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اریة   رة الت ا ا

ة :هیئة احملمك

رة ا س ا شار / محمد محودة الرشیف                      رئ رئاسة السید املس
ٔبوراحب   شارن/ د راشد احلاى و صالح عبدالعاطى  ن املس وعضویة السید

ىل       ٔمني الرس السید/  حسام  و
دار القضــ ةيف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ب ارة رٔس اخلمي ٕام ـــاء ب

د  ٔ 2016من یولیو من العام 31هـ املوافق 1437شوال 25يف یوم ا
م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة205يف الطعـن املق 2015ق 10لس

املوجز :
ر الرشكة –عقد الرشاكة  سلطة حممكة املوضوع –ٔحوال ٕالزتام مد

ٔ بعد ىل ا ي تاله السید القايض املقرر/صالح إالطالع  وراق وسامع التقرر ا
: ٔبو راحب واملرافعة وبعد املداو عبدالعاطي 
ه الشلكیة. ٔوضا ث ٕان الطعن استوىف  ح

ث ٕان الوقائع  ٔوراق –وح ر ا ـه وسـا تتحصـل يف –ىل ما یبني من احلمك املطعون ف
لـغ  ٔن الرشكة الطاعنة تقدمت بطلب ٕالزام املطعوم ضد ٔداء م درمه 635,765,72هام ب

ريیة بواقـع  ٔ ة التعامل مع املطعون ضدهام والفوائد الت % مـن 12قمية املبالغ املرتامكة ن



كسـري  ند مـن الطاعنـة تعمـل يف جمـال  ـىل سـ عوى وحىت السداد وذ رخي رفع ا
ــانة ة اخلرس ــال صــنا ــل يف جم ٔوىل تعم ــون ضــدها ا ٔجحــار وتصــنیعها واملطع ــاهزة ا اجل

ـىل  ٔنواعها من الرشكة الطاعنـة  ٔجحار ورمال ب ذ  ٔ رية ب ٔ ة وقامت ا ٔمسن ات ا واملنت
لــغ  ٔصــدرت مقابــل ذ834,959,06فــرتات ومبوجــب فــواتري بقميــة ٕاجاملیــة م درمه و

ـىل البنـك  ـة مسـحوبة  ٔعیـدت دون رصف شیاكت بنك یاكت  ...........  ٕاال ان الشـ
ى مطالبة املطعون ض لغ  و سداد م يق 199,193,34دهام قاما  سـداد  درمه ومل تقم 

لسـة –املبلغ  ـدد  ٔمـر و ـتص رفـض ٕاصـدار ا ید القـايض ا ىل السـ ٔمر  وبعرض ا
رمق  عوى  دت ا رٔس اخلمية إالبتدائیة اليت حمكت 2009لسنة 359لنظر املوضوع وق

اف رمق ت السـ ٔنفت الطاعنـة هـذا احلـمك  ت عـوى ٕاسـ نة 363رفض ا ٔمـام 2010لسـ
اف رٔس اخلمية وبتارخي  ٔییـد طعنـت الطاعنـة يف 2015/ 29/10حممكة ٕاست لت قضت 

ــىل هــذه احملمكــة يف  متیــزي وٕاذ ُعــرض الطعــن  –غرفــة مشــورة –هــذا احلــمك بطریــق ا
لسة لنظره وفهيا قررت ٕاصدار احلمك جبلسة الیوم. ددت 

ٔسباب الط ث ٕان الطاعنة تنعى حباصل  ٔ يف تطبیـق وح ه اخلط ىل احلمك املطعون ف عن 
تقـول ان احلــمك  تدالل ويف بیـان ذ عـوى والفسـاد يف إالسـ القـانون وفهـم الواقـع يف ا
ىل سند من انتفاء التعامل بني الرشكة الطاعنة  عوى  رفض ا ٔقام قضاءه  ه  املطعون ف

هنام وذ ىل الرمغ من ثبوت التعامل ب ٔوىل  ٔوامر الرشـاء واملطعون ضدها ا بت من 
یك املسـحوب  لطاعنة بطلب تورید مـواد لهـا والشـ ٔوىل  الصادرة من املطعون ضدها ا

ٔوىل مببلغ  ه 300ىل املطعون ضدها ا ٔلف درمه واملوقع من املطعون ضده الثـاين بصـف
ـن  د كـن حـوا سـدید املدیونیـة ومل  ه  لرشكة املطعون ضدها الثانیة فالهدف م رًا  مد

ـع ذ ٔنـه هـو امللكـف بتوق ٔوىل و لمطعون ضـدها ا ر  ٔن املطعون ضده الثاين هو مد
ة املقدمـة مـن الطاعنـة  یاكت وقد التفت احلمك عن هذه احلقائق والوقائع الثابته والب الش

