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ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی

ائــــــــرة  اریة  ا الت

هیئة احملمكة :
رة ا س ا شار / محمد محودة الرشیف                      رئ رئاسة السید املس
ة ٔبوراحب  ومحمد عبدالعظمي عق شارن/ صالح عبدالعاطى  ن املس وعضویة السید

ىل       ٔمني الرس السید/  حسام  و
ةيف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر ارة رٔس اخلمي ٕام دار القضـــــاء ب احملمكـــــة ب

ٔثنني يف یوم ٔول 20ا ر من العام 29املوافق هـ1437جامدى ا 2016من فربا
م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة105يف الطعـن املق 2015ق 10لس

املوجز :
اري –سهیالت بضامن –بنوك  ري–سلطة حممكة املوضوع –واك–حساب  خ

ائع الوق

ث تتحصـل الوقـائع  ٔوراق –ح ر ا ـه وسـا ٔن ىفـىل مـا یبـني مـن احلـمك املطعـون ف
عـوى رمق ( ٔقام ا ـرة املدنیـة اللكیـة 321/2009الطاعن  ا بتدائیـة / ا ) رٔس اخلميـة 

ـري لیه (املطعون ضده) مبوضوع (املطالبة بندب خ ة املدعى  ً مبوا حسـايب) وقـال بیـا
لیه رمق  ى البنك املدعى  یه حساب  ٔنه اكن  وقد قام البنـك ولسـوء 25026عواه 



ح ــ ــه بف ی ــة  ــة املهنی ق مس (معــرض ...................... / ا ــة  حســاب لرخصــة جتاری
لبنـك  لشكوى  ٔدى لوجود تالعب ، وقام املدعي  ىل نفس رمق احلساب مما  الشارقة) 

ـرمق احلسـاب وخماطبـة املر  دات اخلاصـة  ىل املسـ ق  لتدق ه  ش م ث قام مف كزي ح
ٔنـه  ى مطالبـة البنـك برضـورة حرصـ مجیـع املبـالغ ٕاال  سـویة ، و ل لیـه  البنك املدعى 
ـري  ٔو قانوين ، وطلب املـدعي بصـحیفة دعـواه تعیـني خ دون مسوغ رشعي  رفض ذ

رخي ال  ــذ  شــمل املبــالغ وفوائــدها ومقابــل حســايب حلســاب مجیــع املبــالغ م تالعــب مبــا 
بتدائیــة  لیــه الرســوم واملصــاریف نظــرت احملمكــة  ر املفقــود وتضــمني املــدعى  ســ
عــوى ملــرور الــزمن ، وبتــارخي  لیــه دفعــًا بعــدم ســامع ا یــل املــدعى  عــوى فقــدم و ا

ــد27/12/2009 ٔلزمــت امل ــزمن و ــرور ال عــوى مل ــدم ســامع ا عي م حمكــت احملمكــة بع
رمق  د طعنه  اف وق ست ٔمام حممكة  لیه  احلمك فطعن  ل املدعي بذ املصاریف مل یق

ً ويف املوضـوع 27/1/2013وبتارخي 23/2010 اف ش ست ول  حمكت احملمكة بق
ٔن  ٔنف ضـده بـ ت لـزام البنـك املسـ ٕ عـوى  ٔنف والقضـاء يف موضـوع ا ت لغاء احلمك املسـ ٕ

لـغ ( ٔنف م لمست ملرصـوفات عـن 25132,25یؤدي  ٔنف ضـده  ت ٔلزمـت املسـ ) درمه و
درجيت التقايض .

