االبتدائية  احملكمة  رئيس  السيد  اصدر  وقد  لذلك 
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قضي مبا يلي: "ابتدائيا   28/01/2016بتاريخ    51185املوضوع حتت عدد  
اعمال اجللسة العامة العادية لشركة النزل والسياحة هيل  استعجاليا حبصر جدول  

يف النقطتني املتعلقتني بتجديد مهام جملس    2016جانفي    30داير املعيينة ليوم  
املدرجة   النقاط  ابقي  يف  النظر  واتخري  غري  ال  حساابت  مراقب  وتعيني  االدارة 

القانونية من    جبدول اعماهلا اىل جلسة الحقة تقع الدعوى اليها طبق االجراءات 
طرف مراقب احلساابت الواقع تعيينه او من جملس ادارهتا الواقع جتديد مهامه مع  
التامت   وقد  ذلك  على  زاد  فيما  املطلب  وبرفض  املسودة  على  ابلتنفيذ  االذن 

تنفيذا للحكم االستعجال املذكور    30/01/2016جلسة عامة عادية  بتاريخ  
عدد   عريضة  على  اذان  العارض   30/01/2016بتاريخ    1340واستصدر 

عدد   عريضة  على  اذان  العارض  واستصدار  املذكور  االستعجايل  للحكم  تنفيذا 
مت مبقتضاه تكليف عديل اشهاد لتحرير حمضر    28/01/2016بتاريخ    1340

تضمن حمضر   وقد  آنفا  املذكورة  هيل داير  والسياحة  النزل  لشركة  العامة  اجللسة 
اد االستاذين كمال بن منصور وجليسته امال  اجللسة احملرر من قبل عديل االشه

نقال على رئيس    34/2016حتت عدد    30/01/2016الشوري احملرر بتاريخ  
اجللسة ان قائمة احلضور مت اعدادها الول مرة خاصة بعد جتاوزات اليت حصلت  
ادعى الشريك   لبعض الشركاء حيث  الراجعة  الرقاع  تعبريه يف شان عدد  حسب 

ابن بوسالمة  اسرتجع  احلبيب  اجللسة   630ه  رئيس  تعبري  حسب  ابلتقادم  رقعة 
اسرتجع   ابنه  بوسالمة  احلبيب  الشريك  على  التنبيه  مت  انه  رقعة   630والحظ 

احلبيب   الشريك  على  التنبيه  مت  انه  اجللسة والحظ  رئيس  تعبري  ابلتقادم حسب 
قام   الواثئق  بعض  اىل  استندت   االخري  هذا  اجابة  وان  ذلك  بوسالمة يف شان 

عرضها وهذا تدخل احلبيب بوسالمة مالحظا ان احدى هذه الواثئق  ممضاة من ب
طرف السيد امحد بوسالمة واجابة السيد امحد بوسالمة ابنه فعال امضى الوثيقة 
املعنية يف اطار ثقة متبادلة كانت انذاك والحظ السيد امحد بوسالمة ابن العقد  

ابلرقاع   صحيح    630املتعلق  غري  وهو  ممضى  واجاب  غري  اعتماده  ميكن  وال 
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السيد بوسالمة ان العقد موجود وكذلك االمر ابلبيع املمضى من املرحوم والده  
وال ميكن للجلسة عدم اعتماده او ابطال هذا العقد ابطال ام ال واضاف السيد 
احلبيب بوسالمة ابنه يتمسك بكامل حصصه وان طرح او عدم اعتماد عدد من  

رئي اطار  الرقاع ليس من صالحات  س اجللسة بل ال بد من ان يكون ذلك يف 
قضية اصلية واجاب السيد امحد بوسالمة ابنه هو رئيس اجللسة ويتعسف عليه  
ولن يقوم ابحتساب هذه الرقع للسيد احلبيب بوسالمة هذا واضاف السيد امحد 

