
ــامسي  ــن محمــد الق ــن صــقر  ــعود  یخ / س مس صــاحب الســمو الشــ ــمك الصــادر  احل
حــــــامك ٕامـــــــــــارة رٔس اخلميـــــــــــــــــة 

 -------------------------
ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی

اریةائــــــــرة ا الت

احملمكة :هیئة 
رة ا س ا شار / محمد محــــودة الرشیــــــــف                  رئ رئاسة السید املس

ٔبوراحي شار/ صالح عبدالعاطى  وعضویة السید املس
ـــــة م عق شار /محمــــــدعبد العظ وعضویة السید  املس

ىل                                    وحبضور  لرسالسید/ حسام  نًا  ٔم
ة ارة رٔس اخلمي ٕام دار القضـــــاء ب يف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ب

ٔثنني  م 2016من نومفرب من العام 28املوافق  هـ1438صفر  28يف یوم ا
م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج 2016ق 11ةلس140يف الطعـن املق

املوجز :
سخ –فسخ العقد –طبیعته –عقد املضاربة  ىل ال ر املرتتب  ٔ سلطة –ربة –ا

احملمكة . 

احملمكـــــــة
ـه، واملرافعـة،  ي تـاله القـايض / محمـد عق ٔوراق وسـامع التقرـر ا ـىل ا بعد إالطالع 

: وبعد املداو
ه الشلكیة. ٔوضا ث ٕان الطعن استوىف  ح

ٔن  ٔوراق تتحصـل يف  ر ا ـه وسـا ـىل مـا بـني مـن احلـمك املطعـون ف ث ٕان الوقائع  وح
ــاعن ــوى رمق ( الط ع ــام ا نة 375ٔق ــ ــىل 2013لس ــة  ــة إالبتدائی ــدين رٔس اخلمي ) م



وٕالزام 2012/ 10/ 20الشـركة املطعون ضدها بطلب احلمك فسخ عقد املضاربة املؤرخ 
ٔن  لغ ( املطعون ضدها ب م ح 750000تؤدي  ٔر هيـا وا م قمية املبلغ املسـمل ٕا )  دره

ٔنـه مبوجـب عقـد املضـاربة سـالف  ند  ـىل سـ ري يف السـداد، وذ ٔ والتعویض عن الت
يف الرشـكة  ٔموا ر  ىل اس البیان احملرر بني طريف التداعي، تعاقد مع املطعون ضدها 

لغ ( ىل رحب وسلمها م ىل 750000بقصد احلصول  یاكت ) درمه  لشـ تالیـة  دفعات م
ـــام ( ـــارخي 882458، 882457، 882454ٔرق ـــك( ..........)، وبت ـــىل بن  ً ـــحو ) مس

لــــغ (22/12/2012 ســــلميها م ــــارشًا مث قــــام 350,000ب ٔودع يف حســــاهبا م ) درمه 
لغ ( سرتداد م ٔلـف درمه ٕاال 60ٕاىل 40) درمه مع حتدیـد رحب شـهري بواقـع 350000ٕ
ود ـالغ، اهنا مل تلزتم ب مثـة م مل تـدفع  ح وكـذ ٔر ر وا ٕالس شف  العقد ومل تقدم 

ٔودع تقرـره، حمكـت بتـارخي  ٔن  ـريًا، وبعـد  عوى نـدبت احملمكـة خ / 5/ 26فاكنت ا
لـغ ( 2014 لطاعن م ) 890733فسخ عقد املضاربة، وٕالزام املطعون ضدها ٕان مؤدي 

رخي هنائیًا احلمك ب عـوى 9واقع درمه والفوائد من  ول ا دم ق ً وحىت السداد و % سنو
ه الشخصیة . لمطعون ضده بصف سبة  ل

اف رمق  ٕالست ٔنفت املطعون ضدها هذا احلمك  ٔمام حممكة 2015لسنة 275است مدين 
اف رٔس اخلميــة الــيت بتــارخي  ت ٔنف ٕاىل 5/2016/ 30اســ ت مضــت بتعــدیل احلــمك املســ

لـغ (  ٔن تؤدي ٕاىل الطـاعن م ـدا 531,633ٕالزام املطعون ضدها ب ٔییـد فـ ) درمه والت
ـىل هـذه احملمكـة يف  متیزي، وٕاذ عرض الطعن  . طعن الطاعن يف هذا احلمك بطریق ا ذ

