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امسة  ميني –ميني  .سلطة احملمكة يف تعدیل صیغة ا

الوقائـــــع
ي تاله السید القايض املقرر / صالح عبد بعد ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا طالع 

: ٔبو راحب واملرافعة وبعد املداو العاطي 
ه الشلكیة . ٔوضا ث ٕان الطعن استوىف  ح

ٔوراق–ث ٕان الوقائع وح ر ا ه وسا تتحصـل يف -ىل ما یبني من احلمك املطعون ف
عوى رمق  ىل املطعون ضده ا ٔقام  نة 24ٔن الطاعن  بتدائیـة 2012لسـ رٔس اخلميـة 

ـابطلب  لصـحیفة ويف  ـة  لصـیغة املب لمطعـون ضـده  ميني احلامسة  ه ا احلمك بتوج
لفها ٕالزامه بتقدمي عقد يب ، دم  ـري حماسـ ٔرض حمـل الـزناع ونـدب خ البیـع اخلـاص 



ذ ًا ل ـاري .……………ٔنه واملطعون ضده رشكـني يف مصـنع وقال بیان المس الت
سبة .………… و 49رٔس اخلمية ب ار %51  % لرشكه املطعون ضده . ومت اس

طقة یة رٔس اخلمية يف م لهيا هذا املصنع من ب ٔقمي  ٔرض اليت  ة ا اجلزـرة امحلـراء مبسـا
ــزال قســام مهنــا موجــودًا وترصــف 9000 ــاين ووضــعا معــدات ال  یدا م قــدم مربــع وشــ

مس املصــنع  ح حســاب  ٔغراضــه الشخصــیة كــام مت فــ ٓخــر  املطعــون ضــده يف القســم ا
ــنجح  ـوع مل ی ٔن املرشـ ــهیالت ٕاال  س ــىل  ــول  ــك ............. واحلص ى البن عهام  ــوق بت

ٔرض وبدهام خسارة  ا ـمت ـىل تقـدمي طلـب  فمت االتفـاق مـع رشكـه املطعـون ضـده 
ت  لهيا املصنع لبیعها لتعویض خسارهتام وقام البنك بتويل حتصیل دیونه من حسـا املقام 
ٔرض سـوف یقـوم  ا ـال متـ املطعـون ضـده يف  الطاعن اخلاصة به فقط وقد تعهد 

ٔنه وبعد ر ٕاال  عها وتعویضه عن اكمل اخلسا ـايم ب ـالل  عهـا رسًا  ٔرض قـام ب متلكـه ا
عـوى . وبتـارخي 2007/2008 ٔقـام ا ـت 30/9/2012وتنصل من إالتفـاق . فقـد  و

ـىل  ٔقـام املطعـون ضـده  ٔوراق و ـة  لصیغة املب لمطعون ضده  ميني احلامسة  احملمكة ا
رمق  عوى املتقاب بتدائیة ب2013لسنة 332الطاعن ا لـزام رٔس اخلمية  ٕ طلب احلمك 

ونـه الرشـیك  ـال  ر الرشـكة  ىل خسا ا دات اليت حتت یده ا الطاعن بتقدمي املس
ـري  یاطیـًا نـدب خ ـىل مركزهـا املـايل واح لوقـوف  یريها  املعهود ٕالیه ٕادارة الرشكة وسـ
ٔو  ـًا  ٔر ٔموالهـا وعـام ٕاذا اكنـت حققـت  هتـا و ٔعامل الرشكة ومواز حسايب لفحص اكفة 

ٔودع تقرـره خسا ٔن  ـري حسـايب وبعـد  عـویني ونـدبت خ ر ومقـدارها مضـت احملمكـة ا
ٔصــلیة رمق  عــوى ا ٔوًال : يف ا نة 24حمكــت  ــًا بنظــر 20121لســ صاصــها نوعی خ  (

عوى  ر الناجتـة مـن 2ا ىل تغطیـة اخلسـا وت االتفاق بني الطاعن واملطعون ضده  ) ب
ــهنام املســمى ................ رٔس اخلميــة مــن مصــنع ............ موضــوع الرشــاكة الســا بقة ب

لهيــا هــذا املصــنع  ٔرض املقــام  املطعــون ضــده وبیعــه لقطعــة ا ــرفض 3ائــدات متــ  (
. ىل ذ زاد  عوى ف ا

رمق  عوى املتقاب ٔنف املطعون ضده هذا 2013لسنة 332نیًا : يف ا رفضها . است
اف رمق  الست اف 2014ة لسن424احلمك  ة كام است اف رٔس اخلمي ٔمام حممكة است

اف رمق  الست ٔمام ذات احملمكة . 2014لسنة 429الطاعـــن هذا احلمك 
م 29/1/2015وبتارخي  اف رق ست رفض  ة 429قضت  اء 2014لس لغ ٕ و

یتعلـــق  ٔنف ف م املست اف رمق احلك ٔصلیة 2014لسنة 424الست عوى ا حول ا



ٔصلیة رمق  عوى ا . طعن الطاعن يف هذا 2014لسنة 24واحلمك جمددًا بعدم سامع ا
لطعن رمق  متیزي  قضت 23/11/2015ق مدين وبتارخي 10لسنة 60احلمك بطریق ا

ا ست وبعد تعجیل  ا ه وإال ف قضت احملمكة بتارخي احملمكة بنقض احلمك املطعون ف
ة مبنطوق احلمك ، 29/3/2016 لصیغة املب لمطعون ضده  ميني احلامسة  ه ا بتوج