ٔن املطعون ضـده الثـاين اكن یتصــ ٔغفل دفاع الطاعنة من  ٔ يف فهم الواقع و ٔخط رف يف و
ٔثنـاء  ٔوىل وممثًال لها مما جيعل مجیع تصــرفاته  لمطعون ضدها ا رًا  ه مد لك تعامالته بصف
شـغال ذمـة  ـدم ا ى احلـمك املطعـون ٕاىل  هتـ فـذه حبقهـا وٕاذ ا لشـركة ملزمة لها و ٕادارته 
عـوى  ىل تقرر اخلبري املنتـدب يف ا ن املطالب به وعول يف ذ املطعون ضدهام 

كـون ىل  دات املقدمة من الطاعنـة فٕانـه  ملس بت  الرمغ من قصوره والتفاته عام هو 
ٔن حملمكــة  ٔن املقــرر  ــث ٕان هــذا النعــي مــردود، وذ توجب نقضــه وح ســ معیبــًا مبــا 



لهيــا  ــة  املطرو ٔد عــوى واملوازنــة بــني ا املوضــوع الســلطة التامــة يف فهــم الواقــع يف ا
ذ مبا تطمنئ ٕالیه وتط ٔ كـون عنصــرًا مـن ل ٔن  داه، واكن معل اخلبري ال یعدو و رح ما 

ى ٕالیـه محمـوًال  هت ذ مبا ٕا ٔ رها ولها سلطة  عوى خيضع لتقد عنارص إالثبات الواقعیة يف ا
كـون  ٔن  لهيـا دون  ٔسـس الـيت بـىن  ٔحباثـه وسـالمة ا كفایة  نعت  ٔسبابه مىت ٕاق ىل 

الفة ملا  دات ا ىل املس لرد  نعـت هبـا ملزمة  قـة الـيت اق ـام احلق ٔن يف ق ذت بـه   ٔ
ٔوردت دلیلها الرد الضمين املسقط ملا خيالفها  ت –و ، واكن البني مـن مـدو ملا اكن ذ

ٔد ر ا عـوى وتقـد دود سـلطته يف فهـم الواقـع يف ا لص يف  ه قد  احلمك املطعون ف
القـة بـني الشــركة الطاعنـة و  س هنـاك  ٔنه ل ٔوىل لعـدم املقدمة فهيا  املطعـون ضـدها ا

ٔن مجیع املواد الصادر مبوجهبا الفواتري والشیاكت املقدمة من الطاعنة  هنام و وجود تعامل ب
ٔوىل وٕامنـا عـن رشاكت  ست صادرة عن الشـركة املطعـون ضـدها ا مثن املواد ل سدیدًا 

صورة الشیك املقدم ضـد ا ت صدورها عهنا وكذ لطاعنـة املطعون ضده الثاين ومل یث
وعـول 300مببلغ  ٔصـ ٔوىل ومل یـمث تقـدمي  ٔلف درمه فقد مت حجده من املطعوم ضـدها ا

رتاضـات الـيت  ـر يف  عـوى ومل  ٔن ٕالیـه مـن تقـارر اخلـربة يف ا ٔطم ىل ما  يف ذ
هيـا واكن البـني مـن  هتـت ٕا ة اليت ا ٔبدهتا الرشكة الطاعنة من سالمة تقارر اخلربة والن

ٔوراق  ٔجحار بـني ا القة تعامل يف جمال تورید الرمال وا الیة من وجود مثة  اءت  ٔهنا 
ٔوىل وٕامنا اكنت العالقة بني الطاعنـة ورشكـة صـقور  الشـركة الطاعنة واملطعون ضدها ا
لـص  ـرية فـٕان مـا  ٔ لشــركة ا رًا  ٔنه اكن مد ٔقر املطعون ضده الثاين ب ي  الصحراء وا

ـه  ـن ٕالیه احلـمك املطعـون ف ٔوىل  شـغال ذمـة الرشـكة املطعـون ضـدها ا ـدم ا مـن 
معینـه  رًا لهـا سـائغًا و ه مد راءة ذمة املطعون ضده الثاين بصف لتايل ٕاىل  املطالب به و
ـه  ق كـون يف حق ٔن  ى ٕالیه فٕان ما تثريه الطاعنة ال یعدو  هت ٔوراق ویؤدي ٕاىل ما ٕا من ا

ستقل به حممكة  ر دًال موضوعیًا ف عـوى وتقـد املوضوع من سـلطة فهـم الواقـع يف ا
متیزي. ٔمام حممكة ا رته  املقدمة فهيا مما ال جيوز ٕا ٔد ا

وملا تقدم یتعني رفض الطعن.

لـــــــذ



- حمكت احملمكــــــة:
ٔمني. ٔلزمت الطاعنة الرمس واملرصوفات مع مصادرة الت رفض الطعن و

ملحوظة 
شـار/ محمـد محـودة الرشـیف وعضـویة السـادة الهیئة الىت جح ید املس رئاسة السـ زت وتداولت ووقعت مسودة احلمك ىه 

ة بصدر احلمك . ى الهیئة املب حلمك فه ٔما الهیئة الىت نطقت  ه  شارن / صالح عبدالعاطى ابوراحب و محمد عبدالعظمي عق املس