رقعة اذ ان العقد اليت مت ابطاله   22165بوسالمة ان عدد الرقاع الراجعة له هي  
املالية بسوسة يف  قضائ بعقد مسجل ابلقباضة    09/2015/ 22يا وقع جتديده 

وعارض احلبيب بوسالمة بشدة يف ذلك وخاصة يف تصويت امحد بوسالمة بعدد  
عدد    9553 ابتدائي  حبكم  شراءها  ابطال  وقع  اليت  بتاريخ    3432رقعة 

يف    2008/ 15/07 استئنايف  بقرار  اتييده  عدد   2014/ 07/10مت  حتت 
عدد  واتي  54291 تعقييب  بقرار  حيث   12/10/2015بتاريخ    20144د 

يف   املنعقدين  العامتني  اجللستني  يف  بوسالمة  امحد  السيد  رقاع  يف  احلط  وقع 
الدين    08/2015/ 12و  2015/ 22/07 نور  القضائي  الوكيل  تراسها  واليت 

 10/03/2015بتاريخ    49628بلعيد مبقتضى حكم استعجايل ابتدائي عدد  
وابلتايل ترجع    06/07/2015يف    7455استنافيا حتت عدد  والذي مت اتييده  

ملكية تلك االسهم حسب االحكام املذكورة لشركة مصرف النسيج ابلوسط وان  
السيد وان السيد امحد بوسالمة اذا اصر التصويت هبذه الرقع فهو يتحمل كامل  

واج وجزائيا  مدنيا  اجلرمية  تلك  يف  العدلية  التتبعات  ويتحمل كل  اب  مسؤوليته 
السيد امحد بوسالمة انه سيصر ابلتصويت ابلرقاع اليت عادت اليه مبقتضى جتديد  

النسيج يف   احلبيب بوسالمة   28/04/2013العقد مع مصرف  عندها الحظ 
ان اجللسة غري قانونية وغادر اجللسة مع كمال وعلي بوسالمة ويف االخري ذكر  

عدد   بوسالمة  احد  اجللسة  لور   630رئيس  الراجعة  اهلادي  رقعة  املرحوم  ثة 
يف   اعتمادها  يقع  وال  معلقة  تكون  ان  وجب  وابلتايل  نزاع  حمل  هي  بوسالمة 
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من  وترشح كل  االدارة  جملس  لعضوية  الرتشح  ابب  فتح  مث  النصاب  احتساب 
السادة طارق القنوين وفوزي القنوين وامال القنوين وخالد القنوين وسهام بوسالمة  

ند منه للسيد توفيق بوسالمة واهلامشي بوسالمة واهلادي بوسالمة االبن بتوكيل مس
امحد  للسيد  منه  مسند  بتوكيل  بوسالمة  ونسيم  بوسالمة  وامحد  بوسالمة  وتوفق 

حضور   عن  االعالن  ومت  بنسبة    22750بوسالمة  اجللسة  هاته  خالل  رقعة 
وعددها  43.33 الرقع  جمموع  من  اجللسة   52500./.  تكون  وبذلك  رقعة 

نصاهبا   بتوفر  اعمال  قانونية  جدول  من  االوىل  النقطة  اىل  التطرق  ومت  القانوين 
اجللسة وهي جتديد مهام جملس االدارة حيث مت اعتماد الرتشحات العشرة الواردة  

االدارة لسنوات   التصويت على   2018و  2017و  2016لعضوية جملس  ومت 
عيني  ذلك ابمجاع الـاضرين مت الـمرور اىل النقطة الثانية من جدول االعمال وهي ت

مراقب حساابت حيث قررت الـجلسة العامة تعيني السيد علي النفزاوي مـجددا  
التصويت على   2018و  2017و  2016كمراقب للحساابت للسنوات   ومت 
 ذلك ابجـماع مجيع الـحاضرين". 

