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 -------------------------
ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی

اریة   ائــــــــرة الت ا

احملمكة :هیئة
شار /   د محودة الرشیف رئاسة السید املس رة محم ا ـــــس ا رئ

ه  ٔبوراحب ومحمد عبدالعظمي عق شارن / صالح عبدالعاطى  ن املس وعضویة السید
ىل  ــن السـر السید/ حسام  ٔم و حضور 

ةيف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــ ارة رٔس اخلمي ٕام دار القضـــــاء ب دة مبقـــر احملمكـــــة ب
ٔربعاء  ٓخر 14يف یوم ا 2016من مارس من العام 23املوافق هـ1437جامدى ا

م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة118يف الطعـن املق 2015ق 10لس
املوجز :

وضوع حممكة امل–تفسري العقد –عقد رشكة 

ي تاله السید القايض املقرر / صالح عبد  ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا طالع  بعد 
: ٔبو راحب واملرافعة وبعد املداو العاطي 

ه الشلكیة. ٔضا ث ٕان الطعن استوىف  ح
ث ٕان الوقائع  ٔوراق –وح ر ا ـه وسـا تتحصـل ي –ىل ما یبني من احلمك املطعون ف

ٔقا عـوى رمق ٔن املطعون ضده  ري خمتصم يف الطعن ا ٔخر  ىل الطاعن و نة 301م  لسـ
لـغ 2014 م ٔن یـؤدى  لـزام الطـاعن بـ ٕ بتدائیة بطلـب احلـمك  299500رٔس اخلمية 

ريیة بواقع  ٔ ٔنـه ميـ12درمه والفائدة الت  ً رخي املطالبة القضائیة وقال بیا % من 
درمه كام ميـ160.000....................... والبالغ اكمل رٔسامل مؤسسة ..................

ــــالغ 50 ــــن رٔســــامل مؤسســــة .................... الب ٔن الطــــاعن 180000% م درمه و



یارة  ــ ــع س ــا ب تني وقام ــىل املؤسســ الء  الســ ــا  ــن قام ــل يف الطع ــري ممث ــر الغ ٔخ وا
مس مؤسسـ اخلـاص وجسلـت  شـي اكن قد اشـرتاها مـن مـا سوب ة .................... م

ــىل حســاب مؤسســة  یك مســحوب  ــة شــ ــف درمه قمي ٔل ـون  ــغ عرشـ ل ــدفع م ــام ب وق
تني مببلــغ  ــع رخصــىت املؤسســ لمــه 120000...........، وقــد قــام الطــاعن ب درمه دون 

عوى .  ٔقام ا سداد حصته يف رٔس املال. فقد  ٔن یقوم  ودون 
لمط ٔن یـؤدى  لـزام الطـاعن بـ ٕ لـغ حمكت احملمكة  درمه ورفـض 279500عـون ضـده م

افني رمقـي  ت السـ ٔنف الطرفـان هـذا احلـمك  ت . ٕاسـ 469، 444املطالبة مبـا زاد عـن ذ
نة  ـــارخي 2014لســـ افني قضـــت بت ت ٔن مضـــت إالســـ ـــد  ـــة وبع اف رٔس اخلمي ت اســـ

لـغ 30/04/2015 لمطعون ضـده م ٔن یؤدى  لزام الطاعن ب ٕ لتعدیل  درمه 119500م 
ريیة والفائدة الت زاد 9ٔ عـوى فـ رخي املطالبة القضائیة حىت السداد ورفـض ا % من 

ىل هـذه احملمكـة  متیزي وٕاذ ُعرض الطعن  . طعن الطاعن يف هذا احلمك بطریق ا عن ذ
لسـة لنظـره وفهيـا قـررت ٕاصـدار احلـمك جبلسـة الیـوم.–يف غرفة مشورة – ددت 

د ینعى به  ب وا ىل س ٔقمي  ث ٕان الطعن  ٔ يف ح ه اخلطـ ىل احلمك املطعون ف الطاعن 
ملبلـغ  لزامه  ٕ ٔوراق ٕاذ قىض  ستدالل وخمالفة الثابت يف ا تطبیق القانون والفساد يف 
ر وفـق  القة رشاكـة واسـ ملطعون ضده يه  ربطه  ٔن العالقة اليت  املقضـي به مبقو

