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ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی

اریةائــــــــرة ا الت

احملمكة :هیئة
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 ٔ يف الطعـن 2016من 
ةاملق دول احملمك مد فـي ج ة201بـرق 2015ق 10لس

املوجز :
ري املنتج –الرشیك –عقد رشاكة  ٔحوال النعي 

ٔوراق  ىل ا طالع  ي تاله السید القايض املقرر / محمـد محـودة بعد  وسامع التقرر ا
. الرشیف واملرافعة وبعد املداو

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

عوى رمق  ة املطعون ضدهام ا ٔقام مبوا ٔن الطاعن اكن  ) بطلب احلـمك 101/2010(يف 
لـغ ( ٔداء م لتضامم بـ ام  لزا ٔتعـاب 40894.726ٕ درمه) وتضـمیهنا الرسـوم واملصـاریف و

نه: ىل سند من القول  احملاماة وذ



ـام (-1 لیـه الثـاين واملـدعي رشاكء يف رشكـة 2004/2005يف غضون  )) اكن املـدعى 
ـث ر ........... ويه رشكة ذات مسؤولیة حمـدودة ح لیـه الثـاين هـو املـد اكن املـدعى 

دات الرشكة. حسب مس
ٔول قد قام بطلب من املـدعى -2 لیه ا ٔن املدعى  لمدعي  الل نفس الفرتة اتضح  يف 

ــة  د بق ــىل اعــ ٔن حيصــل  مس الشـــركة دون  یــه  ح حســاب جتــاري  لیــه الثــاين بفــ
ضــوابط البنــك املركــزي ومكــن بــذ لیــه الثــاين مــن الشـــراكء خمالفــًا بــذ املــدعى 
ٔموال ومستحقات الرشكة بعید ًا عن الرشاكء. الترصف يف 

ٔن یـوحض -3 ٔول كتابـة  لیـه ا ه رشـاكً يف الرشـكة مـن املـدعى  طالب املـدعي بصـف
كشــف حســاب یبــني التعــامالت  ٔن ميــده  د الرشــاكء و ح احلســاب دون اعــ ــة فــ یف

ه وطلب لیـه والترصفات املالیة اليت متت ف التعامالت وٕالغـاء احلسـاب فـرفض املـدعى 
ـالق احلسـاب  ٔنـه ... یقـدم طلـب ٕال ـد ب لیـه الثـاين و ٔن املـدعى  علًال بـ م ٔول ذ ا
ـه ... حنـو خمـالف  ن احلساب قد مت ف لمه  ٔكد  ٔول ورمغ ت لیه ا فٕان املدعى  وبذ

مترار يف سـ لیـه الثـاين مـن  .... لقانون والضوابط فقد مكن املدعى  التعامـل يف ذ
ه صـاحب ( انبه مكرصف ودون متكني املدعي بصـف ق من  ٔمـوال 51دومنا حتق %) مـن 

الرشكة من ..... احلساب.
ـر -4 ـىل ٕا ـدة املركـزي و ٔضطر املدعي لتقدمي شـكوى ملرصـف إالمـارات العربیـة املت

دات اخلاصـة  ـىل املسـ ق  لتـدق يشـ املرصـف املركـزي  قام فریـق مف حلسـاب ذ
س الرشــكة وبتــارخي  ٔســ دات عقــد ت املســ 28/5/2006املشــار ٕالیــه ومــن مضــن تــ

د  ـت اعـ ـىل مـا یث تدل  سـ ىل املصاریف املدعي ....  ش  رة الرقابة والتف اطب دا
ٔن البنك مل یتحر .... تفسـري الـنص  ة نظرها  ٔن من و ل الرشاكء و ور من ق البنك املذ

اله يف  ٔ س.املشار ٕالیه  ٔس عقد الت
لیه الثـاين قـد تالعـب يف -5 ٔن املدعى  ي قدم ٕاىل احملمكة ب ى يف تقرره ا هت عوى ا ا