العامة  اجللسة  حضور  ورقة  معاينة  حمضر  عبيدي  صاحل  التنفيذ  عدل  حرر  وقد 
عدد   حمضره  "    30/01/2016بتاريخ    10119حسب  يلي:  ما  تضمن 

وتسجل   حضور  ورقة  معاينة  من  متكيين  من  بوسالمة  امحد  للسيد  ومبطالبيت 
االسهم املضمنة هبا لكل من الشركاء االيت ذكرهم: احلبيب بوسالمة عدد الرتيب  

الرتيب )2) عدد  بوسالمة  عددها  03( وامحد  النسيج ابلوسط  ( وشركة مصرف 
( ومقا13الرتيب  استنادا  وذلك  العامة  (  اجللسة  يف  املعتمدة  احلضور  بورقة  رنة 

بتاريخ   املنعقدة  الثانية  للعادة  قبل    12/8/2015اخلارقة  من  هلا  الدعوة  الواقع 
الوكيل القضائي االستاذ نور الدين بلعيد صرح يل على لسانه ابن اجللسة املذكورة  

النظر يف   قبل  هبا  االسهم  عدد  وترسيم  احلضور  ورقة  النظر يف  مداوالت  ستتوىل 
اجللسة العامة طالبا من االنتظار اىل حني اعادة ورقة احلضور وتوزيع االسهم هبا  
اجللسة   انعقاد  يف  الشروع  وعاين  سجل  وجيث  الزمنية  للمدة  منه  حتديد  دون 
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العامة العادية املذكورة بعد حصول منعي من الدخول النعقدها هذا وعاينت يف  
ان والنصف  النهار  منتصف  الساعة  احلبيب  حدود  الشركاء  من  سحاب كل 

بوسالمة وكمال بن اهلادي بوسالمة وعلي بن اهلادي بذكرمها من مواصلة حضور  
اثر رفع اجللسة واهناء   الزوال وعلى  بعد  الثانية  العامة ويف حدود الساعة  اجللسة 
ادراج   بعد  احلضور  ورقة  معاينة  من  متكينه  بوسالمة  امحد  السيد  توىل  مداوالهتا 

احلبيب بوسالمة عدد االسهم   يلي: عدد اسهم  ما  القلم وسجل  حينيا وبلسان 
الرتيب   الرتيب    14847(  02)وعدده  )وعدده  بوسالمة  امحد  اسهم  (  03عدد 

كما سجل عدم ادراج السهم مصرف النسيج للوسط   ضمن قائمة   22.100
على   العارض  نبه  ان  وسبق  هذا  الشركة"  يف  هلا  ساهم  الية  وجود  وال  احلضور 

عدد  املطلوب رقيمه  حسب  الراحبي  فتحي  االستاذ  بواسطة  والثاين  االول  ني 
  9553بضرورة عدم التصويت بعدد الرقاع    21/01/2016بتاريخ    32797

سهما اليت اصبحت من جديد ملكا لشركة مصرف النسيج ابلوسط ومت تذكريمها 
العامة اخلارقة للعادة بتاريخ   وقد اعاد   12/08/2015بفحوى قرارات اجللسة 

ابالسهم  ا التصويت  بعدم  بوسالمة  امحد  الشريك  على  التنبيه   9553لعارض 
العامتني   ابجللستني  تذكريه  ومت  ابلوسط  النسيج  مصرف  لشركة  الراجهة  سهما 

يف   املنعقدتني  للعادة  املشار    12/08/2015و  22/07/2015اخلارقتني 
التنفي عدل  بواسطة  احملرر  التنبيه  حمضر  من  يؤخذ  حسبما  آنفا  فتحي  اليهما  ذ 

وادىل العارض بنسخة من  30/01/2016بتاريخ    10118الراحبي حتت عدد  
بتاريخ   داير  هيل  والسياحة  النزل  لشركة  التجاري  السجل  مضمون 

