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املوجز:
عوى - 1 ة –الطلبات يف ا لطلبات اخلتام ل تعدیل ا–العربة  لطلبات هو من ق

الطلبات العارضة .
نیة يف صورة قرض –بنك - 2 جتدید ٕالزتام العمیل –سهیالت ٕائ

ة - 3 ٔو العی نات الشخصیة  ٔم ذ احملمكة به مىت –اخلربة ٕانتفاء الت ٔ تقرر اخلربة ، 
ىل معارضات اخلصوم . لرد ٕاستقالًال  ري ملزمة  ٔسسة ،   ٔحباثة و سالمة  نعت ب ٕاق



ل –الكفا- 4 الل –الكف ن  ل  رخي إالستحقاق 6مطالبة الكف - ٔشهر من 
ة من الكفا ل املطالبة خبرو لكف ه من –جيوز  متسك خبرو ل عن ا تنازل الكف

 . الكفا

ة احملمك

ه ،  ي تاله السید القايض / محمد عق ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا طالع  بعد 
.واملرافع ة ، وبعد املداو

ٔوضاعهام الشلكیة. ا  ٔن الطعنني استوف ث  ح
ٔن الوقائع يف الطعنني رمقي  ث  ىل ما یبني من احلمك 2016لسنة 14، 4وح مدين 

عوى  ٔقام ا ٔول  ٔن البنك الطاعن يف الطعن ا ٔوراق تتحصل يف  ر ا ه وسا املطعون ف
بتدائیة2014لسنة 291رمق  –ىل املطعون ضدمه بطلب احلمك مدين رٔس اخلمية 

ة  لغ –وفقًا لطلباته اخلتام م ٔن یؤدى  لتضامن والتضامم ب م  لزا درمه 2.471.924ٕ
ٔنه بتارخي 12والفوائد القانونیة  ىل سنٍد   ً حتصل املطعون ضده 28/5/2013% سنو

ة وصاح ٔنه املا ه  ٔوىل بصف ىل قرض لصاحل املطعون ضدها ا الرخصة الثاين 
لمطعون ضدها الرابعة بقمية  اریة لها بضامن املطعون ضده الثالث والعقار اململوك  الت

ىل 2.500.000قدرها  كون السداد  ٔن  ىل  شهرًا قمية لك قسط 36درمه 
ٔنه بتارخي 13درمه بفائدة قدرها 83.035.77 توقف عن السداد 22/9/2013% ٕاال 

ه مشغ9/6/2014وبتارخي  مببلغ ٔصبح ذم لسداد 2.472.000و درمه وٕاذ مل یلزتم 
ٔودع تقرره، حمكت بتارخي  ٔن  ريًا وبعد  عوى. ندبت احملمكة خ 24/2/2015فاكنت ا

لغ  م ٔن یؤدى  ٔوىل والثاين والثالث ب لزام املطعون ضدمه ا درمه 2.471.924.00ٕ
ة  رخي املطالبة حىت الس12والفوائد االتفاق ً من  عوى % سنو داد التام ورفض ا

اف رمق  الست ٔنف الطاعن هذا احلمك  لمطعون ضدها الرابعة.است سبة  لسنة 140ل
اف رمق 2015 الست ٔنف املطعون ضده  است اف رٔس اخلمية وكذ ٔمام حممكة ٕاست
افني لیصدر فهيام حمك 2015لسنة 158 ست ٔن مضت  ٔمام ذات احملمكة وبعد 

د، قضت ب  ٔنف، طعن البنك الطاعن يف 26/11/2015تارخي وا ٔیید احلمك املست بت
لطعن رمق  متیزي  لطعن رمق 2016لسنة 4هذا احلمك بطریق ا كام طعن املطعون ضدمه 



را 2016لسنة 14 د ٔهنام  ىل هذه احملمكة يف غرفة مشورة رٔت  ، وٕاذ عرض الطعنان 
لنظر.

:مدين2016لسنة 4ٔوًال: الطعن رمق 
ٔول مهنام  ب ا ه الثاين من الس لو ني ینعي الطاعن  ىل سب ٔقمي  ٔن الطعن  ث  وح
ع  ة ب ٔول در ٔمام حممكة  ٔنه طلب  ٔ يف تطبیق القانون ٕاذ  ه اخلط ىل احلمك املطعون ف
اف  ست ٔمام حممكة  فاء حقوقه ومتسك هبذا الطلب  ملزاد العلين الس العقار املرهون 

ادًا ٕاىل ٕانه طلب حلجز التحفظي ٔن احملمكة رفض هذا الطلب اس ىل هذا العقار ٕاال 
دید مبا یعیبه وستوجب نقضه.