عوى حملمكة 9/2/2014وبتارخي  ادة ا ه وٕا قضت هذه احملمكة بنقض احلمك املطعون ف
اف. إالست

لغاء احلمك املستانف والقضاء 29/3/2015وبتارخي  ٕ اف جمددًا  ست حمكت حممكة 
لزام املستان ٕ عوى  لغ (ىف موضوع ا لمستانف م ٔن یؤدى  ) 25132,25ف ضده ب

ملرصوفات عن درجيت التقايض ٔنف ضده  ٔلزمت املست .درمه و
اب بتارخي  ٔودعت قمل الك لطعن املاثل مبوجب حصیفة  طعن الطاعن يف هذا احلمك 

لمطعون ضده بتارخي 26/5/2015 الهنا  رة جوابیة يف 17/6/2015جرى ٕا فقدم مذ
ا رفض الطعن .املیعاد طلب فهي

لسة لنظره ّمت فهيا تداول  ددت  ىل احملمكة يف غرفة مشورة  وٕاذ عرض الطعن 
لحمك جبلسة الیوم . حملرض وجحزت الطعن  ىل النحو املبني  الطعن 

املـحمكــــــة



ٔوراق وسامع التقربعد االٕ  ىل ا ي تاله السید القايض املقرر/ محمد محودة طالع  ر ا
:الرشیف . وا ملرافعو وبعد املداو

ه الشلكیة  . ٔوضا ث ٕان الطعن استوىف  ح
ه القصور يف  ىل احلمك املطعون ف د ینعى به الطاعن  ب وا ىل س ٔقمي الطعن  ث  ح

س فاع ٕالبدائهال الل حبق ا ب وإال رتاضات ب دة ا ه  ٔمام حممكة احلمك املطعون ف
ث اكنت احملمكة لهيا ح رد  ٔعامل مل توردها ومل  ام  لق مة اخلبري املنتدب هبا  ددت 

التالیة : 
ح احلساب وحيت )1( رخي ف ى البنك املطعون ضده من  ٔنف  حفص حساب املست

لقه لبیان : 
رخيها والقامئ هبا . -ٔ  ٔهنا و ش املدیونیة امللزم هبا واملعامالت اليت متت 

املدیونیة مرتتبة - ب ٔم ..............ىل معرض بیان ما ٕاذا اكنت ت رٔس اخلمية 
حلساب اخلاص ...................معرض  ن املعرضني وصلته  هذ لشارقة وما

ى البنك  ٔنف  .ملست
رخي استالمه لها - ج ٔنف و شوف احلساب الصادرة من البنك خبصوص حساب املست رخي  بیان 

ملست-د ٔ وبیان بیان ما ٕاذا اكن احلساب اخلاص  دث به خط ٔو  ٔنف ضده طابق الواقع 
ه .  ٔ وس هذا اخلط

ىل رشكة - هـ ب نقل املدیونیة الواقعة  ( الشارقة ) بتارخي ............................س
ٔلف وسبعامئة ومخسة وعرشون درهامً 100.725.00وقدرها (  31/12/1991 ة  ) م

ٔن اخلبري مل ینفذ 01/01/1992اخلمية بتارخي رشكة .......................... رٔسىل  م ٕاال 
یه ومل یفحصه  ىل حساب الطاعن  قل ٕاىل البنك املطعون ضده ویطلع  املهمة فمل ی
ىل احلساب وبیان القامئ هبا كام مل یبني املدیونیة  كام مل یقم بفحص العملیات اليت متت 

اصة مبعرض  ىل احلساب هل يه  ٔو معرض ........................اليت  رٔس اخلمية 
لشارقة . .......