ى املـدعى  ح حسـاب  س وقـام بفـ ٔسـ الف البنود الواردة يف عقد الت ٔموال الرشكة و
ــارة  یاكت ملؤسســة إالمــارات لت ستصــدار شــ د الشــــراكء وقــام  ٔول دون اعــ لیــه ا

ٔنــه قــام العامــة مــن ح  ــث  لیــه الثــاين ح ى املــدعى  ــه  ي قــام بف ســاب الرشــكة ا
ورة بتعـامالت بلغـت ( تعامل امس الشـركة يف التعامل مـع املؤسسـة املـذ 9597502س

ه امس الرشكة مع  ي یوحض ف درمه) ، ٕاستخرج هبا شیاكت من احلساب املشار ٕالیه وا



ٔي صـ ورة ال متـت بـ ٔن التعامالت املذ لیـه العمل ب ـام املـدعى  ٔكـد اخلبـري ق لرشـكة، 
ور. ٔموال معالء الرشكة وٕایداعها يف حساب املذ الثاين بتحصیل 

سـوب ٕالیـه حتـت -6 جلـرم امل لیه الثاين  ٔدانت احملمكة املدعى  ور  ىل التقرر املذ بناًء 
ٔید وصار ح ىل حمكها ت لطعن  سه، و ت وقضت حب كـامً املادة (......) من قانون العقو

.ً
ح احلسـاب -7 ٔن یلزتم الضوابط القانونیة عند ف لقانون جتاه الطافة ب ملا اكن البنك ملزم 

ـدة املركـزي  اص الطبیعیني واملعنویني واكنت تعاممي مرصف إالمارات العربیـة املت ٔش ل
لــرمق (14/93لــرمق ( ت ومهیــة 24/2000) و ح حســا ٔلزمــت البنــوك بعــدم فــ ) قــد 
ددا ا مس الشـخص املعنـوي ومهنـا عقـد و ح احلسـاب  رازهـا عنـد فـ ئق الواجـب ٕا لو

ٔول .... یلـزتم مبـا ورد  لیه ا ٔن املدعى  ئق ومبا  الو س ووجوب التحقق من ت ٔس الت
د الرشــاكء  احلســاب مــن وجــوب اعــ دات ذ س املــودع مضــن مســ ٔســ يف عقــد الت

اخلصوص ه القانوين يف ذ ل بواج ٔ .لحساب و
ب -8 ـىل النحـو املشـار ٕالیـه هـو السـ ح حسـاب  ٔول بفـ لیه ا ام املدعى  وملا اكن ق

بتـه  لیـه الثـاين عـن الرضـر  ملدعي واكنت مسـؤولیة املـدعى  لرضر ... حلق  يس  الرئ
درمه) ضـاعت مـن 9597502حلمك اجلزايئ البات املشار ٕالیه .... واكن مقدار الرضر (

ب ـكة واكن نصــ ــوال الرشـ ــغ (ٔم ل ــا م ــدعي مهن ــ4894726امل ــه مي ٔن ــار  عتب درمه) 
عوى.51( دا به ٕالقامة هذه ا ي  ٔمر ا %) من رٔس مال الرشكة املترضرة ا

ة حمكت بتارخي  ٔول در صاص لوجـود رشط التحكـمي 26/3/2012وحممكة  خ بعدم 
ٔول لعدم اخلصومة. لیه ا عوى عن املدعى  ورد ا

اف رمق ( ت الســ ٔنف الطــاعن هــذا احلــمك  ت اف 184/2012اســ ت ســ ) فقضــت حممكــة 
صــاص والئیــًا 27/1/2013بتــارخي ( خ ٔنف خبصــوص قضــائه بعــدم  ت لغــاء احلــمك املســ ٕ  (

ــف  ــزناع ووق ــن ال ــذا الشــق م ــر ه ــوى ملصــدرها لنظ ع ــادة ا ــمي وٕا ــود رشط التحك لوج
ٔنف ملست اف يف شقه الثاين املتعلق  ٔول بنك املرشق.ست ضده ا

