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ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی

اریة   ائــــــــرة الت ا

ئة احملمكة :هی 
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 احملمكـــــة ب ارة رٔس اخلمي ٕام دار القضـــــاء ب

ٔربعاء  ریل من العام 27املوافق هـ1437رجب 20يف یوم ا ٔ 2016من 
ة  دول احملمك د فـي ج م يف الطعـن املق ة154بـرق 2015ق 10لس

املوجز :
ر  طبیعة عقد الرشاكة . –عقد إالس

ٔوراق ، ىل ا طالع  ه، واملرافعة، وبعـد بعد  ي تاله القايض محمد عق وسامع التقرر ا
: املداو

ٔوضا ٔن الطعن استوىف  ث  الشلكیة.هح
ٔن  ٔوراق تتحصـل يف  ر ا ـه وسـا ـىل مـا یبـني مـن احلـمك املطعـون ف ٔن الوقـائع  ث  وح

عوى رمق  ىل الرشكة الطاعنة ا ٔقام  نة 247املطعون ضده  مـدين رٔس اخلميـة2014لسـ
لغ ملیـون ومخسـامئة درمه والفوائـد القانونیـة.  م ٔن تؤدى  ا ب لزا ٕ بتدائیة بطلب احلمك 



ر مؤرخ  ٔنه مبوجب عقد اس  ،  ً ـىل 28/9/2006وقال بیا مت االتفاق مع الطاعنة 
نوات  دة بعـد مخـس سـ املبلغ دفعة وا مقابل سداد ذ لغ ملیون درمه، وذ ر م اس

ح سن ٔر ـه 25ویة تقدر ب ٔر سـداد  مثر ، وقـد قامـت الطاعنـة  % من اكمل املبلغ املس
ٔهنـا  سـداد هـذا املبلـغ ٕاال  هبـا  ـامني، وقـد طا ح  ٔر عن مخس سنوات وتبقـي يف ذمهتـا 

عوى. بتـارخي  نعت فاكنت ا ٔن تـؤدى 26/2/2015ام لـزام الطاعنـة بـ ٕ حمكـت احملمكـة 
لغ ملیون درمه ورفض م ٔنفت الطاعنـة هـذا لمطعون ضده م من طلبات. است دا ذ ا 

اف رمق  ت الســ نة 153احلــمك  اف رٔس اخلميــة .... 2015لســ ت ٔمــام حممكــة اســ مــدين 
ٔنف .طعنت الطاعنة يف هـذا احلـمك بطریـق 24/6/2015بتارخي  ٔیید احلمك املست قضت بت

ىل هذه احملمكة يف غ متیزي، وٕاذ عرض الطعن  لنظر.ا ر  د ٔنه  رفة مشورة، رٔت 
ٔ يف  ـه اخلطـ ـىل احلـمك املطعـون ف د تنعـى الطاعنـة بـه  ب وا ىل س ٔقمي الطعن  ث  وح
ادًا ٕاىل طبیعـة العالقـة بـني طـريف التـداعي يه  ٔقام قضاءه اسـ ٕاذ  ٔوی تطبیق القانون وت

لهيـا يف ـه الـيت مت االتفـاق  ٔر هتـاء مدتـه  تحق بعـد ا سـ ر  قـة عقد اسـ ٔن حق ـني 
الل  ح  ٔي ار ر وٕاذ مل حتقق الرشكة الطاعنة  ح واخلسا ٔر العالقة يه عقد رشاكة يف ا

ح مبا یعیبه وستوجب نقضه. ٔر ٔي  كون  امخلس سنوات حمل العقد، فال 
ٔن حملمكـة املوضـوع السـلطة التامـة يف  ٔن مـن املقـرر  ٔن هـذا النعـي مـردود، ذ ث  وح

قة حتصیل فهم الواق ىل حق لوقوف  عوى ويف تفسري العقود واالتفاقات واحملررات  ع يف ا
ت احلـمك  ، واكن البني من مـدو عباراهتا. ملا اكن ذ القصد مهنا مىت اكن تفسريه مما حتمت
ر مت حترـره  عـوى هـو عقـد اسـ قة العالقـة بـني طـريف ا ٔن حق ٔوراق  ه وا املطعون ف

هنام واملؤرخ  سـدد 28/9/2006ب ٔن  ـىل  لغ ملیـون درمه  ر م ىل اس ه مت االتفاق  وف
نوات بفائـدة  دة بعد مخسة سـ كـون هـذا العقـد هـو 25ىل دفعة وا ٔن  % وال یتصـور 

ـاىف مـع  ر وهـو مـا ت ٔي خسـا ٔن یتحمل املطعون ضده  ىل  عقد رشكة ٕاذ مل یمت االتفاق 
ٔن الشـریك يف الشـركة هو رش  ر وهـذا طبیعة عقد الشـركة ٕاذ  ح واخلسا ٔر یك يف ا

لیـه  ـه هـذا النظـر فـٕان النعـي  ىل العقد حمل التداعي وٕاذ الزتم احلـمك املطعـون ف ینطبق 
ٔساس. ري  ىل  كون  ب الطعن  س

ول. ري مق وكون الطعن 



حمكت احملمكة:
ٔلزمت الطاعنة الرسوم واملص ٔمني.رفض الطعن و لغ الت اریف مع مصادرة م

ك  لـــــــــــــــــــــــــذل


