
 
 

 

 

 

 

 

 احلمك الصادر ابمس صاحب السمو الش يخ / سعود بن  صن ب بن  انق ال نا   

منننننننننننارة رأ س اخلمينننننننننننننننننة                           حننننننامك ا 
 

------------------------- 

 حممكنننننننة متيينننننننز رأ س اخلمينننننننننة

 ادلائبة التجارية 
 

 

 ة :هيئة احملمك
 
 

 ببئاسة الس يق املستشار / د/ راشق احلاى                     رئيس ادلائبة

  وعضوية الس يقي  املستشاري / صالح عبقالعاطى أ بوراحب  واق عبقالعظمي ع بة

 وأ مني الرس الس يق/  حسام عىل      

مــارة رأ س اخلميـــةيف اجللسنننننة العلنية املنع نننننقة مب نننب احملمكنننننة بــــقار ال ضن  نننناء بــا 

ثنني   2016م  يونيه م  العام  27املوافق   هن 1437رمضان  22يف يوم ال 

 2015ق  10 لسنـــة 206يف الطعن  امل يـــق فن  جــقول احملمكــة بنبقـم 
 

 
 املوجز :

مام حممكة المتيزي  اثرهتا أ  س باب اليت ل جيوز ا  دخال خصم جقيق ابدلعوى .  –ال   ا 

 

بعق الاطالع عىل ال وراق وسامع الت بيب اذلي تاله الس يق ال ايض امل بر /             

 صالح عبق العاط  أ بو راحب واملبافعة وبعق املقاوةل:

ن الطع  اس توىف أ وضاعه الشلكية.  حيث ا 

ن الوقائع  تتحصل يف  –وعىل ما يبني م  احلمك املطعون فيه وسائب ال وراق  –وحيث ا 

رأ س  2014لس نة  61الطاعنة أ قامت عىل املطعون ضقها ادلعوى رمق  أ ن املؤسسة



 
 

اخلمية الابتقائية بطلب احلمك بنقب خبري حسايب لتصفية احلساب بيهنا وبني الرشكة 

لزام ال خرية مبا يسفب عنه الت بيب. وقالت بيااًن ذلكل أ هنا قامت بتوريق  املطعون ضقها واب 

حىت  2006خالل فرتة التعامل بيهنام م  عام  دفان )رودبيس( للرشكة املطعون ضقها

جاميل  2011عام  حقى عرش ع ق توريق مببلغ ا  درمه كام متثلت  6.015.021بلغت ا 

درمه وخالل تكل الفرتة تبصقت  12.528.941توريقات ادليزل ع  ذات الفرتة مببلغ 

. كام مبالغ بذمة املطعون ضقها ومبطالبهتا امتنعت ع  السقاد. ف ق أ قامت ادلعوى

رأ س اخلمية  2014لس نة  123أ قامت املطعون ضقها عىل الطاعنة ادلعوى املت ابةل رمق 

لزام الطاع  بصفته بأ ن يؤدى لها مبلغ  درمه  162.307الابتقائية بطلب احلمك أ صلياً اب 