انه بتاريخ    2015/ 09/02 التنصيص على  ايداع   25/01/2016تضمن  مت 
بعد   بوسالمة  امحد  الشريك  اسهم  من  احلط  تضمن  من    9553ملف  سهما 

سهما    22.100سهما عوضا عن    12547ة له ليصبح مالك  االسهم الراجع
النسيج ابلوسط كمساهم يف شركة   قرار االبقاء على شركة مصرف  كما تضمن 

سهما كما استصدر العارض اذان على    9553النزل والسياحة هيل داير بنسبة  
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االبتدائية بسوسة حتت عدد   السيد رئيس احملكمة    64006العريضةمن جناب 
تضمن "االذن لشركة النزل والسياحة هيل داير بتمكينه  12/02/2016بتاريخ 

العامة   جللستها  احلضور  ورقة  ومن  العامة  اجللسة  حمضر  من  قانونية  نسخة  من 
يوم   االدارة    30/01/2016املنعقدة  جملس  اعضاء  انتخاب  فها  وقع  واليت 

من  وتعيني مراقب حساابت الشركة وقد تعذر تنفيذ االذن املذكور حسبما يؤخذ  
بسوسة   التنفيذ  عدل  الراحبي  فتحي  االستاذ  قبل  من  احملرر  تنفيذ  حماولة  حمضر 

هذا قد قام العارض بقضة اصلية    17/2/2016بتاريخ    20794رقيمه عدد  
يف ابطال مجيع اعمال اجللسة العامة العادية لشركة النزل والسياحة هيل داير اليت  

بتاريخ   الدويل    30/01/2016انعقدت  القرارات  مبعرض سوسة  كابطال مجيع 
املنبثقة عن تلك اجللسة واملتمثلة ابخلصوص يف انتخاب جملس ادارة املتكون من  
بوسالمة  وسهام  القنوين  وخالد  القنوين  وامال  القنوين  وفوزي  القنوين  طارق 
والـهاشـمي   بوسالمة  توفيق  للسيد  منه  مسند  بتوكيل  االبن  بوسالمة  والـهادي 

بوسالمة   وتوفيق  منه  بوسالمة  مسند  بتوكيل  بوسالمة  ونسيم  بوسالمة  وامحد 
على   يـخشى  وانه  النفزاوي  علي  مراقب حساابت  وتعيني  بوسالمة  امحد  للسيد 
شركة النـزل والسياحة هيل داير من تصرفات مـجلس االدارة الـمنتخب بصفة غر  
قانونية ومراقب الـحساابت الـمعني من مـجلس ادارة ال صفة له اللذين يـمكنهما  
اتـخاذ قرارات تضر بـمصالـحها من ذلك الدعوة لـجلسات عادية وخارقة للعامة  

 مت اتـخاذ قرارات يف التفويت وتبديد مكاسب الشركة.
منتهيا اىل طلب احلكم استعجاال بنصب مؤمتن عديل على شركة النزل والسياحة   

اليه مراقبة عملية االنتمان ريثما يتم الق ضاء بصفة  هيل داير وتعيني قاض تعهد 
العادية  العامة  اجللسة  اعمال  مجيع  ابطال  يف  املنشورة  االصلية  القضية  يف  ابتة 

النزل والسياحة هل داير اليت انعقدت بتاريخ   بـمعرض   30/01/2016لشركة 
والـمتمثلة   اجللسة  تلك  عن  املنبثقة  القرارات  مجع  كابطال  الدويل  سوسة 
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مرا وتعيني  ادارة  مـجلس  انتخاب  يف  ابلتنفيذ  ابلـخصوص  واالذن  قب حساابت 
 على الـمسودة  .