ٔ بتارخي  ٔن احلساب بد ي زمع  ٔقوال املطعون ضده ا ذ ب ٔ ٔن  ىل ذ فرتتب 
ٔ يف سنة 08/04/1992 ٔنه بد قة  ٔن احلق ني  هو وجود 1989م يف  ىل ذ لیل  وا

ام   رشكة الطاعن والصادرة  اریة اخلاصة  .1989الرخصة الت



ٔن ىل كام  ر  ٔو خسا ٔرضار  ٔي  ٔن الطاعن مل یلحق به  ه من  ما قرره احلمك املطعون ف
املدعو  سهیالت متت بضامن وكفا ٔن ال ٔقر به .......................سند من  خمالف ملا 

لرد املرفقة بتقرر اخلبري حتت رمق  رته  ٔن 29البنك املطعون ضده يف مذ ٔقر فهيا ب اليت 
سهیالت مت  سهیالت ال نیًا حتت عنوان بیان ال يف  ارشة وذ سدادها من احلساب م

لرشكة املدعي البنود :  ة  ات من 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1املمنو 2الصف
سهیالت اكنت بضامن و كفا6وحىت  ون ال ٔن  ٔنه ....................... كام  س معىن  ل

ٔنه ض ٔنه من سدد فقط  دم السداد من احلساب وهو ضامن واكفل  ا امن يف 
ٔقر املطعون ضده فضًال عن  سهیالت متت من احلساب كام  ٔن اكفة ال ما مل حيدث ٕاذ 

الفًا ملا یدعیه بتقرره حتت رمق  ت  ٔي 29ٔنه قد ث ح  ٔنه مل یمت م املشار ٕالیه ب
لكوهنا مغلقة ب24/02/1991سهیالت لرشكة الشارقة اعتبارًا من  ٔنه قام مبنح م وذ

ه لـــــى حساب الطاعــــن وخصمت م دت  الق رشكة الشارقة ق .سهیالت بعد ٕا
يف الفــرتة مــن  ســهیالت 25/03/1992م وحــىت 26/03/1991وذ م مبوجــب عقــد 

ى البنـك املطعـون موقع من املطعون ضده ورشكة الشارقة مرفـق يف ملـف احلسـاب 
داته مبا شـوف ضده وتقدم هبا مضن مس كام مل یقم اخلبـري بفحـص  ه بذ یعد ٕاقرار م

ات واخلصومات اليت متت وماهیة اخلصومات حتدیدًا هـل يه احلساب لبیان إالیدا ت
ســهیالت  ل ٔم ســداد  یاكت  ٔم شــ ســهیالت –حســب  ــدار ال ــم حبســاب مق ــام مل یق ك

ة لتبني احملمكة جحم املبالغ اليت مت خصمها من حساب الطاعن سد سـهیالت املمنو ل ادًا 
ة ملعرض  ر اليت حلقت به . لشارقة و...............  املمنو جحم اخلسا تبعًا 

ىل رشكة  ة نقل املدیونیة الواقعة  ................................ومل یوحض اخلبري ن
ايم يف  رصد خ ىل حساب رشكة 100.750م بقمية 31/12/1991(الشارقة)  درمه 

ٔنه مل یمت نقل الطا خلبري ب ه  ٔج ٔفاد ىف  ٔن ممثل البنك  عن ( نفس رمق احلساب رمغ 
ٔقر بعدم حصة هذا إالجراء . ٔن اخلبري  مس فقط ) ورمغ  املدیونیة بل ( مت تغري 

ٔنه وٕان اكن حملمكة  ٔنه من املقرر يف قضاء هذه احملمكة  ذ ث ٕان هذا النعي يف حم وح
دات املوضوع السلطة الت ٔویل املس هتا وت ٔد ر  عوى وتقد امة يف فهم وحتصیل ا

كون فهمها  ٔن  د ب مق ٔن ذ ستدالل هبا ٕاال  ر احملررات و وإالقرارات وسا
ٔسباب سائغة یبني مهنا درا ىل  نیًا  عوى و حتصیلها واستداللها م ٔوراق ا سهتا 

فاع  ه ا ٔو ٔهنا حمصت  ىل حمكها  فاع اخلصوم اجلوهریة ویطمنئ املطلع  ومتحیصها 



ه وال  هيا مبا ال قصور ف لصت ٕا ة اليت  هيا وحصلت مهنا ما یؤدي ٕاىل الن ي قدم ٕا ا
ىل حصة تطبیق القانون  هتا  سط رقا ىل حنو ميكن حممكة النقض من  لقانون و .خمالفة 