واحتياطياً نقب  3/1/2011% م  اترخي الاس تح اق يف 12والفائقة ال انونية بواقع 

احلساب بني الطبفني. وقالت بيااًن ذلكل أ ن املؤسسة الطاعنة خبري حسايب لتصفية 

حقى عرش ع قاً كام  قامت بتوريق مكيات م  ادلفان لها مبوجب مثانية ع ود وليس ا 

درمه. كام قامت  120.687زمعت وقامت بسقاد قميهتا ومل يتب   يف ذمهتا سوى مبلغ 

 3/10/2010حىت  12/3/2007املؤسسة الطاعنة بتوريق ديزل لها خالل الفرتة م  

درمه وقق سقدت املطعون ضقها قمية ادليزل بزايدة  11.290.442.25بلغت قميهتا مبلغ 

نشاء خممي عاميل للمؤسسة  157.993.90ققرها مبلغ  درمه كام قامت املطعون ضقها اب 

جاميل مبلغ  درمه مل تسقدها الطاعنة . ف ق تبصق يف ذمة ال خرية  125000الطاعنة اب 

درمه ف ق أ قامت ادلعوى. مضت احملمكة ادلعويني . ونقبت خبرياً. وبعق  162.307مبلغ 

لزام املؤسسة  أ ن أ ودع ت بيبه. حمكت ببفض ادلعوى ال صلية ويف ادلعوى املت ابةل اب 

% م  9درمه والفائقة ال انونية بواقع  262.307الطاعنة بأ ن تؤدى للمطعون ضقها مبلغ 

قامة ادلعوى املت ابةل وحىت متام السقاد. اس تأ نفت املؤسسة الطاعنة هذا احلمك  اترخي ا 

أ مام حممكة اس تئناف رأ س اخلمية. وبتارخي  2014لس نة  434ابلس تئناف رمق 

لزام الطاعنة بأ ن تؤدى  29/10/2015 قضت بتعقيل احلمك املس تأ نف ليصبح احلمك اب 

اعنة يف هذا درمه والتأ ييق فامي عقا ذكل. طعنت الط 162.307للمطعون ضقها مبلغ 

ذ عبض الطع  عىل هذه احملمكة    -يف غبفة مشورة  -احلمك بطبيق المتيزي . وا 

صقار احلمك جبلسة اليوم.  حقدت جلسة لنظبه وفهيا قبرت ا 

ن الطع  أ قمي عىل سبب واحق م  مخسة أ وجه تنعى املؤسسة الطاعنة ابلوجه  حيث ا 

اخلطأ  يف تطبيق ال انون وخمالفة الواقع ال ول والثاين والثالث مهنا عىل احلمك املطعون فيه 



 
 

ذ أ قام قضاءه عىل س نق م  أ ن املؤسسة الطاعنة قامت بتوريق  وال خالل حبق ادلفاع ا 

عقد مثانية مشاريع لصاحل الرشكة املطعون ضقها عىل البمغ م  قيام الطاعنة بتوريق 

حقى عرش مرشوعاً وف اً ملا ورد ابملستنق امل قم حبافظة مستنقات ال   خرية جبلسة ا 

م واملطابق لل صل لكونه حيمل شعار وخامت وعنوان الرشكة املطعون 23/03/2015

ثبات مطاب ة املستنق لل صل حال أ ن  ضقها ومل تعمتقه احملمكة ومل متك  الطاعنة م  ا 

حلف الميني م  قبل ممثل الرشكة املطعون ضقها قق أ نصب عىل عقم وجود اصل 

نطوى عىل حصته أ و املساس بفحواه والتفتت احملمكة ع  املستنق سالف البيان دون أ ن ي

طلب ال حاةل للتح يق ونقب جلنة ثالثية لتثبت الطاعنة مطاب ة املستنق لل صل واذلي 

ثبات ح ها دلى املطعون ضقها وتصفية  حقى عرش مرشوعاً وا  يفيق قياهما بتنفيذ ا 

 احلساب بيهنام مما يعيبه ويس توجب ن ضه.

ن هذا النع   م  قانون  19، 18يف غري حمهل، ذكل أ ن مؤدى نص املادتني وحيث ا 

لزام اخلصم خصمه بت قمي أ ي حمبرات أ و أ وراق منتجه تكون  ثبات أ نه مىت طلب ا  ال 

ناكر ال خري وجود  حتت يقه وعقم كفاية ادلليل عىل وجود الورقة حتت يق اخلصم مع ا 

وتبتيب احلمك عىل موقفه م   احملبر أ و الورقة يتعني عىل احملمكة حتليف اخلصم املنكب

