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ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی

ارىة ائــــــــرة ا الت

ة احملمكة :هیئ
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 
م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة181يف الطعـن املق 2015ق 10لس

املوجز :
عوى  سلطة حممكة املوضوع .–الصفة يف ا

الوقائـــــع
طالع  ي تاله السید القايض املقرر / محمد محودة بعد  ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا

: الرشیف واملرافعة وبعد املداو
ه الشلكیة . ٔوضا ث ٕان الطعن استوىف  وح

ٔن الوقائع  ث  ـه –وح ٔوراق –ىل ما یبني من احلمك املطعـون ف ر ا تتحصـل –وسـا
ٔن املطعون ضدها الثانیة اكنت  ـىل ٔ يف  عـوى قامت  ٔول ا الطاعنـة واملطعـون ضـده ا



نتاج) و 159/2015رمق ( رد (خط  لهيام  لزام املدعى  ٕ ادته ٕاىل مـا اكن إ ) بطلب احلمك 
ل نقـ لیـه الثـاىنلیه ق ـدم تعـرض املـدعى  لمدعیـة يف مـن مقـر الرشـكة املدعیـة و

ىل عریضـ ٔمر  ة احلجز التحفظي الصادر يف ا ازهتا خلط إالنتاج وبص نة 1480ة ح لسـ
ٔتعـاب 2015 لهيام املصاریف وا ٔن املدعیـة وذوٕالزام املدعى  ند مـن القـول  ـىل سـ

شاطها يف جمال تصنیع املـواد  زاول  مارة ديب  ٕ سها  ٔس رشكة ذات مسؤولیة حمدودة مت ت
ملنطقـة احلـ ٔوىل رشكـة  لهيا ا لحریق واملدعى  لبناء واملواد املقاومة واملثبطة  رة املعدنیة 

لیـه  ٔن املـدعى  ـث  لمبـاين وح ٔشغال املعدنیة  ة ا شاطها يف صنا زاول  رٔس اخلمية و
ٔنـ شـاف الرشـاكء  بعـد اك لرشـكة املدعیـة وقـد مت عـز ر املايل  شغل املد هالثاين اكن 

لهيـا  لرشـكة املـدعى  ذي  س التنف صب الرئ شغل م ٔنه  ت الرشكة كام  یتالعب حبسا
ٔن رش  ث  ٔوىل وح لرشـكة املدعیـة قـد اشـرتت ........... كة ا قة  عتبارها رشكـة شـق

یوم مببلغ  ٔلوم ٔلواح  سلمت الرشـكة املدعیـة خـط دوالر و 210,256خط ٕانتاج لتصنیع 
ٔن إ إالنتــاج والــيت  يف مقــر الرشــكة املدعیــة بــديب ٕاال  صــص  دمهتا يف الغــرض ا ت ســ

لیه الث ام املدعى  ت بق ـر الرشكة املدعیة فوج ) سـالف ا ٓ اين بنقل خط إالنتـاج (ا
ا يف  دا ت ٔوىل واســ لهيــا ا مــن مقــر الرشــكة املدعیــة بــديب ٕاىل مقــر الرشــكة املــدعى 
ٔو  مـن املدعیـة  ىل موافقة بـذ ٔن حيصل  ه حق ودون  صادیة دون و ق شاطاهتا 

ٔموال الرشكة اليت اكن یتو ٔملونیوم وهذا ما یعد ٕاهدارًا  ٔنـه رشكة سیدم ل ىل ٕادارهتا كـام 
عـوى اجلزائیـة رمق  ـه ٕالیـه مبوجـب ا ٔموال الرشكة وفـق االهتـام املو ىل  1785حتصل 

ىل عریضة رمق و 2015لسنة  ٔمر  نة 1480تقدمت املدعیة  جحـز حتفظـي 2015لسـ
ـذ  ـر ومت تنف ـىل خـط إالنتـاج سـالف ا حلجـز التحفظـي  ٔمـر  رٔس اخلمية وصدر  ا

ىل اخلط  ـه حـق ید ونظرًا السمترار وضع احلجز  اخلـط دون و ىل ذ لهيام  املدعى 
عوى  ه من اكنت ا ي مت تعی شاري ا س ٔكدها تقرر اخلبري  لطلبات واليت  لقضاء 

ه. ل املدعي بصف ق
ة حمكت بتارخي  ٔول در :9/7/2015وحممكة 

ت احلجز التحفظي رمق ( ة وتث ي رٔس اخلمية .) جحز حتفظ148/2015ٔوًال : بص
عوى واحلجز التحفظي رمق ( رد خط إالنتاج موضوع ا ) جحز 2015لسنة 1480نیًا : 

دم  لرشكة املدعیة و ٔوراق وسلميه  لمدعیة املبني وصفًا وقمية  حتفظي رٔس اخلمية 



لمدعیة  لیه الثاين  لیه الثاين ىف تعرض املدعى  ٔلزمت املدعى  ازهتا خلط إالنتاج و ح
ٔتعاب احملاماة . املصاریف ومائة درمه مقابل 