ـذ مبـا ورد  ٔ ٔن تعتـد بتقرـر اخلبـري وت ٔنـه ولـنئ اكن حملمكـة املوضـوع  ٔنـه مـن املقـرر  كام 
ٔو مل  اولهـا يف تقرـره  ـًا جوهریـة مل ی ر اخلصوم دفو ٔ ٔنه ٕاذا  ٔسباب حلمكها ٕاال  بابه  ٔس ب

ٔو الـرد كـامل الـنقص يف تقرـره  ٕ ٔولكیـف اخلبـري  ا  لهيـا ٕامـا حبهثـ ٕان  ـىل تــــرد به فـ
ٔموریة وٕاذا مل تفعـل فـٕان حمكهـا  مل ٓخرن  رباء  ٔو  لكیف اخلبري  ٔو  رتاضات اخلصوم  ٕا

اً  ى  كون قارصًا مستوج هتـ ه قد اكتفى لتربر مـا ٕا ٕالیـه النقض . واكن احلمك املطعون ف
حلـمك 25.132.25مببلغ ( من قضاء لفائدة الطاعن درمه ) وهو نفسه املبلغ املقضــى بـه 

ٔول الصادر بتارخي ست سـوئة وضـعیة لــى1/2014/ 27ايف ا دم جـواز  ٕاعتبار 
ي قض ور ا ايف املذ ست ده يف احلمك  متیزي و بنقضه يف ـىالطاعن لكونه من طعن 

رتاضـات الطـاعن فـ9/2/2014) بتارخي 13/2013الطعن رمق ( ٔي مـن ا ـراد  دون ٕا
ٔعامل اخلبري من نق هنایة یتعلق مبا شاب  فمل یبني  ٔموریة املسنده  ذ بنود امل ص يف تنف

بة  سـ ل ـدثت بـه اخطـاء   ٔم  ما ٕاذا اكن احلساب موضوع الزناع قد طابق الواقع 
یـه مـن  ـت  ـرمغ مـا ث هبا ٕاذا اكنـت وذ ه مبعامالت رشكـة الطـاعن  وسـ ملا تعلق م

شـ ه  الق د البنك املطعون  ضده يف  ـرٔس ...........................ن (ركة الطـاعـٕاع  (
ــدد (( ــاب اجلــاري ذي الع ــس احلس ــىل نف ــة   شــ25056اخلمي ــا  ٔیض ــق  ركة ـ)) املتعل

ضـیان ٕافـراد -....................... ن یق ة ا ٔعراف املرصف لقانون وا الشارقة يف خمالفة 
القة تعاقدیة بني البنك ولك من الشـ ورتني حبســلك  ـاص هبـا ركتني املـذ ـاري  اب 

ذمـة لك مـهنام املالیـة  تق ٔمر بـذاتني معنـویتني مسـ ريه لتعلق ا قامئًا بذاته مستقل عن 
دة الش ٔخرى وال تربر و ٔو لكیًا امجلع بني معامالهتام املالیة مع ـعن ذمة ا راكء فهيام جزئیًا 

عـوى املن  ري ا ىل خ ضاه  د مما اكن مق اري وا القة حساب  تـدب مـن البنك مضن 
ند مــن  ــد" دون ســ ق هــذا "احلســاب اجلــاري املو اف مراجعــة وتــدق ت ســ حممكــة 
حلســاب اجلــارى  ــده  ــة املق ــىل تفاصــیل العملیــات البنك لوقــوف  ٔو االتفــاق  القــانون 

رشكة الطـاعن : ( القهتا  ادرة ..........................و ة الصـ اریـ ) موضـوع الرخصـة الت
ة  ــ ی ـــومــن ب ع املدعــ ـــن مــ ا الطاعـ ـــك فهيــ ـــة الرشیـــــ ٔن.......  رٔس اخلميــــ ل  ــ ق

