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ائــــــــرة  اریةا الت
حملمكة :هیئة ا

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
د ةيف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ب ارة رٔس اخلمي ٕام ار القضـــــاء ب

ٔربعاء  ریل من العام 27املوافق هـ1437رجب 20يف یوم ا ٔ 2016من 
م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة156يف الطعـن املق 2015ق 10لس

املوجز :
رشكة الواقع . –شهر عقد الرشاكة 

املـحمكــــــة
 ٔ ىل ا طالع  ـة ، واملرافعـة ، بعد  ي تاله القايض محمـد عق وراق ،  وسامع التقرر ا

 . وبعد املداو
ه الشلكیة . ٔوضا ث ٕان الطعن استوىف  ح

ٔن  ٔوراق تتحصـل يف  رة ا ـه وسـا ىل ما یبني مـن احلـمك املطعـون ف ث ٕان الوقائع  وح
عـوى رمق   ـىل املطعـون ضـده ا ٔقام  نة  338الطاعن  رٔس اخلميـة مـدين 2014لسـ

ة  -بتدائیة بطلب احلمك  ٔن یـــؤدي -وفقًا لطلباته اخلتام ده بـ ٕالزام املطعــون ضـ
لــغ ٔلــف درمه  م بعامئة  ن وســ ــىل -ملیــو ٔنــه مت االتفــاق شــفو   ،  ً وقــال بیــا



ـىل س رشكة مع املطعون ضده الغرض مهنـا معـل مشــروع ....................... ،   ٔس ت
ٔلف درمه يف مقابـل ذ ٔربعامئة  لغ ملیون و م ـدة –ٔن یدفع  حـرر املطعـون ضـده 

كمتـل وٕاذ اكن  ٔن هـذا املرشـوع مل  لمشــروع ، ٕاال  رٔس مـال  شیاكت بقمية هذا املبلغ 
ٔن  ـري وبعـد  عـوى ،  نـدبت احملمكـة خ لطاعن مدیونیة اجتاه املطعون ضده ، فاكنت ا

ٔوان .31/03/2015خي  ٔودع تقرره ، حمكت بتار ل ا ا ق عــوى لرفعه ـول ا دم ق بع
اف رمق    ت السـ ٔنف الطـاعن هـذا احلـمك  نة  200ٕاست ٔمـام حممكـة 2015لسـ مـدين 

اف رٔس اخلمية واليت بتارخي  ٔنف ،  2015/ 06/ 29است ت ٔییـد احلـمك املسـ م قضت بت
متیزي ، وٕاذ ُعرض  ىل هذه احملمكـة يف غرفـة طعن الطاعن يف هذا احلمك بطریق ا الطعن 

لنظـر . ر  د ٔنه  مشورة رٔت 
ٔ يف تطبـق القـانون  ه اخلط ىل احلمك املطعون ف باب الطعن  ٔس ث ٕان الطاعن ینعى ب وح

ٔن  ً فـاع وقـال بیـا ـالل حبـق ا ب وإال سب العقـد وخمالفة القانون والقصور يف ال
لـغ  م كمتل ودفع مقابل ذ شاء مشـروع مل  احملرر بني طريف التداعي هو عقد قرض ٕال
یاكت  ــدد مــن الشــ ٔلــف درمه ،  وحــرر املطعــون ضــده مقابــل ذ ٔربعامئــة  ملیــون و

قـات النیابـة العامـة يف القضـیة رمق   تقرت عنـه حتق مـا ٕاسـ نة 3350وكذ 2013لسـ
ٔن هذه ال  س عقـد رشكـة جزاء رٔس اخلمية ب شیاكت هو شیك ضامن ،  ومن مث فٕانـه لـ

ٔن  ـه اعتـرب  ٔن احلمك املطعـون ف ىل هذا العقد ٕاال  ع  رغب املطعون ضده يف التوق ٕاذ مل 
ـل  سرتداد ما دفعـه يف رٔسـامل الرشـكة ق العالقة بني الطرفني رشكة وما یطلبه الطاعن 

قة هذا العقد هو عقد قر  ٔن حق ٔن یعتد ب ٔوان دون  ض مبا یعیبه وستوجب نقضه .ا
ٔن حملمكـة املوضـوع سـلطة فهـم الواقـع يف  ٔن املقـرر  ،  ذ ري حم ث ٕان هذا يف  وح
ٔوردهـا يف  باب الـيت  ٔسـ ى ٕالیـه اخلبـري ل هتـ ـذ مبـا ا ٔ مهنا ولهـا ا ٔد ر ا عوى وتقد ا

ـرد ا ٔقـواهلم وجحجهـم و ع اخلصوم يف خمتلـف  ٔن ت ري ملكفة ب ٔهنا  ـىل تقرره و تقالًال  سـ
ه الــرد الضمين املسـقط  ا ف ٔوردت دلیله ة اليت  ق ام احلق ٔو قول ما دام ىف ق ه  لك و

ٔقــوال ا ،  لت . ملـا اكن ذ كفي محلـ ٔسباب سائغة  ىل  ٔقامت قضاءها  واحلجج و
ٔقوال طريف التـداع ىل  ه قد عول يف قضاءه  ت احلمك املطعون ف ي واكن البني من مدو

اخلبـري احلسـايب املعـني 2013لسنة 3350يف القضیة رمق   جـزاء رٔس اخلميـة وكـذ
شـاء  قة العالقة بني طريف التداعي هـو عقـد رشاكـة ٕال ٔن حق ة  ٔول در ل حممكة  من ق
ــل الطــاعن هــو حصــته يف رٔس مــال  مشـــروع .................. ومــا قــد مت دفعــه مــن ق



ي رشكة واقع ي ال جيوز املرشوع ومن مث فه لقانون فه ذ ٕاجراءات الشهر وفقًا  ٔن مل تت و
لیه عقد الرشكة من الزتامات وحقوق دون الرجوع  ٔي من الشـراكء التنصل مما یفرضه 
لتايل سداد مببلغ الزتامات اليت  ٔو قضائیًا و ه الرشكة رضائیًا  ٔو بصف ٓخر  ٕاىل الشـریك ا

ىل رشكة الواقع حمل التداعي ومن مث ٔوان وٕاذ الـزتام تقع  ـل ا ٔقميـت ق عـوى  كـون ا
ٔسـاس  ـري  ـىل  كـون  باب الطعـن  ٔسـ لیـه ب ه هذا النظر فٕان النعـي  احلمك املطعون ف

ویتعني رفضه . 
وملا تقدم . 
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