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ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی
اریة ائــــــــرة ا الت

ة احملمكة :هیئ
رة ا س ا شار / محمد محودة الرشیف                      رئ رئاسة السید املس

ٔبوراحب  ومحمد عبدالعظمي شارن/ صالح عبدالعاطى  ن املس ةوعضویة السید عق
ىل       ٔمني الرس السید/  حسام  و

ةيف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ب ارة رٔس اخلمي ٕام دار القضـــــاء ب
ٔثنني  م2016من نومفرب من العام 28املوافق  هـ1438نومفرب  28يف یوم ا

م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة130يف الطعـن املق 2016ق 11لس
املوجز :

ة رشكة  عوى- تصف ة يف ا وز للك ذي جي- سمیة مصفي طلب-الصفة و املصل
ري الرشاكء . ة و لو اكن من  مصل

الوقائـــــع

ي تاله السید القايض املقرر / محمد محوده  ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا بعد إالطالع 
الرشیف:

ث ه الشلكیة.وح ٔوضا ٕان الطعن ٕاستوىف 



ٔن ٔوراق يف  ر ا ه وسا ىل ما یبني من احلمك املطعون ف ٔن الوقائع تتحصل  ث  ح
عوى رمق  ٔقامت ا ة 27/2011الطاعنة  ى حممكة رٔس اخلمية املدنیة اللكیة مبوا

 ً لك ما یلزم قانو ام  لق ةاملطعون ضدها بطلب تعیني مصفي  لهيا طبق لتصف املدعى 
اكلیف  ٔن تدفع املدعیة  ىل  دة و إالمارات العربیة املت القوانني املعمول هبا يف دو

ة  لهيا يف املدعیة وتضمني ومصاریف التصف سدد لها خصامً من قمية حصة املدعى  ّمث 
ٔن  ىل سند من القول  ٔتعاب احملاماة، وذ لهيا الرسوم واملصاریف ومقابل  املدعى 
لهيا  املدعیة رشكة قامئة ومرخصة من هیئة املنطقة احلرة يف ٕامارة رٔس اخلمية، واملدعى 

ٔسهم 3ة احلرة يف رٔس اخلمية ومتتمن الرشاكت املرخصة من هیئة املنطق % من 
هتا  لهيا تقدمت بطلب ٕاىل هیئة املنطقة احلرة لتصف ٔن املدعى  الرشكة املدعیة، و
املدعیة وطلبت من سلطة املنطقة احلرة الرشوع  صادرة عن ما ٔرفقت به واك و

ة قامت ٕادارة املنط ىل طلب التصف لهيا وبناءا  ة املدعى  جراءات تصف رش ٕ قة احلرة ب
الن بتارخي  ٔنه 23/02/2015ٕا ه  لنت ف ٔ لف توداي (اخللیج الیوم)  يف جریدة ذا 

لهيا متت ٔن املدعى  طقة حرة، وٕاذ  ة السادة ................. مؤسسة م جيري تصف
ٔسهم الرشكة تقدمت بتارخي 3 ٔمعلهتا 04/03/2015% من  خبطاب ٕاىل املنطقة احلرة 

يق ا ٔن  ه ب سرتداد ف ٔبدوا رغبهتم يف ممارسة حقهم يف  ملسامهني يف الرشكة املدعیة قد 
لبیع يف  ٔسهم رشكة .................عند عرضها  اریة لرشاء  مبوجب قانون الرشاكت الت
ة  جراءات التصف ٕ لهيا مل تقم بتعیني مصفي رمغ رشوعها  ٔن املدعي  ة ٕاال  ٕاطار التصف

ا ب مما حيول دون ق هنا يف مارس دون س ي رس هت دید رخصهتا اليت سی م املدعیة بت
لطلبات 2016 عوى  ٔعاملها سوف تتوقف ومن مث اكنت ا ٔن  ملدعیة  ویلحق الرضر 

سالفة البیان.
ة حمكت بتارخي  ٔول در ري ذي 29/03/2016وحممكة  عوى لرفعها من  ول ا بعدم ق

ٔتعاب احملاماة. لغ مائة درمه مقابل  ٔلزمت الرشكة املدعیة املرصوفات وم صفة و
اف رمق  الست ٔنفت الطاعنة هذا احلمك  14/06/2016وبتارخي 227/2016است

ً ويف امل اف ش ست ول  ٔنف فقضت احملمكة بق ٔیید احلمك املست رفضه وت وضوع 
ملرصوفات. ٔنفة  قىض به وٕالزام املست

اب بتارخي  ٔودعت قمل الك لطعن املاثل بصحیفة  طعنت الطاعنة يف هذا احلمك 
لنظر 21/07/2016 ر  د ٔنه  ىل احملمكة بغرفة املشورة رٔت  وٕاذ عرض الطعن 



ىل الن فهيا  لسة لنظره مت تداو لحمك حفددت  حملرض وقررت جحز الطعن  حو املبني 
جبلسة الیوم.