عدد  وحيث   البداية حكمها  اصدرت حمكمة  االجراءات  استيفاء  بتاريخ    51413  وبعد 
ابتدائيا استعجاليا بتعيني السيد بلقاسم بن خالد مؤمتنا عدليا على شركة النزل  31/5/2016

طبق   وتسيريها  ادارهتا  ليتوىل  هيل داير  عدد  والسياحة  املؤرخ يف    1997لسنة    71القانون 
لبىن    11/11/1997  " السيدة  القاضي  رقابة  حتت  شركائها  ومصلحة  منفعتها  حيقق  بنا 

السعيدي " اىل حني حسم النزاع بني الطرفني ابلرتاضي او بوجه ابت ضمن القضية عدد  
 املنشورة بينهما لدى احملكمة االبتدائية بسوسة ." 5403

  14/11/2016بتاريخ    8003عدد  كمة حكمها  احملواصدرت  ليهم  ى عاملدع  هفاستانف
واقرار هنائيا  قاضيا   اصال  ورفضه  شكال  االستئناف  االبتدائي  بقبول  وختطية    احلكم 

 املستانفني ابملال املؤمن .  
 ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع وحتريف الوقائع وخرق  انعنيون فتعقبه املستانف

دم توفر ركن عدم املساس ابالصل واصدرت حمكمة العقيب القانون واخلطا يف تطبيقه وع
ابلنقض مع االحالة وابعادة نشر القضية اصدرت    4/5/2017بتاريخ    45024قرارها عدد  

 :احملكمة حكمها السالف تضمينه فتعقبه املستانفون انعني عليه ما يلي 
 ضعـف التعليـل وهضـم حقوق الـدفاع: : ـ املطعن االول 

من  ان  استعجايل  مبقولة  قرار  املعقب ضده ابستصدار  بقيام  دفعوا  ان  سبق  وبيه 
على    47107 قضائي  متصرف  يتعني  يف    9553قضى  نقض  لكنه  سهما 

كما سبق له رفع قضية يف تعيني مؤمتن عدليا مت    6643عدد    2013/ 25/11
وتقرر استئنافيا كما استصدر    47276حتت عدد    8/10/2013ابلرفض يف  

استعجاليا   قضائي    1/7/2014يف    48524حكمها  متصرف  تعيني  يف 
يف   االستئناف  لدى  تقصي  لكنه  عادية  عامة  جللسة    23/2/2015للدعوة 

ابعتبار الطلب خارج عن نطاق القضاء االستعجايل ولتوىل اهلياكل الدعوة لعقد  
القضية   يف  املذكور  التعليل  وان  العادية  العامة  يف    7202اجللسة  اعتماده  على 
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الـحال كما قضائي   قضية  متصرف  تعيني  يف  مطلب  رفع  له  سبق  الـمدعي  ان 
القضية   يف  رفض  طلبه  لكن  جديد  ادارة  ومـجلس  لتـعيني  عامة  جلسة  لعقد 

ابلـقضية   6/10/2015يف    50345 القيام  له  سبـق  لتعيني    51013كما 
يف   ابلرفض  تـمت  عدليا  عدد    19/1/2016مؤتـمن  تـحت  استئنافيا  وتقرر 

وكل ذلك االجـراءات مل تتـعرض لـها الـمحكمة    28/3/2016بتاريخ    7774
 وال انقـشتها سلبا وال أيـجااب. 

 ـ املطعن الثاين املتعلق بتــحريف الوقـائع: 
الن القول ابن هنـاك نـزاع جدي حول مكاسب الشـركة هو قول غري صحيح     

النه ال وجود لنزاع بني الشركاء حول مكاسب الشركة بل تعلق االمر بنزاع بني  
شريكني فقط يف خصوص االسهم اليت اشرتاها املعقب من شركة مصرف النسيج  

ا بصدور حكم ابت ومت حترير حكتب  واليت مت حسمه  حالة جديد مت  ابلوسط 
 ايداعه ببورصة االوراق املالية وابلسجل التجاري . 

