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ه، واملرافعة وبعد بع ي تاله القايض محمد عق ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا د إالطالع 
: املداو

ث ٕان الطعن است ه الشلكیة.ح ٔوضا وىف 



ٔن  ٔوراق تنحصـل يف  ر ا ـه وسـا ىل ما یبـني مـن احلـمك املطعـون ف ث ٕان الوقائع  وح
عوى رمق (  ىل املطعون ضدهام ا ٔقام  نة 330الطاعن  ) مـدين رٔس اخلميـة 2015لسـ

اصـة  دات  لزام املطعون ضدهام بتقدمي ما حتت یدهام من مس ٕ إالبتدائیة بطلب احلمك 
ــام ملزيا ســها وحــىت مطلــع  ٔس ــذ ت ســوبة لرشــكة ........... م ت املالیــة امل نیــات والبیــا

عویني ( 2015 دات املقدمة  املس قة وحصة ت ) مدين 2015لسنة 24لبیان حق
ح ، واحلمك بعدم إالعتداء هبا وببطالهنا والرسوم واملصـاریف 2014لسنة 4557(  ) ج

ٔنه بتار ً لها ،  ٓخر رشكـة 4/8/2014خي وقال بیا ٔول و ٔسس الطاعن واملطعون ضده ا
لبـث التلفزیـوين وإالذاعـي حصـة  ذات مسئولیة حمدودة ( ..............) وشاطها حمطـة 

ٔول ( 25الطاعن (  ٓخـر ( 49% ) وحصة املطعون ضده ا % 26% ) والرشـیك ا
رها ، ورمغ ٔ  ٔول مـد كون املطعـون ضـده ا ٔن  ىل  نـه مل یقـم بـدعوة امجلعیـة ) ، واتفقا 

رية  ٔ ٔن ا ة و عـویني سـالفي البیـان العموم ٔه يف ا ـ ت، فقـد فا مل تعـني مـدقق حسـا
عـوى بتـارحي  ـة، ومـن مث اكنـت ا ق ـري حق لرشـكة  2016/ 4/ 17بتقدمي مزيانیات 

اف رمق (  ت ٕالسـ ٔنف الطـاعن هـذا احلـمك  ت عـوى.  اسـ ـرفض ا 255حمكت احملمكـة 
اف رٔس اخلميـة الـيت بتـارخي 2016لسنة  ت ٔمام حممكـة اسـ قضـت 2016/ 6/ 14) 

ٔنف. ٔیید احلمك املست بت
ـىل هـذه احملمكـة يف غرفـة  متیزي، وٕاذ عرض الطعن  طعن الطاعن يف هذا احلمك بطریق ا

لنظر. ر  د ٔنه  مشورة، رٔت 
ه  ىل احلمك املطعون ف ٔسباب الطعن  ٔول من  ب ا لس ث ٕان الطاعن ینعى  وح
ٔساس القانوين  ٔن ا یقول  ب، ويف بیانه ذ سب فاع والقصور يف ال الل حبق ا إال
ت لرشكة ............. طبقًا لقانون  دم حصة تعیني مدقق حسا عوى الراهنة هو 

دم  لتايل  اریة و هیك الرشاكت الت اصة مبزيانیات هذه الرشكة  ٔي تقارر  إالعتداد ب
عوى اجلزائیة  ه اعتد حبجیة احلمك الصادر يف ا ٔن احلمك املطعون ف دم حصهتا،  ٕاال  عن 

هتى2014لسنة 4557رمق (  ٔول وا راءة املطعون ضده ا ٔن  ح رٔس اخلمية يف ش ) ج
ٔن الرشكة ادًا ٕاىل  عوى اس رفض ا دم ٕاىل قضاءه  ح و ٔر حمل التداعي مل حتقق مثة 

ٔساس القانوين الغ من الطاعن ومل یلتفت ٕاىل ا ٔي م عوى استالم املطعون ضده 
الراهنة مبا یعیبه وستوجب نقضه.



یة  ٔساسـ دة ٕاذ اكنت  لوا ٔ ٔن املس ٔنه من املقرر  ري سدید ذ ث ٕان هذا النعي  وح
دم ثبوهتـا القضـ ٔو  ىل ثبوهتا  نتفائـه، یرتتب  ٕ ٔو  عـوى  ـوت احلـق املطلـوب يف ا اء ب

ٔنفسـهم ميـنعهم مـن  بني اخلصـوم  ٔ املس ٔمر املقيض يف ت ي حيوز قوة ا فٕان القضاء ا
ٔ ٔو انتفاء ذات املس ىل ثبوت  ٓخر یتوقف  ٔن حق  ش فع  ٔو ا عوى  التنازع بطریق ا

، واكالفصل فهيا بني هؤالء اخلصوم.السابق ٔن احلـمك الصـادر يف ملـا اكن ذ ن الثابـت 
ــة رمق (  نة 4557اجلن ً. 2014لســ ٔصــبح  ي  افها وا ت لعــدم -) رٔس اخلميــة واســ

متیزي  لیه  ٔن الرشـكة –الطعن  ٔن  ىل حممكة املوضوع قـد قطـع بـ ًا  ي اكن مطرو وا
سـمل ا ح كـام مل ی ٔر لطاعن حصـة مـن ا س  ح ول ٔر ملطعـون حمل التداعي مل حتقق مثة 

ٔمر املقيض –الرشیك –ضده  از قوة ا كون قد  الغ من الطاعن فٕان هذا احلمك  مثة م
ـىل  الء املطعون ضده  ح وكذا اس ٔر ق الرشكة حمل التداعي من مثة  حتق ٔ به يف مس
ة احلساب بني طريف التداعي  عوى الراهنة حنو تصف الغ وهو الهدف والغایة من ا ٔیة م

فـع.   ومن مث فال جي عـوى وا بطریق ا ٔ وز ٕاهدار هذه احلجیة والعودة لبحث هذه املس
ـري  ـىل  كـون  ٔ لیـه يف هـذه املسـ ه هذا النظر فٕان النعي  وٕاذ الزتم احلمك املطعون ف

ٔساس .
ٔ يف تطبیق  ه اخلط ىل احلمك املطعون ف ٔسباب الطعن  ث ٕان الطاعن ینعي ببايق  وح

سب  رفض طلب إالستجواب وبعدم القانون والقصور يف ال ب ٕاذ قىض احلمك إالبتدايئ 
ول طلب ٕالزام املطعون ضده بتقدمي ما حتت یده من طلبات فٕان هذا النعي يف شقه  ق
ه الرٔي يف  ٔي اكن و ٔن  ه ٕاذ قىض احلمك ب ري حمل من احلمك املطعون ف ىل  الثاين 

ة نظریة حبته تج ٕاذ ال حيقق سوى مصل ري م لنعي يف شقه الطلب الثاين  سبة  ل
جوازیه تقدرها حممكة املوضوع وكون  ٔ ٔن طلب إالستجواب مس ري حصیح ٕاذ  ٔول  ا

ول،  وملا تقدم. ري مق ه  رم ٔساس ویتعني رفضه وكون الطعن  ري  ىل  ه  رم النعي 
لـــــــذ
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