ٔ يف  ىل احلمك املطعون به اخلط د تنعى به الطاعنة  ب وا ىل س ٔقمي الطعن  ث  ح
ري  ىل  عوى لرفعها  ول ا ني قىض بعدم ق ستدالل  تطبیق القانون والفساد يف 

دم  ة املطعون ضدها و الن عن تصف رمغ ثبوت إال ام املطعون ضدها ذي صفة  ق
دید  ب وٕان هذا الترصف یعیق املدعیة بت ة دون س ٔعامل التصف ام ب لق بتعیني مصفي 
ى هیئة املنطقة احلرة يف ٕامارة رٔس اخلمية اليت  ٔنظمة املعمول هبا  اة ا رخصهتا مبرا
ة حصص الطاعنة ومهنم املطعون ضدها  ص الرشاكء يف ملك راخ كون  ٔن  شرتط 

لمطعون ضدها و ٕاذ مل تبارش املطعون ضدها ساریة وٕاال د تعیني مصفي  تقدمي ما یف
لطاعنة تتحقق به   ً ٔحلقت رضرًا جس كون قد  ة بواسطة مصفي ف ٔعامل التصف

عوى. مصلحهتا يف رفع ا
ة  ٔنه جيوز للك ذي مصل ٔنه ولنئ اكن من املقرر  ري سدید ذ ٔن هذا النعي  ث  ح

ري الرش  ة ولو اكن من  تصف لرشكة حبا سمیة مصفى  اء ٕاىل القضاء لطلب  لت اكء 
ارشة يف  بتة ٕاجيابیة وم ة  مصل كون  ٔن  ىل الرشاكء فرشط ذ ٕاذا تعذر ذ

الطلب.
ه  بتة ومرشو ة  ه مصل كون لصاح ٔو دفع ال  ٔي طلب  ل  ٔنه ال یق واكن من املقرر 

ٔو رف بطلبه  لحمك  ارشة  ام هذه وٕاجيابیة وم ر مدى ق ٔن تقد ض دعوى خصمه و
ریة لقايض املوضوع اليت تنحرس عهنا رقابة هذه  ل يف السلطة التقد ة مما ید املصل

. ة محل ٔوراق واكف ٔصلها الثابت  ٔسباب سائغة لها  ىل  ٔقام قضائه  احملمكة مىت 
نتفاء املصل ٕ ٔقام قضائه  ه قد  واكن احلمك املطعون ف انب الطاعنة ملا اكن ذ ة يف 

ست رشاكً وال دائنًا  بابه من ان الطاعنه ل س ىل سند مما اورده  عوى  لرفع ا
رشیك حبصة مقدارها  ٔن صفة املطعون ضدها  % يف رٔس مال 3لمطعون ضدها و

عوى او صفة ىف رفعها .  ة لها ىف ا ام مصل ىل ثبوت ق الطاعنة ال تدل 
اء الطاعنة ترضرها من ٔعامل واكن اد ام ب لق سمیة مصفي  ناع املطعون ضدها عن  ام

هتا  ٔم مت العدول –تصف عوى الزال قامئًا  ة سند ا بغض النظر عام ٕاذا اكن قرار التصف
املطعون ضدها  ٔوراق فهذه –عنه كام تدعي ذ يف ا قد بقي مرسًال ال سند 

وم كفي محل ٔوراق  ٔصلها الثابت يف ا ٔن ٔسباب سائغة لها  ن مث فٕان النعي ال یعدو 



ریة لقايض املوضوع مما تنحرس عنه  ل يف السلطة التقد ید دًال موضوعیًا ف كون 
ول. ري مق كون النعي  رقابة هذه احملمكة ومن مث 

ٔسباب ولهذه ا
ٔلزمت الطاعنة الرمس واملرصوفات ومبصادرة  رفض الطعن و حمكت احملمكة 

ٔمني. الت