احللف التفات احملمكة ع  طلب ال حاةل للتح يق أ و نقب جلنة ثالثية اعتقاداً ابلميني 

يف ادلعوى .ملا اكن ذكل  فهم الواقعجقل موضوع  يف سلطة حممكة املوضوع يف حتصيل 

ىل اخلصم املنكب –ا ممثل املطعون ضقه -، واكنت حممكة ال س تئناف قق وهجت الميني ا 

ليه  ، سالفة البيان حفلفها 19طب اً ملا أ وجبته املادة  وخلت ال وراق ما يؤيق ما ذهبت ا 

ت املالية بني ا مبا تقعيه م  مبلغ الفبق يف احلساابالطاعنة م  مقيونياهتا للمطعون ضقه

ذ واجه دفاع الطاعنة الوارد بسبب النع   ن احلمك املطعون فيه ا  الطبفني لصاحلها فا 

ىل ر  فض طلب الطاعنة ورفض دعواها بأ س باب سائغة لها أ صلها الثابت يف وخلص ا 

ثبات  ال وراق وتكف  محلةل والتفت ع  طلب ال حاةل للتح يق أ و نقب جلنة ثالثية ل 

ثبات قياهما بتوريق أ حقى عرش مرشوعاً اعتقاداً ابلميني  مطاب ة املستنق لل صل ول 

ن ما تثريه الطاعنة يف هذا وبت بيب اخلبري املنتقب يف ادلعوى اذلي أ طمأ ن ليه فا  ت ا 

ع ـــالشأ ن ل يعق وأ ن يكون جقلً موضوعياً يف سلطة حممكة املوضوع يف حتصيل فهم الواق

اثرتنننننا ل جيـــب ال دةل ممننوى وت قينننيف ادلع  .زنة المتييـــام حممكــه أ مـــوز ا 



 
 

ن الطاعنة تنعى ابلوجه البابع عىل احلمك املطعون ف يه اخلطأ  يف تطبيق ال انون وحيث ا 

دخال البنك  ىل طلبه اب  وال خالل حبق ادلفاع للتفاته وعقم اس تجابة حممكة ال س تئناف ا 

 كخصم يف ادلعوى ل لزامه بت قمي ...........   (.……………) ..………

ما حتت يقه م  مستنقات حسابية ومالية مشرتكة بني الطبفني وتبني ح ي ة العالقة 

مقاد احملمكة بكشف حسايب اكمل ور   معمتق ليبني اكفة  احلسابية واملالية بيهنام ول 

التعامالت وبقايهتا بني الرشيكتني وبيان اكمل املبالغ اليت اس تلمهتا الرشكة الطاعنة واكفة 

امت برصفها ال خرية م  حساب الرشكة املطعون ضقها دلى البنك الش ياكت اليت ق

جابة طلب ال دخال مبا يعيب احلمك ويس توجب  اخلصم املقخل وهو مما يتعني معه ا 

 ن ضه.

ن هذا النع  غري م بول ، ذكل أ ن مؤدى نص املادة  ثبات يف  20وحيث ا  م  قانون ال 

لزامه بت قمي حمبر حتت  املعامالت املقنية والتجارية أ ن ال ذن للخصوم يف دخال الغري ل  ا 

أ مب جوازي للمحمكة يف ال حوال  –ولو أ مام حممكة ال س تئناف  –أ ثناء سري ادلعوى 

م  ذات ال انون ، وهو  19،  18وطب اً لل حاكم وال وضاع املنصوص علهيا يف املادتني 

ثبات خيضع يف جباءات ال  جباء م  ا  كل وضوع اليت مت ت قيبه حملمكة املابعتباره مبثابة ا 

ذا تبني لها عقم جقيته أ و أ ن يف أ وراق ادلعوى ما  –ولو بصورة مضنيه  –رفضه  ا 

ليه . ملا اكن ذكل واكنت الطاعنة قق  جابة اخلصوم ا  يكف  لتكوي  ع يقهتا مبا يغين ع  ا 