ريهــا مــن  ــواه احلســاب اجلــارى موضــوع الــزناع مــن  لاكمــل مبعــزل عــام اح تــؤول ٕالیــه 
ش ـــه (  ــه املتعلقــــ ــده ب ــه املق ـــالعملیــات البنك )  موضــوع .............................ركة ــ



ا ـام رشكـة معـرض الرخصة الت رخي ق بدایـة مـن  یـة الشـارقة وذ ریة الصادرة عن ب
كه/   لغایـة ـالویل يف الش.......................رٔس اخلمية  بني الطاعن ورش ركتني وذ

ه املالیة لش ة الصحی ل البنك املطعون ضـده ـحتدید الن ٔم مدینة ق ركة الطاعن دائنة 
ىل مسار احلساببعد ٕاجراء التعدیالت الال یتعلق بتاثري زمة  اجلاري موضوع الزناع ف

ــىل .........................هبـذا احلســاب ذات العالقـة ب : (رشكـة ةالعملیـات الـوارد  (
ٔعباء املالیـة مـن  ن وا ٔصل ا ث  من رشكة الطاعن من ح حصیح املبلغ الواجب حتم

ىل ريها من املصاریف احملمو ـات معوالت و ىل ما صدر من دفو اد  الس العمیل  
رخي  مـن  ـري وذ رشـكة الطـاعن ال  حلساب اجلارى تتعلق  دة  ت مق ومت من حسو

لتعامــل يف حقــة مــع ..................  ركه/ ـصــدورالتویل القــانوين مــن الطــاعن لشــ   .
لق احلساب ، وٕاذ ٕاكتفى احلمك امل ایة  ـه مـع  ذالبنك املطعون ضده و ٕاىل  طعون ف

ــة  ــه حممك ى ندبت ــد ا ــايب اجلدی ــري احلس ٔن اخلب ــ بابه " ب ــ ٔس ٔورده ب ــا  ــائه  مب ــر قض لترب
ر  ٔو خسـا ٔرضار  ٔیـة  ٔنف حلقت بـه  ٔن املست ني  ٔنه مل یت اف توصل بتقرره ٕاىل  ست
وضـامن  كفـا لشـركتني متـت  ة  سهیالت املمنو ٔن ال ة ٕاجراء البنك الغري السلمي و ن

ٔن اخلـربة اجلدیـده وبعـد الـنقض ..................ریك / ـلشا وهـو مـن سـددها ومضهنـا و
دها   دم ٕاع ٔي مطعن قانوين یؤدي ٕاىل  لهيا  رد  لغرض مهنا ومل  ة  اءت واحضة وموف
ــذ بنــود  ف یتعلــق ب ــىل اخلــربة فــ رتاضــات الطــاعن  ٔو املــس هبــا " دون التعــرض ال

ث بیا ٔموریة من ح ٔم ال ومـا امل لطاعن قد طـابق الواقـع  ن ما ٕاذا اكن احلساب اخلاص 
ـــة  ٔن (رشكــــ ــة احلســاب ىف شــ ــىل ن ٔثري ذ ــ هبا وت ٔخطــاء وســ ــه  ــدثت ب اذا 

ة .........................   جـ ده ن باب مـربرة العـ ٔسـ ٔورده مـــن  ٕان مـا  رٔس اخلمية) ف
ة ال ت ام ة و اءت مجمل ة دفاع الطـاعنصلــــحاخلربة ج ره مـن ملوا ٔ يف خصـوص مـا 

ورة ىل اخلربة املذ رتاضات  ـاء ا ـذًا مبـا  ه ا ى الیه احلمك املطعون ف هت ٕا ٔن ف اصة و
ـري  ة ٕاجـراء البنـك  ر ن ٔو خسا ٔرضار  ٔیة  بتقرر اخلربة من ان الطاعن ( مل تلحق به 