وضعف   تطبيقه  يف  والـخطا  القانون  خبرق  املتعلق  الثالث  املطعن  ـ 
 التعليل:

املدعي يف    لفائدة  الصادر  االبتدائي  التجاري  للحكم  احملكمة  اعتبار  ان  مبقولة 
و  يفيد صريورته ابات  ما  تقدمي  قانونية دون  قرينة  ذلك خمالفة الحكام االصل  يف 

م ا ع فضال عن متسك منوبيه ابن االلدعوى مل تضمن كافة اطرافه   480الفصل 
هذا   الن  غريب  امر  احلساب  ومراقب  العام  املدير  الرئيس  على  االقتصار  وان 
االحسن ليس طرفا يف النـزاع وحراي ابلقيام ان يكون ضد كافة الـمسامهني واعفاء  

م م م ت    224و  70احلكم خارقا الحكام الفصول  مـجلس االدارة مبا جيعل  
الفصل   خمالفة  عن  وعدم    201فضال  التاكد  عنصري  غياب  يف  ت  م  م  م 

 املساس يف االصل . 
 ـ املطعن الرابع املتعلق بعدم توفر ركن عدم الـمساس ابالصل:
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الشركة   نشاط  توقف  هو  القضائية  الـحراسة  تـحت  الشركة  لرفع  اهم شرط  الن 
ه  الـحراسة لتعطل عمل  وان  ذلك  يفيد  وان ال شيء ابمللف  اثبتة  بصفة  ياكلها 

موجودة   هياكل  هلا  املعقبة  الشركة  ان  واحلال  االقرتاض  على  تتخذ  ال  القضائية 
وقائمة ورئيسها املدير العام مث تعميمه ابالجـماع وبـحضور الـمدعي نفسه ويكون  

الشركات اخلفية املنظمة لتسيري  الواردة ابلفصول    القرار مـخالف لالحكام  االسم 
م ا ش ت وعليه فان النزاع القائم ابحالة اسهم بني الشركاء    389اىل    160من  

ابلنقض   حراي  فيه  الـمطعون  القرار  ويكون  العديل  االئتمان  لنصف  سببا  يعد 
 وطلب قبول التعقيب شكال واصال والنقض مع االحالة العادة النظر .

حظ انئب املعقب ضده ان طلب االئتمان  وحيث ويف رده على املستندات ال   
ابطال مجيع  قضية  البت يف  اىل حني  احلراسة وخاصة  توفرت شروط  مىت  ممكن 
يف   انعقدت  اليت  داير  هيل  نزل  لشركة  العادية  العامة  اجللسة  اعمال 

عدد    30/1/2016 القانون  اطار  الطلب يف  الذي   1997لسنة    71فكان 
واالستعجا واخلطر  النزاع  حصول  ان  يشرتط  والثابت  ابالصل  املساس  وعدم  ل 

بسبب   30/1/2016الشركة املعقبة فاقدة هلياكها القانونية عند التئمام جلسة  
املساهم   حيمي  وقائي  اجراء  هو  املستعجل  القضاء  وتكفل  نيابتها  مدة  انتهاء 
وحيمي مصلحة الشركة ككل حىت يتسىن للهياكل الشرعية استعاده سلطتها بعد  

الـمعقب   العامة  ان تعمد  امحد بوسالمة التصويت ابسهم غري راجعة له ابجللسة 
فضال عن كون تسمية الـمؤتـمن ال يـمس من اصل    30/1/2016الـمنعقدة يف  

الشركة   تعيني مؤمتن عديل على كامل  ان  اعتبار  استقر على  القضاء  الـحق وفقه 
ما يـجعل  حفاظا للحقوق وصيانة املصاحل العامة يف انتظار حل النزاع االصلي بـ

 دفوع املعقبني ال تستقيم قانوان وطلب ردها ورفض التعقيب اصال . 
 احملــــكــمـــــــة 

 ن االول  املتعلق بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع :عن املطعـ           
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حيث ان احملكمة غري ملزمة ابلرد اال على الدفوعات اجلوهرية اليت هلا اتثري على وجه       
الفصل واملؤثرة يف االجتاه الذي انتحته احملكمة ضرورة وان صدور احكام سابقة قاضية برد  
قبلها حمكمة  ومن  املنتقد  القرار  معه حمكمة  تكون  ال  مؤمتن  تسمية  املعقب ضده  طلب 

ة ابختاذ نفس املوقف وال تتكون من االحكام السابقة قرينة اتصال القضاء مبا  البداية ملزم
 يكون معه هذا املطعن غري سديد وتعني رده . 