ملدعى 18/11/2013وبتارخي ( ٔول املتعلق  عوى يف شقها ا رفض ا ة  ٔول در ) قضت حممكة 
ٔتعاب احملاماة............ لیه الثاين  لرسوم واملصاریف ومائة درمه مقابل  وٕالزام املدعي 

اف رمق  الست ٔنف الطاعن هذا احلمك  642/2013است
قضت احملمكة:29/10/2014وبتارخي 



اف رمق (- 1 ت ــ س ــل 642/2013ــرفض  ٔنف ق ت ــمك املســ ــد احل ٔیی ا وت ) موضــو
ملرصوفات. ٔنف  ٔلزمت املست ويت و ٔنف ضده الثاين موىس  املست

اف رمق (- 2 سبة لالست ٔول بنـك 184/2012ل ٔنف ضـده ا ت ـل املسـ ) املقدم من ق
ـ ٔنف والقضـاء جمـددًا  ت لغـاء احلـمك املسـ ٕ ٔنف املرشق  ت ٔلزمـت املسـ عـوى و رفض ا

ملرصوفات.
ــارخي  ــاب بت ــمل الك ــت ق ٔودع ــنقض بصــحیفة  ــق ال ــذا احلــمك بطری ــاعن يف ه ــن الط طع

لسـة لنظـره 21/12/2015( ىل هذه احملمكة بغرفة املشـورة حفـددت  ) وعرض الطعن 
ٔصدرت هذا احلمك. وفهيا 

ـىل احلـمك املط ني ینعى هبام الطاعن  ىل سب ٔقمي الطعن  ث  ـه خمالفـة القـانون ح عـون ف
ـرفض  ني قضــى  ٔوراق  فاع وخمالفة الثابت  الل حبق ا ب وإال سب والقصور يف ال
عـوى اجلزائیـة  رمغ صـدور حـمك يف ا ىل سند من ختلفه عن ٕاثبات إالرضار به  دعواه 

ٔمــوال رشكــة 171/2006رمق  ــد  ــل تبدی ٔ دانتــه مــن  الرشــیك فهيــا ودون ........... ٕ
عوى.التطر  ىل تقرر اخلربة سند ا رتاضاته  ق ٕال

ٔن الــنص يف املــادة  ــري ســدید ذ ٔن هــذا النعــي  ــث  مــن قــانون املعــامالت 282ح
ٔن الضـرر  ىل  ري ممزي بضامن الضـرر" یدل  ولو  لغري یلزم فا ٔن "لك ٕارضار  املدنیة 

قها جمرد وقوع  كفي لتحق ٔراكن املسؤولیة املدنیة فال  ٔن حيـدث رن من  ٔ بل جيـب  اخلط
ــة  لتعـویض ن م  ـام هــذه املسـؤولیة واحلكـ بـوت الرضـر رشط الزم لق ٔ رضرًا ف اخلطـ

.
الص تـوافره مـن  اتق املضـرور وٕاست ىل  ٔن عبء ٕاثبات الضـرر یقع  واكن من املقرر 
باب  ٔسـ ـىل  ٔقامـت قضـاءها  ل يف سلطة حممكة املوضوع بغري معقب مىت  دمه مما ید

.سائغ كفي محل ٔوراق  ٔصلها الثابت  ة لها 
ذ مبـا تطمـنئ ٕالیـه  ٔ وا ٔد ر ا ٔن حملمكة املوضوع السلطة التامة يف تقد واكن من املقرر 
نعـت  ٔنـت ٕالیـه واق عـوى مـىت ٕاطم ـذ بتقرـر اخلبـري يف ا ٔ داه ولها ا مهنا وٕاطراح ما 

هيا ويه ى ٕا هت ة اليت ا لهيا الن دت يف حمكهـا ٕاىل ذٔسباب اليت بىن  مـىت اسـ
عـوى فـٕان هـذا التقرـر یعتـرب جـزءًا مـن احلـمك  لفصل يف ا ٔساسًا  ه  التقرر واختذت م
ٔن يف  ـه ٕالیـه  ٔو بعـض الطعـون املو ىل لك  لرد استقالًال  كون ملزمة  ويه بعد ال 