لزامه بت قمي ما دليه م  مستنقات وت قمي كشف حساب  دخال البنك املذكور ل  طلبت ا 

التعامالت بني الطبفني ومل تفصح الطاعنة ع  أ وصاف تكل احملبرات اكمل لبيان 

وحفواها ب قر ما ميك  م  التفصيل والواقعة اليت يس تقل به علهيا وادللئل والظبوف 

لزامه بت قمية حىت يتعني للمحمكة  اليت تؤيق أ ن حتت يق هذا اخلصم املقخل ووجه ا 

ت قمي ما حتت يق البنك م   الوقوف عىل مقى جقية الطلب س امي وأ ن املطلوب

مستنقات حسابية ومالية مشرتكة بني الظبفني وت قمي كشف حساب اكمل يوحض اكفة 

التعامالت واكفة الش ياكت اليت قامت برصفها الطاعنة م  حساب الرشكة املطعون 

ضقها فمل يتضح م  ذكل عقد املشاريع اليت متت بني الطبفني وبيان ما تقعيه الطاعنة 

ذا م  املبل غ الفبق يف اختالف عقد املشاريع اليت قامت هبا حلساب املطعون ضقها وما ا 

اكنت مثانية كام هو اثبت ابل وراق أ و أ حقى عرش كام تقع  الطاعنة س امي وأ ن هناك 

نشاء خممي عاميل للمؤسسة الطاعنة  معليات أ خبى ويه قيام الرشكة املطعون ضقها اب 



 
 

توريقات ادليزل مما يكون قق مت  وكذان حمل الزناع ادلفا ع ودأ لف درمه غري  125ب مية 

حسب مبالغ م  احلساب بعيقاً ع  توريق ادلفان حمل الزناع وم  مث ما طلبته الرشكة 

م   18الطاعنة بت قمي البنك ما دليه م  مستنقات عىل خالف ما ت يض به املادة 

ثبات سالف البيان ما جيعل طلهبا غري جقي وم  مث م ب ذا انهتىى احلمك قانون ال  ول ، وا 

ن النع  عىل احلمك املطعون فيه عقم  ىل هذه النتيجة وأ ن تنكب الوس يةل فا  املطعون فيه ا 

جابته هذا الطب ل يعقو يف ح ي ته أ ن يكون جقلً موضوعياً فامي حملمكة املوضوع م   ا 

اثرته أ مام هذه احملمكة .  سلطة فهم الواقع يف ادلعوى مما ل ي بل ا 

ن ا لطاعنة تنعى ابلوهجني اخلامس والسادس عىل احلمك املطعون فيه اخلطأ  يف وحيث ا 

ذ عول يف قضاء عىل ت بيب اخلبري احلسايب دون  تطبيق ال انون وال خالل حبق ادلفاع ا 

ذ أ ورد يف ت بيبه أ ن  ليه ا  ت اريب احلبيق م  الطاعنة مل ت قم حبث الاعرتاضات املوهجة ا 

ام اعمتق عىل املستنقات امل قمة م  املطعون ضقها الرشطة عىل البمغ م  ت قميها ك

جنبية والتفت عىل اعرتاض الطاعنه بعقم ال خذ ابلبساةل امل قمة م   واحملبرة ابللغة ال 

الرشكة املطعون ضقها وعقم خماطبة البنك ادلويل والتفت ع  طلب الطاعنة بنقب 

 . مما يعيبه ويس توجب ن ضه يةجلنة ثالثية حسابية لبحث اكفة الاعرتاضات الفنية احلساب

ن هذا النع  مبدود ،  ذكل أ ن م  امل بر أ ن حملمكة املوضوع السلطة التامة يف  وحيث ا 

 واملوازنة بيهنا وتبجيج   -ومهنا ت اريب اخلرباء    -فهم الواقع يف ادلعوى وت قيب ال دةل فهيا  

طباح ما عقاه مىت اكن اس تخالصها سائغاً وهل  ليه وا  أ صهل الثابت ابل وراق ،  ما تطمنئ ا 