 عن املطعن الثاين املتعلق بتحريف الوقائع : ـ   
انه ال   امللف  اوراق  اىل  ثبت رجوعا  نزاع جدي حول وحيث  يفيد وجود  او  شيء يشري 

وان النزاع حمصور بني املعقب امحد واملعقب ضده احلبيب يف    مكاسب الشركة بني الشركاء
فيها   التفويت  توىل  واليت  ابلوسط  النسيج  ملصرف  االصل  يف  التابعة  االسهم  خصوص 

 للمعقب مبوجب عقد مت جتديده بني الطرفني بعد صدور حكم هنائي يقضي اببطاله .
النزاع حول مكاسب الشركة اثبت حرفت   وحيث ان حمكمة القرار املنتقد ملا اعتربت ان 
الوقائع واسست قضاءها على معطيات غري صحيحة خصوصا وان الشركة موضوع طلب  
االئتمان هي شركة خفية االسم تتمثل مكاسب الشركاء فيها يف االسهم الراجعة للشركاء 

 ملنقولة واجته قبول هذا املطعن  اليت يقع تداوهلا ببورصة القيم ا 
 ــــ عن املطعن الثالث املتعلق خبرق القانون واخلطا يف تطبيقه وضعف التعليل :   
من       القضية  ملف  خال  ولئن  فانه  الطعن  مبستندات  جاء  ملا  وخالفا  حيث 

نسخة احلكم القاضي اببطال عقد احالة االسم الراجعة ملصرف النسيج ابلوسط  
ينازع يف ذلك او يدل مبا يفيد عكس ذلك كما انه ثبت من اوراق  فان املعقب مل 

القضية انه مت جتديد عقد االحالة بني الطرفني خبصوص نفس االسهم مبا يكون 
معه اعتبار حمكمة القرار املنتقد ان احلكم الصادر لفائدته املعقب ضده يعد قرينة  

 م ا ع    480يف طريقه وليس فيه خرق الحكام الفصل 
ث ان حمكمة القرار املنتقد اجابت عن صواب وابطناب عن الدفع املتعلق وحي  

بعدم مشول القيام لكافة املسامهني يف الشركة استنادا اىل ان طبيعتها كشركة خفية  
وقابلة  اثبتة  غري  فيها  املسامهني  قائمة  وان  املنقولة  القيم  ببورصة  مدرجة  االسم 
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ا وان  لالكتتاب  مفتوحة  اهنا  حبكم  غري للتغري  للمسامهني  الشخصية  العتبارات 
 مؤثرة مبا يكون معه هذا املطعن غري سديد وتعني رده .

 من م م م ت :   201ـ عن املطعن الرابع املتعلق خبرق احكام الفصل      
  11/11/1997املؤرخ يف   1997لسنة  71حيث اتسس املطلب على احكام القانون عدد     

 دليني وامناء الفلسة واملتصرفني القضائيني .واملتعلق ابملصفني واملؤمتنني الع
اليه      وحيث استقر فقه القضاء على اعتبار االئتمان العديل اجراء وقيت وحتفظي يلتجا 

يف حاالت التاكد القصوى وان من شروطه ثبوت حالة االشرتاك يف الشيء املراد تنصيب  
املشرتك او استئثارهم به  االئتمان عليه من جهة واستبداد شق من الشركاء ابلتصرف يف  