اف رمق ( الست ٔول هذا احلمك  ٔنفت الطاعنة واملطعون ضده ا ) 360/2015است
ًا 30/9/2015وبتارخي  ه موضوع ً ورفض اف ش ست ـــول  ة بق قضت احملمك

م ٔیید احلك ملرصوفات .امل وبت ٔنفني  ٔلزمت املست ٔنف و ست
ة يف  . 25/11/2015طعنت الطاعنة يف هذا احلمك بطریق النقض بصحیفة طعن مؤر

ٔصدرت هذا احلمك  لسة لنظره وفهيا  ىل هذه احملمكة بغرفة مشورة حفددت  وعرض الطعن 
ٔ يف  ىل احلمك املطعون اخلط د تنعي الطاعنه به  ب وا ىل س ٔقمي الطعن  ث  تطبیق ح

ه  لزام الطاعن الثاين بصف ني ملا قىض اوًال  من و ب وذ سب القانون والقصور يف ال
عوى  رد خط إالنتاج موضوع ا ٔوىل  لطاعنة ا  ً ذ سًا تنف ه رئ س بصف الشخصیة ول
رًا للك من املطعون  ه مد ٔن الطاعن الثاين بصف ني  ازته يف  دم التعرض لها يف ح و

ى الطاعنة ضدها والطاعن ور لتخزینه  ىل نقل خط إالنتاج املذ ٔوىل قد وافق  ة ا
ر  ٓ لتايل فٕان  لكفة التخزن بديب و دیدة والرتفاع  ل معه خط ٕانتاج  ٔن  ٔوىل بعد  ا
ت اراكبه  س ٕاىل الطاعن الثاين طاملا مل یث هذا الترصف تنرصف ٕاىل الرشكتني فقط ول

ه الشخصی ٔو تعرضه بصف ٔ خشيص  ة حلیازة املطعون ضدها خلط إالنتاج موضوع خلط
عوى . ا

سبق لها نیًا :و عوى ٕاذ مل  لمطعون ضدها يف ا ة  ٔن ال مصل ملا رد دفاع الطاعنة ب
رضا املطعون ضدها اليت مل  هيا  ي مت نق ٔوىل خبط إالنتاج ا مطالبة الطاعنة ا

عوى من  ل ٕاقامة هذه ا ٔي وقت ق رده يف  ت ان الطاعنة قد تطالب  ة ومل تث ح
لمطعون ضدها . عوى عن رد خط إالنتاج  ل ٕاقامة هذه ا ٔي وقت ق نعت يف  ام

ملـدعى  عـوى تقـوم  ٔن الصفه يف ا ٔنه من املقرر  ري سدید ذ ث ان هذا النعي  وح
ـه كـام  ٔن ف ٔنه صاحب الش عتبار  ٕ ته  لیه مىت اكن احلق املطلوب فهيا موجودًا يف موا

عوى هو من مسائل الواقـع ٔ  ٔو انتفاهئا يف ا الص توافرها  ن حتري صفة اخلصوم واست
الصـها سـائغًا واكن  لفصل فهيا بغـري معقـب مـىت اكن است ستقل حممكة املوضوع  اليت 
ـىل  ة الفائدة العملیة اليت تعـود  ملصل عوى ویقصد  اط ا ة يه م ٔن املصل من املقرر 

عوى من احلمك  ٔو املركز القانوىن هبا رافع ا كن احلق  عوى ٕان مل  ل ا ومن مث فال تق
اء اىل  القضاء .  ٔنه تربر إاللت ش ة  از ٔو حصلت م لیه اعتداء  وقع 



تضمنه من قضاء مشل املطعون ضدهام معًا قد  ه ف واكن احلمك املطعون ف ملا اكن ذ
ٔنه برصف النظر عن الطریقة اليت مت ىل  ازة ٔقام قضائه  نقل خط إالنتاج هبا من ح

ٔنفني  ة ملطالبة املست لمطعون ضدها الثانیة مصل لهيام فٕان  ازة املدعى  املدعیة ٕاىل ح
القة الطاعن الثاين هبا . هتت  ٔن ٕا هيا بعد  ادته ٕا ٕ

ت  ى املطعون ضدها الثانیة وٕاذ مل یث القة مع هتاء  واكن الطاعن ال ینازع يف ا
ٔقل وال الطاعنة ىل ا تعداد لرد خط إالنتاج موضوع الزناع ٕاىل الطاعنة  ٕابداهئام إالس

ٔسباب سائغة لها  عوى ضدهام اليت متثل مطالبة قضائیة به فهذه  رخي رفع ا بدایة من 
دًال  كون  ٔن  كفي محلل قضاء احلمك املطعون وال یعدو الطعن  ٔوراق  ٔصلها الثابت 

حملمكة املوضوع من سلط لیل فهيا ومن مث ف ر ا عوى وتقد ة حتري صفة اخلصوم يف ا
ٔساس . ري  ىل  كون  فٕانه 

وملا تقدم یتعني رفض الطعن .

ٔمني .: حمكت احملمكة  ٔلزمت الطاعنة الرمس واملرصوفات ومبصادرة الت رفض الطعن و

اب ٔس فلهـــــذه ا