ٔن عقـد ما ورد بعقود الشـ لرخصىت الرشكتني و ٔن الطاعن هو املا ىل الرمغ من  راكة 
ح فقـط لتحفـزي املطعـون  ٔر بة ا سـ ـىل  ٔهنـا رشاكـه  بت بـه  رشاكه ..................  
لیـه ٕالغـاء  رتـب  ٔنـه فشـل يف ٕادارة الرخصـتني ممـا  ح ٕاال  ٔر ىل العمـل وجـىن ا ضده 

یوان ورا ٔخرى لسداد ا داها وبیع ا ـه هـذا ا ـالف احلـمك املطعـون ف امـل وٕاذ  تـب 
ستوجب نقضه. كون معیبًا مبا  النظر فٕانه 

ٔن حملمكـة املوضـوع السـلطة التامـة  ٔن املقرر  مردود، ذ ث ٕان هذا النعي يف مجم وح
دات املقدمة فهيا ويف تفسري صیغ العقـود  واملس ٔد ر ا عوى، وتقد يف فهم الواقع يف ا

ر االتفاقـ ن وسا ٔوىف مبقصـود املتعاقـد ـراه  لهيـا مبـا  تلـف  ات واحملـررات وإالقـرارات ا
لهيـا يف ذ متیـزي  سـاهتا دون رقابـه حملمكـة ا عـوى ومال بظـروف ا مسهتدیه يف ذ

باهبا يف هـذا  ٔسـ عبارة احملرر مـىت اكنـت  ي حتمت طاملا مل خترج يف تفسريها عن املعىن ا
ٔصلها ا ٔوراق .اخلصوص سائغة ولها  لثابت يف ا



ٔن العالقـة بـني الطـاعن واملطعـون  لـص ٕاىل  ه قد  ، واكن احلمك املطعون ف ملا اكن ذ
ر  ح واخلســا ٔر تني حمــل الــزناع وتقــامس ا لمؤسســ ر  القــة رشاكــة واســ ضــده يه 
ر  السـ تني ورشیـك  لمؤسسـ ه املـا ر قام الطاعن بصـف لخسا ر  س ولتعرض 

ــداهام إ  مس مؤسســة 120000ىل بــیعهام مببلــغ ٕ یارة املســ ــع الســ ب درمه وكــذ
مثر ملؤسسـة النـور  ه املسـ ٔن ما خيص املطعـون ضـده بصـف ى ٕاىل  هت ...................  وا

ه 50% من رٔس املال ، 100سبة  سـ ٔخـرى ومبـا  4/3% من رٔس مال املؤسسة ا
سـ مثر يف املؤسستني مبـا  لـغ رٔس املال املس الضـافة ٕاىل مثـن بیـع 90000اوي م درمه 

یارة  ٕاىل تفســري عبــارات وبنــود عقــود 29500الســ د يف ذ درمه واكن احلــمك اســ
ـــة  لواقـــع والظـــروف 15/09/2011الشـــــراكة املؤر متدًا وفقـــًا لفهمهـــا  م تفســـريًا مســـ

اطت بصدورهام. واكن الطاعن ال ميارى يف عقـد الرشـاكة ب ٔ سات اليت  ـه وبـني واملال
كـون قـد مارسـت  املطعون ضـده عـن مؤسسـة .................. ، فـٕان حممكـة املوضـوع 
سلطهتا املوضـوعیة يف تفسـري عبـارات العقـد مبـا ال خيـرج عـن مـدلولها الظـاهر ودمعـت 
لهيـا  ٔقامـت  باب الـيت  ٔسـ ن مؤدیه ٕاىل ما ذهبت ٕالیه واكنـت ا ه من قرا حمكها مبا ساق

ٔن احملمكة قضاءها يف هذ ب النعـي ال یعـدو  سـ ا اخلصوص سائغة فٕان ما یثريه الطـاعن 
عوى وتفسري العقود ممـا  دًال موضوعیًا يف سلطة حممكة املوضوع يف فهمها لواقع ا كون 

ول. ري مق متیزي ومن مث  ٔمام حممكة ا رته  ال جيوز ٕا
ومن مث یتعني رفض الطعن.

ٔمني.حمكت  ٔلزمت الطاعن الرمس واملرصوفات مع مصادرة الت رفض الطعن و احملمكة: 
ك  لـــــــــــــــــــــــــذل