 .  دون وجه حق مبا جيعل حقوق بقية الشركاء مهددة ابلتلف والضياع من جهة اخرى 
وحيث ثبت رجوعا اىل اوراق امللف ان موضوع النزاع بني املعقب واملعقب ضده ينحصر    

للمعقب  يف االسهم الراجعة يف االصل للمصرف النسيج ابلوسط والذي مت التفويت فيها  
الراجعة لبقية الشركاء مل يثر بشاهنا أي نزاع بني الشركاء مبا يكون معه  وان بقية االسهم 
الشركة   على كل  االئتمان  ونصب  االوىل  املعقبة  الشركة  اسهم  على كامل  النزاع  سحب 

 . خمالف للقانون وال تتوفر فيه الشروط القانونية لنصب االئتمان العديل 
جا    ملا  وخالفا  امحد  وحيث  املعقب  ملكية   عدم  فان  فيه  املطعون  القرار  مبستندات  ء 

لالسهم الراجعة يف االصل ملصرف النسيج ابلوسط وعدم احقيته يف احتساهبا من ضمن  
على فرض   1/2016/ 30االسهم الراجعة له يف عملية التصويت ابجللسة العامة املنعقدة يوم  

ئتمان العديل على كامل الشركة طاملا مل يقم  ثبوته ال يعد يف حد ذاته سببا كافيا لنصب اال
يهدد   حمدق  خطر  وجود  على  او  مهددة  الشركاء  حقوق  ان  على  القضية  مبلف  دليل 
الشركة ومقدراهتا خصوصا وان القانون خول لكل ذي مصلحة ممارسة الدعاوى الرامية اىل  

ان القضية  مظروفات  من  ثبت  وقد  اختاذها  يتم  اليت  القرارات  للمعقب  املنازعة يف  سبق  ه 
 ضده ان مارسها .

املعقب     بني  والنزاعات  اخلالفات  تعدد  ان  اعتربت  ملا  املنتقد  القرار  حمكمة  ان  وحيث 
مسامهني يف شركة تشمل ماائت املسامهني يعد نزاعا   امحد واملعقب ضده احلبيب بوصفهما
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ذكورة  حول مكاسب الشركة ككل ومن متعلقات هياكل تسيريها واحلال ان اخلالفات امل
وال   ابلوسط  النسيج  ملصرف  االصل  يف  الراجعة  االسهم  مآل  حول  واحنصرت  متحورت 
ملادايت   تقدير  سوء  على  قضاءها  اسست  الشركاء  بباقي  وال  االسهم  بباقي  هلا  عالقة 

 القضية وحتريف لوقائعها .
وحيث وترتيبا على ما سبق فان القرار املطعون فيه اتسس على خرق الحكام القانون    

ائتمان عديل    1997لسنة    71عدد   الدعوى ومؤيداهتا وقضى بنصب  تقدير لوقائع  وسوء 
القانونية االمر الذي يتعني معه نقضه واحالة القضية على   دون التحقق من توفر شروطه 

 حمكمة االستئناف بسوسة العادة النظر فيه هبيئة اخرى . 
 

 وهلذه االسباب 
واصال ونقض القرار املطعون فيه واحالة شكال  قررت احملكمة قبول مطلب التعقيب        

اخرى   هيئة  بواسطة  جمددا  فيها  النظر  العادة  بسوسة  االستئناف  حمكمة  على  القضية 
 واعفاء الطاعنني من اخلطية وارجاع املال املؤمن اليهما .

الثالاثء      يوم  الشورى  حبجرة  القرار  هذا  الثانية    29/5/2018وصدر  املدنية  الدائرة  عن 
وعضوية املستشارين السيدة ماجدة الرايحي والسيدة  كمال مصطفى العالين    سة السيدبرائ

اجللسة   ومبساعدة كاتبة  الواقع  لطفي  السيد  العمومي  املدعي  ومبحضر  القطاري  سامية 
 السيدة امال بن نصر . 

 
 وحـــرر يف اترخيـــــه
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