ىل ت بيب اخلبري ل ن يف أ خذها  ويه غري ملزمة ابلبد اس ت اللً عىل الاعرتاضات املوهجة ا 

به اولً عىل أ س بابه ما يفيق أ هنا مل جتق ما يس تأ هل البد عليه بأ كرث مما تضمنه الت بيب ول 

رباء يف ادلعوى علهيا أ ن مل تس تجب ا ىل طلب نقب خبري أ خب أ و جلنة ثالثية م  اخل

تكوي  ع يقهتا ،  طاملا اكن يف ت بيب اخلبري اذلي اعمتقته ويف أ وراق ادلعوى ما يكف  ل

واكن البني م  ال وراق أ ن اخلبري املنتقب أ ثبت يف ت بيبه أ نه قام  ملا اكن ذكل ،

ابلطالع عىل ال وراق واملستنقات امل قمة ابدلعوى وما ققمه هل اخلصوم مهنا وقام 

ىل م ب الرشكة ابل ىل أ قواهلم وتقويهنا مث قام ابلنت ال ا  جامتع بطبيف الزناع والاس امتع ا 

ىل م ب  الطاعنة وأ ثبت أ ن املكتب أ صابه حبيق بناًء عىل زمع الطاعنة وانت ل أ يضاً ا 

الرشكة املطعون ضقها وأ ثبت اطالعه عىل احلساابت م  واقع احلاسب ال يل والنظام 

وطلباهتام بتصفية احلساب وقام مبخاطبة الرشكة  دفاع الطبفنياحملاس يب دلهيا وأ ثبت 



 
 

الطاعنة بت قمي ما تب ى م  أ وراق ومستنقات وبت قمي صورة ع  مجيع الش ياكت 

املقفوعة لها وصورة م  كشف احلساب البنيك اليت تتعامل معه املطعون ضقها 

وتبني للخبري بعق  املسحوب منه الش ياكت ورمق احلساب وامس البنك منذ بقاية التعامل

  262.307حفص ال وراق وعقد الع ود اليت نفذهتا الطاعنة انشغال ذمة ال خرية مببلغ  

ىل انشغال ذمة املؤسسة  درمه واكن البني م  مقوانت احلمك املطعون فيه أ نه قق خلص ا 

ليه   162.307الطاعنة للمطعون ضقها مببلغ   وفق ما ورد بت بيب اخلبري اذلي اطمأ ن ا 

لهيا اخلبري م  حساب ما  بعق حسم مبلغ مائة أ لف درمه م  النتيجة الهنائية اليت توصل ا 

م لكوهنا صورة ضوئية 23/09/2008مت توصيهل م  املطعون ضقها ابلبساةل املؤرخة 

حجقهتا الطاعنة ومل ت قم املطعون ضقها أ صلها وقق أ قبت ال خرية يف حصيفة دعواها 

أ ن املبلغ املرتصق لها ع  اكفة التعامالت هو مبلغ   املت ابةل ويف اجامتعات اخلربة

ليه احلمك   162.307 ىل تعقيل احلمك املس تأ نف .   واكن ما خلص ا  درمه  وانهتىى ا 

املطعون فيه سائغاً وهل معينه م  ال وراق وفيه البد الضمين املس ط ملا خيالفه فال عليه 

ن  النع  ل يعقو أ ن يكون جقلً أ ن التفت ع  طلب نقب خربة ثالثية أ خبى وم  مث فا 

موضوعياً يف سلطة حممكة املوضوع يف فهم الواقع يف ادلعوى ويف ت قيب الادهل امل قمة 

اثرته أ مام حممكة المتيزي .   وملا ت قم يتعني رفض الطع  .    فهيا مما ل جيوز ا 

 لننننننننننذلـك 

 حمكت احملمكة : 
لزمت الطاعنة ابلبسوم وامل    .رصوفات مع مصادرة التأ منيببفض الطع  وأ 