د هبا  ٔن العربة يف الطلبات اليت تتق ٔنه من املقرر  ري سدید ذ ٔن هذا النعي  ث  وح
ٔن تعدیل الطلبات يف ا لهيا، و لطلبات السابقة  ة ال  لطلبات اخلتام عوى احملمكة يه 

ٕالجراءات  ٔم  از القانون تقدميها ٕاىل احملمكة  ٔ یل الطلبات العارضة اليت  یعد من ق
ت يف  ٔو بطلب تقدم شفاهة يف اجللسة حبضور اخلصوم ویث عوى،  املعتادة لرفع ا

لهيا اخلصم. رة یطلع  ٔو يف مذ حمرضها، 
ه  رة بدفا ٔن الطاعن قدم مذ ٔوراق  واكن البني من ا 11/12/2014يف ملا اكن ذ

لهيا حبیث ال خترج عن نطاقها واليت  لرد  ا الطلبات الىت تلزتم احملمكة  ا دد يف خ و
لبیع وٕاذ الزتم  ٔو إالذن  ىل العقار املرهون  س مهنا طلب ٕاجراء احلجز التحفظي  ل
ٔساس یتعني  ري  ىل  كون  ه ال  لیه هبذا الو ه هذا النظر فٕان النعي  احلمك املطعون ف

رفضه.
ٔ يف تطبیق  ه اخلط ىل احلمك املطعون ف ٔسباب الطعن  ٔن الطاعن ینعى ببايق  ث  وح
ٔن املطعون ضدها الرابعة قد وقعت  یقول  ب ويف بیان ذ سب القانون والقصور يف ال
لهيا املطعون ضده الثاين وقدمت  املسمترة لاكفة القروض اليت یتحصل  ىل الكفا

ومن  ً كون عقد القرض املؤرخ عقارها ضام دید 28/5/2013مث  س قرض  ل
املطعون ضدها الرابعة وما  ٔن كفا ى ٕاىل  هت ه هذا النظر وا الف احلمك املطعون ف وٕاذ 

ىل ىل القروض السابقة  رص  ه من عقار مرهون یق ٔن یعتد قدم القرض اجلدید دون 
ستوجب نقضه. كون معیبًا مبا  مسمترة فٕانه  ٔهنا كفا ب

ىل  اتفاق البنك مع معی ا ٔنه يف  ٔنه من املقرر  ٔن هذا النعي مردود ذ ث  وح
جتدید الزتام العمیل  ىل ذ ٓخر فٕانه یرتتب  نیه يف صورة قرض  سهيالت ائ ٕاعطاء 



كون مصدره عقد القرض بتغیري مصدره وانقضاء دید حم ٔخر  لول  ٔول و لزتام ا
ة اليت اكنت تضمن إاللزتام  ٔو العی نات الشخصیة  ٔم من اتفقا الت ىل ذ مع ما یرتتب 
ٔن  ٔوراق  واكن البني من ا ىل بقاهئا لٕاللزتام اجلدید. ملا اكن ذ ٔول ما مل یتفق  ا

ىل القرض املطعون ضدها الرابعة قدمت العقار امل ً لسداد قروض سابقة  رهون ضام
ٔو عقد القرض الثاين املؤرخ 28/5/2013املؤرخ  رد يف عقد الرهن  28/5/2013وال 

ً لهذا القرض اجلدید وال یقدح يف ذ ىل عقارها ضام شري ٕاىل ٕاسمترار بقاء الرهن  ما 
ٔول ٕاىل الثاين ٕاذ ٔ  ه من املطعون ضده ا املو ه مبضمون الرسا ه بصف هنا موقعه م

لزتام اجلدید اجتاه  یال عن املطعون ضدها الرابعة فهذا  ه و س بصف الشخصیة ول
ىل حتملها هذا  دید  دید وموافقة  املطعون ضدها الرابعة البد من اجياب  الكف
ٔسباب ال  لیه هبذه ا ه هذا النظر فٕان النعي  القرض اجلدید وٕاذ الزتم احلمك املطعون ف

ول.ك ري مق ه  رم ٔساس یتعني رفضها وكون الطعن  ري  ىل  ون 
مدين:2016لسنة 14نیًا: الطعن رمق 

ٔول حىت الثالث مهنا  ٔسباب ا ٔسباب ینعى الطاعنون  ٔربعة  ىل  ٔقمي الطعن  ث  ح
الل حبق  ب وإال سب ٔ يف تطبیق القانون والقصور يف ال ه اخلط ىل احلمك املطعون ف

فاع ويف ٔموریة يف غیاهبم ا رش امل عوى  ٔن اخلبري املنتدب يف ا یقولون  بیاهنم ذ
ٔصول  راعى ا ٔنه مل  دات فضًال عن  ٔو مس هيم من دفاع  ٔودع تقرره دون تقدمي ما  و
ب يف ٕاغفال كثري من املبالغ املسددة من حساب  س احلسابیة يف حساب املدیونیة مما 