لنظر. رًا  د ٔنه  غرفة مشورة رٔت 
ٔسبا ٔن الطاعن ینعى حباصل  ث  ٔ يف تطبیـق وح ه اخلط ىل احلمك املطعون ف ب الطعن 

لـــغ املضـــاربة  ـــد م ٔن حتدی ـــام قضـــاءه يف شـــ ٔق ب ٕاذ  ب ســـ ـــانون والقصـــور يف ال الق
ــدره( ــغ (750000وق ل ــدها 250000) درمه دون م ــون ض تلمه املطع ــ س مل  ) درمه ا

ـ ت استالمه هبذا املبلـغ يف  دات تث ٔن مس ٔوراق من  لو ا ادًا ٕاىل  ي اس ٔن ا ني 
كشـوف  بـت  ـه يف حسـابه وهـذا  یدا ٕ الطاعن سمل هـذا املبلـغ وقـام املطعـون ضـده 
ى ٕالیـه تقرـر اخلبـري، وٕاذ  هتـ مبـا ا ٔییـد ذ ٔمام احملمكـة وت ه  احلساب وإالیداع املقدمة م
ـة تقرـر اخلبـري مبـا یعیبـه  عد ن دات واسـ ـه جحیـة هـذا املسـ ٔهدر احلمك املطعون ف

وستوجب نقضه.



ٔحاكم املــواد ( ٔنــه مــن املقــرر معــًال بــ ــري حمــل ذ ــث ٕان هــذا النعــي يف   ، 693وح
ـىل تقـدمي رٔس املـال 695، 694/5 ضاه رب املال  ٔن عقد املضاربة هو عقد یتفق مبق  (

ن  يف الـرحب جـزءًا واملضارب  كون حصة لك من املتعاقد لسعي والعمل ابتغاء الرحب و
ٔما معلومًا وكون املضاربون ٔ  ي هذا العقد  هت اكً يف الرحب، كام ی ىل رٔس املال ورش یًا  م

ن، وٕاذ مث  ـد املتعاقـد ٔ ٔو مـوت  ـل  ٔ لمضارب او انقضاء ا ٔو عزل رب املال  لفسخ 
ال  ت ـل العقـد فـٕاذا اسـ لهيا ق اليت اك ن ٕاىل احلا ٔعید املتعاقد ٔو انفسخ  فسخ العقد 

ٔحاكم قا لتعویض وفقًا  حيمك  ٔن حملمكة املوضوع السلطة ذ نون املعامالت املدنیة، كام 
عتبارها  ر معل اخلبري  عوى، كام لها تقد املقدمة يف ا ٔد ر ا التامة من فهم الواقع وتقد
كـون  ٔن  بابه دون  ٔسـ ة  نعـت بصـ ـه مـىت اق ـذ مبـا تطمـنئ ٕالیـه م ٔ ىل، وت ٔ اخلبري ا

ــة ٕالیــه.   ملــ ــىل الطعــون املو لــرد  ــه قــد ملزمــة  ، واكن احلــمك املطعــون ف ا اكن ذ
لـــغ املضـــاربة  (  ٔن م لص  ت لـــغ 750000اســـ تمل م ســـ ) درمه واملطعـــون ضـــدها مل 

ا 350000( تال ـت ٕاســ دات تث ٔي مســ ٔوراق مـن  لــت ا ـة ٕاذ  ) درمه حمـل املناز
ٔو ال  شوف السحب وإالیـداع املقدمـة مـن الطـاعن ال تصـلح كـدلیل  ٔن  لهذا املبلغ ٕاذ 

ـل الطـاعن ر ٔن توارخي السحب من ق ة القرنیة يف ٕاثبات واقعة إالستالم ٕاذ  ىق ٕاىل در
ـىل  ل املطعون ضدها ال تصـلح يف جمـال إالثبـات املـدين كقرینـة  وتوارخي إالیداع من ق

ٕاستالم املطعون ضدها هذا املبلغ .
با ٔسـ لیـه ب ٔوراق فـٕان النعـي  معینـه  الص سـائغًا و ب الطعـن وٕاذ اكن هذا إالست

تنحرسـ عنـه  ٔد ر ا دًال موضوعیًا يف سلطة حممكة املوضوع يف تقد كون  ٔن  ال یعدو 
ول. ري مق ٔساس ویضحى الطعن  ري  ىل  رقابة هذه احملمكة وكون النعي 

ذــــــــــل
-حمكت احملمكة:

ٔمني  لغ الت ٔلزمت الطاعن الرسوم واملرصوفات مع مصادرة م رفض الطعن و