ٔنف طعن الطاعن 17/5/2016وبتارخي  ٔیید احلمك املست افني وبت ست رفض  قضت 
ىل هذه احملمكة  متیزي ، وٕاذ ُعرض الطعن  –يف غرفة مشورة –يف هذا احلمك بطریق ا

لسة لنظره وفهيا قررت ٕاصدار احلمك جللسة الیوم .ددت 
ٔ يف تطبیقه  ه خمالفة القانون واخلط ىل احلمك املطعون ف ث ٕان ما ینعاه الطاعن  وح

ذف وقائع اكم ميني ٕاىل  ٔن احملمكة جتاوزت سلطهتا يف تعدیل صیغة ا والتناقض ذ
والوقائع امل ٔ ة يف املس ري اكف ٕاجراءات ارادها الطاعن لتصبح  طلوب ٕاثباهتا خمالفًا بذ

ميني احلامسة مما یعیب احلمك وستوجب نقضه . ه ا توج
ٔ لهـا  ـ لخصـم یل ميني احلامسة مـ ٔن ا ٔن املقرر  ذ ث ٕان هذا النعي يف حم وح
ىل اخلصم مىت توافرت رشوطها  ٔن تعرضها  لیل ولمحمكة  رية عندما یعوزه ا ٔ مكر

ز ترصـف دون تغیري يف هـا ، وٕان اكن مـن اجلـا ي عنـاه مـن و ٔو مضـموهنا ا حمتواها 
لـف  ٔن  ٔهنا و شـ املضمون والواقعة املراد احللـف  دود ذ ٔداهئا يف  احملمكة يف صیغة 
ٔنه حسـم  هـا حفلفهـا مـن شـ ىل مـن و ٔوردها  ٔو النكول عهنا  ت  ميني ملن و ا ت

ـىل احلـمك الزناع املتعلق هبا بصفة هنائیة وال ٔي دلیل خيالفها وال جيوز حىت الطعن  ل  یق
ٔساس دعوى الطاعن وما تفـرع عهنـا ومـا قـدم  ، واكن  ٔساسها ملا اكن ذ ىل  الصادر 
ـه وبـني  ـوت االتفـاق ب دات  وما سبق من دفـاع یـدور حـول متسـكه ب فهيا من مس

ر الناجتـة مـن الرشـاكة يف املصـن ىل تعویض اخلسا ع املسـمى .............. املطعون ضده 
لیف  بت لمطعون ضده وذ لهيا املصنع بعد متلكها  ٔرض املقام  ع ا ب رٔس اخلمية وذ

ميـني يه مـ ـل هـذه ا ٔن م لصـحیفة ، فـاملقرر  ـة  لصـیغة املب ميني احلامسة  ري ا ٔ ا
ي حيــدد حمتواهــا وصــیغهتا والواقعــة املــراد ٕاثباهتــا بواســطهتا وٕان لمحمكــة اخلصــم ا اكن 

لنظام العام وٕاماكنیة حتور صـیغهتا  ري خمالفة  ة يف الزناع و ت ر ما ٕاذا اكنت م سلطة تقد
الترصـف  ٔهنـا ال متـ هـا ، ٕاال  ىل ذات الوقائع اليت قصدها من و كون مسلطة  ليك 
واكن هيـا ، ملـا اكن ذ لجـوء ٕا ـالل ا ٔراده املـدعي مـن  شلك خيرج عام  فهيا وتعدیلها 
لمطعون  ميني احلامسة  ه ا متهیدي بتوج احلمك ا ه وس ٔسباب احلمك املطعون ف البني من 



لصـیغة الـيت 29/3/2016ضده الصادر جبلسة  ميني احلامسة  ه ا ٔن احملمكة رفضت توج
ــىل بعــض الوقــائع املــراد ٕاثباهتــا  صــبة  ٔرادهــا الطــاعن وترصــفت يف صــیاغهتا لتصــبح م

ســت لك وقــائع املســ ــة وال تعكــس ٕارادة مــن ول ــري اكف ٔحضــت  یة ومــن مث  ٔساســ ا ٔ
فـاع ٕاىل  ـالل حبـق ا ـىل حـق الطـاعن وٕا تعـد  اللهـا ويف ذ ها وما قصد من  و
ب وخمالفة القانون مبـا یوجـب نقضـه  سب انب ما شاب احلمك من قصور وتضارب يف ال

ب الطعن . ه الثاين من س ة لبحث الو ا دون 
ث ٕانه ولنئ ىل حممكة 184اكنت املادة وح من قانون إالجراءات املدنیة توجب 

لفصل يف املوضوع ، ٕاال  ٔن تتصدى  لمرة الثانیة  ه  النقض عند نقض احلمك املطعون ف
ىل ذات  صبًا  لمرة الثانیة م ىل ما ٕاذا اكن الطعن  رص  عوى یق ٔن التصدي ملوضوع ا

ٔوىل واكن الس لیه يف املرة ا ٔول یتعلق بقضاء احلمك املطعون ما ُطعن  ب يف الطعن ا
لطعن املاثل فٕانه یتعني  ر  ب مغا عوى ملرور الزمن وهو س ٔول مرة بعدم سامع ا ه  ف

. ا كون مع النقض إال ٔن 

لـــــــــذ
ة :حمكت احملمك

اف رٔس اخلمية  الت القضیة ٕاىل حممكة است ه وٕا بنقض احلمك املطعون ف
لرمس واملرصوفات مع رد لنظرها هب  ٔلزمت املطعون ضده  رة و یئة مغا

ٔمني  الت