ادة ا ٕ متسكوا  ٔن احملمكة التفت القرض كذ رتاضاهتم ٕاال  عوى ٕاىل اخلبري لبحث ا
فاع اجلوهري مبا یعیبه وستوجب نقضه. عن هذا ا

ٔن حملمكة املوضوع السلطة التامة  ٔنه من املقرر  ذ ري حم ٔن هذا النعي يف  ث  وح
وامل ٔد دات وا هيا من املس ر ما یقدم ٕا عوى وتقد وازنة يف حتصیل وفهم الواقع يف ا

ي ندبته مىت  ذ بتقرر اخلبري ا ٔ داها، وا ح ما تطمنئ ٕالیه مهنا واطراح ما  رج هنا و ب
لرد  ري ملزمة من بعد  لهيا ويه  ٔقمي  ٔسس اليت  ٔحباثه وسالمة ا اكفة  نعت  اق
ٔن تبني  د یقدمه اخلصوم وحسهبا  ٔو مس ٔو جحة او طلب  ىل لك قول  استقالًال 

قة اليت اق ٔوراق احلق ٔصلها الثابت  ٔسباب سائغة لها  ىل  ٔن تقمي قضاءها  نعت هبا و
لص ٕاىل  ه قد  حلمك املطعون ف بتدايئ املؤید  ، واكن احلمك  . ملا اكن ذ كفى محل و
ي  ى ٕالیه تقرر اخلبري املنتدب ا هت ذًا مبا ا ٔ ة املطعون ضده يف املبلغ املقيض به  ٔحق



ٔن الطا ٔن ٕالیه من  ت حصهتا واكن هذا اطم ي ث هبذه املدیونیة وا عنني ذمهتم مشغو
ً ملا  داهتا ومؤد عوى ومس ٔوراق ا الثابت يف  ٔص لص ٕالیه احلمك سائغًا و ي  ا
ٔسباب  ٔول والثاين والثالث من  ب ا لس فٕان ما یثريه الطاعنني  ًا محل ى ٕالیه واكف هت ا

دًال ف كون  ٔن  ره تنحرس عنه رقابة هذه الطعن ال یعدو  ستقل حممكة املوضوع بتقد
ٔساس ویتعني رفضه. ري  ىل  احملمكة وكون النعي 

ه  ىل احلمك املطعون ف ٔسباب الطعن  ب الرابع من  لس ٔن الطاعنني ینعوا  ث  وح
ر  ومد س ما ٔنه ل لزام الطاعن الثالث رمغ  ٕ ٔ يف تطبیق القانون ٕاذ قيض احلمك  اخلط

ٔشهر دون مطالبة مبا لرشكة ملىض ستة  ه من الكفا ٔوىل فضًال عن خرو الطاعنة ا
یعبیه وستوجب نقضه.

لامدة  ٔنه من املقرر طبقًا  ري سدید ذ ٔن هذا النعي  ث  من قانون 1092وح
الل  ن مدینه  ا ٕاذ مل یطالب ا ه من الكفا ٔن یطلب خرو ل  لكف املعامالت املدنیة 

ٔشهر من  عنه ستة  ٔو يف ورقة مستق تحقاقه ما مل یمت االتفاق يف عقد الكفا رخي اس
زید عن ستة  واسمترار كفالته ملدة  ه من الكفا متسك خبرو ل عن ا ىل تنازل الكف
ٔن هذا النص ال  عتبار  ل التنازل عن هذا الرشط وذ لكف ٔنه جيوز  مفاده  ٔشهر 

رتبط لنظام العام وٕامنا  واكن البني من عقد القرض یتعلق  ل ملا اكن ذ ة الكف مبصل
ٔي 8يف البند  لتضامن والتاكفل دون  لقرض  ون  ه فقد تضمن تعهد من الضام م

لاكمل مع الفائدة والتاكلیف كام  لغ القرض  سداد م لغاء  ٔ ري قابل ل  ً رشوط ضام
ٔن  ن السادس والتاسع مهنا  يف البند سداد القرض وتوابعه بت يف عقد الكفا كفا

د تنازل الطاعن عن هذا احلق وٕاذ الزتم احلمك  مسمترة حىت السداد التام مما یف يه كفا
ٔساس ویتعني رفضه  ري  ىل  كون  ب  لیه هبذا الس ه هذا النظر فٕان النعي  املطعون ف

ول. ري مق ه  رم وكون الطعن 

رسوم ومصاریف طعنه رفض الطعنني وٕالزام لك:حمكت احملمكة طاعن 
ٔمني يف لك طعن. لغ الت ومصادرة م