لش ة  سهیالت املمنو ٔن ال وضـامن الرشـیك ركتني متــالسلمي  كفـا ..................ت 
ـني  ني خمتلف ـني قـانونی الق لـط بـني  لیه من  ًال عام ینطوى  ي سددها ومضهنا فض ا

وىه القامئة بني البنك والشـ ل مبكفو القة كف القـة ........................ریك ـهام :  ) و
ش ور فـال ......................كـه ركه وىه العالقة القامئة بني الطاعن ورشـرشیك  املـذ

ــــــــــــًا الطــــــــــــاعن بوصــــــــــــفه اكن رشــــــــــــاكً ىف  ًا مانع ب تصــــــــــــلح ســــــــــــ



ــة  ــل........................(رشك لاكم ــه  ــؤول الی ــل ان ت ــة ) ق ــا مضــن رٔس اخلمي هت ملك
ة املالیة لتعامـل رشكتـة  ىل حصیح الن كه من حق الوقوف  ه ورش االتفاق احلاصل ب

ورة م الف احلـمك املذ ع البنك املطعون ضده مضن احلساب اجلارى موضوع الزناع . وٕاذ 
ره من  ٔ ٔن ما  ق دفاع الطاعن يف ش ل حتق عوى ق ه هذا النظر وقىض يف ا املطعون ف

ـدم رتاض حول  ـة ا ىف بیـان حصـیح ن هتـا املمتـث ا ـق  ٔموریـة لتحق ـذ اخلبـري امل تنف
ة مضــن احلســاب اجلــاري موضــوع الــزناع ــرٔس اخلميــ.………………تعــامالت رشكــة 

لفسـاد ىف  ب و سب لقصور ىف ال  ً كون قد صدر مشو ه اخلربة)) فانه  ما مل تب وذ
فاع مبا یعیبه ویوجب نقضه  الل حبق ا .ستدالل فضال عن إال

لمرة الثانیة فٕان احملمكة تتصدى لنظر املوضوع. ث ٕان الطعن اكن  وح
ث ٕان املوضوع  ه.وح لفصل ف اهز  ري 

لـــــــــذ
ة حمكت احملمك

ٔمني ٔوال ً: ٔلزمت املطعون ضده الرمس واملرصوفات ورد الت ه و م املطعون ف بنقض احلك
نیًا : اف رمق و متهیـدى   23/2010يف إالست حلـمك ا لخبري املنتـدب  ٔموریة  ادة امل ٕ

ه من 28/5/2014الصادر بتارخي  ستوج ذها طبق نصها مبا  اف لتنف ست عن حممكة 
ى  ىل ضوء املؤیدات الىت  لحساب اجلارى موضوع الزناع  ق  اجراء معلیة مراجعة وتدق

رشـكة  لعملیات املتعلقة  سبة  ل ه به  لعملیات املدر ه  ..........................البنك املث
مبعـــزل عـــام تضـــم  رشـــكة ـــراس اخلميـــة وذ نه ذات احلســـاب مـــن معلیـــات تتعلـــق 

رخي صـدور التویـل القـانوىن مـن .................... عن املـدة بدایـة مـن  لشارقة وذ
لغایة التعامل حبقه مـع البنـك املطعـون ضـده واىل .....................  املستانف لرشكه 

ة احلساب اجلارى امل لق احلساب وحتدید حصیح ن بة لعالقـة رشكـة رخي  سـ ل ور  ذ
ق واملراجعــة .......................... ــة التــدق ــه معلی ســفر عن ــىل ضــوء مــا  رٔس اخلميــة 
ٔمانة ب ددت ا لسة 5000و ددت  م ولكفت املستانف بدفعها و 18/4/2016دره

لسة  دم السداد و ا ٔبقت الفصل يف املرصوفات 27/4/2016ىف  .لورود التقرر و