تح سـ الطعـون مـا  ٔهنا مل جتد يف تـ د  ٔسبابه ما یف ىل  ذها به محموًال  لهيـا ٔ ق الـرد 
ٔكرث مما تضمنه التقرر. ب

ى ٕالیـه  هتـ ا ٔنف فـ ٔیید احلمك املست ٔسس لقضائه بت ه قد  واكن احلمك املطعون ف ملا اكن ذ
لرضر قد بقـي  ٔنف  اء املست ٔن "ٕاد بابه ب ٔس ٔورده ب ىل ما  رفض دعوى الطاعن  من قضاء 

ت  ٔن ث بعد  لیل" وذ یعوزها ا ٔقوال مرس ٔنف جمرد  ت ٔن املسـ عـوى  ات ا من "ب
ٔنـه قـام بتـارخي ..................اكن رشاكً يف رشكة  21/12/2005ويه الرشكة املترضـرة و

ع حصته فهيا ٕاىل املدعو  ة ...................ب ٔول در ٔمام حممكة  ٔن اخلربة اجلاریة  ٕاضافة ٕاىل 
 ٔ ٔیة ٕارضار جبانب املست دم ثبوت  لصت ٕاىل  نف".اكنت قد 

م رمق 179/2002واكن الثابت من احلمك اجلزايئ رمق  حلكـ ًا  اف ت 692/2006املؤید ٕاسـ
دانـة  ٕ ٔمـوال الغـري املقيضـ  لهيـا املترضـرة مـن جرميـة تبدیـد  ين  ٔن ا ح رٔس اخلمية  ج

لهـا  ٔ ي اكن إ الطاعن جزائیًا مـن  ـري الطـاعن ا منـا يه رشكـة ...................... ويه 
ــرد ـكة جم ـیك يف الرشـ ــفة الرشـ ص ٔن  ــدعى  ورة ی ــذ ــة امل ــوى اجلزائی ع تيك يف ا مشــ

ٔنـه تنـازل  عوى مـن  راه يف ا تضمنته تقارر اخلربة ا املترضرة واكن الطاعن مل ینازع ف
موضوع الرشاكة مع املطعون ضده الثاين ومـن مضهنـا رشكـة –عن حصصه يف الرشاكت 

ــارة مــواد البنــا ٔوســط لت املــدعو .......................... الرشــق ا –ء ٕاىل املتنــازل 
) مبـا ینفـي عنـه صـفة الرشـیك يف رشكـة 21/12/2005مبوجب عقد اتفـاق مـؤرخ يف (

ٔسباب سـائغة  عوى ، فهذه  الصفة يف ا ارة مواد البناء وتبعًا  ٔوسط لت الشـرق ا
وال یعدو النعي ٔ  كفي محل ٔوراق  ٔصلها الثابت  حملمكة املوضـوع لها  دًال ف كون  ن 

ٔمـام  رتـه  لیـل فهيـا ممـا ال جيـوز ٕا ر ا عوى وتقـد من سلطة ىف حتصیل فهم الواقع يف ا
ٔساس مبا یوجـب رفضـه دون ٕالتفـات  ري  ىل  كون قامئ  هذه احملمكة ومن مث فٕان النعي 

رتاه من  ام فضال عام ا ٔن اخلربة من نعي  ان وٕاهبام المغوضملا یثريه الطاعن يف ش س
ــتج ىف لك  ــري م كــون  ــه فٕانــه  ثــرية ىف حصــة قضــاء احلــمك املطعــون ف ــه  ــه معــه و م

رشیك ىف الشــركة ( عوى ما دامت صفة الطاعن  هتـت ...........حوال ىف ا ) قـد ٕا
املشار الیه عن حصصه فهيا . از ب



:حمكت احملمكـــــة 
ٔمني.رفض الطعن و  ٔلزمت الطاعن الرمس واملرصوفات ومبصادرة الت

لهذه األسبابو 


