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املوجز :
الن الرشاكت ،  لصق ، ٕاجراءاته ، التحري ، ٕا الن ، ا الن ، طرق إال رشكة ، ٕا
ن املیعاد ، الطعن  عاده ، بدایة رس اف ، م ٔحاكم ، إالست الن ا الن الصحیفة ، ٕا ٕا

ن جتاري ،الوفاء به .  ٔحاكم ، اخلصوم يف الطعن ، التضامن ، د يف ا



الوقائع
ي تاله السید القايض املقرر/محمد محودة  ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا طالع  بعد 

الرشیف.
ه الشلكیة. ٔوضا ث ٕان الطعن ٕاستوىف  وح

ٔوراق  ر ا ـه وسـا ىل ما یبني من احلـمك املطعـون ف ث ٕان الوقائع تتحصل  ٔن –ح يف 
ــن  ــهيام لك م ل ــدعى  ــة امل ٔقامــت مبوا ــت  ــة اكن ) ....................(ش.ذ.م.م) 1الطاعن

ٔوىل . ـــون ضـــدها ا ـــاين 2املطع ـــون ضـــده الث ) ......................................... املطع
عــوى رمق (( ــة 132/2013ا لمطالبــة بفســخ اتفاق م)) مــدين لكــي رٔس اخلميــة ، وذ

ارة احملرره بتارخي  زا21/06/2008إال ٕ ـد العقـاري يف م وٕاخطـار املطـور العقـاري  الق
سـلمي  لـهيام ب مسهـا وٕالـزام املـدعى  ـدة  ٔوىل وسـجیل الو لهيـا ا مس املدعى  جسالته 

لغ (( ني تعویضًا لها عام فاهتـا مـن 383211.32العقار وسداد م ضام اكفلني م درمه)) م
لرســو  ام  ــذ الزتامــاهتام، مــع ٕالــزا ــة ختلفهــام عــن تنف ٔرضار ن م ســب وحلــق هبــا مــن 

ٔن املدعیـة  ند مـن القـول :  ـىل سـ ٔسسـت دعواهـا  ٔتعـاب احملامـاة، وقـد  واملصاریف و
ة، وقـد تقـدم  ٔحـاكم الشــریعة إالسـالم متویل وفـق  شطة ا ٔ امة متارس  رشكة مسامهة 

ــة رمق (( ــدة العقاری متویــل رشاء الو هيــا بطلــب رمســي  ــهيام ٕا ل )) 20ط 2002املــدعى 
ــة ــارة رٔس اخلمي م ٕ ــارخي ...........  بت ــىل 21/05/2008وذ ــة  ــد وافقــت املدعی م وق

متویل مببلغ (( ع العقود والتنازل حسب رشوط وطریقة متویـل 566704ا درمه)) ومت توق
ــذ املدعیــة اللزتاماهتــا  لــهيام وبعــد تنف ٔن املــدعى  ى املدعیــة، و رشاء العقــارات املتبعــة 

ٔقسـاط رمغ إ  لوفـاء  ام  ـذ الـزتا م فاكنـت 21/11/2012نـذراهام بتـارخي ختلفا عن تنف
عوى. ا

عوى وبتارخي  ة يف ا ٔول در م حمكت مبا یيل:26/06/2014نظرت حممكة 
عوى. صاصها بنظر ا خ ٔوًال: 

مة املربم بني الطرفني املتداعیني بتارخي  ارة املوصوفة يف ا نیًا: بفسخ عقد إال
لمطور العقاري رشكة .................... م ومجیع مالحقه التمكیلیة وإالذن21/06/2008

سجیلها يف  ادة  ٔوىل وٕا لهيا ا مس املدعى  دة العقاریة املؤجرة  سجیل الو شطب 
ل  الیة من الشوا دة  الو سلمي ت لهيام ب مس املدعیة وٕالزام املدعى  جسالته 



لغ ((لمدعیة مع رية م ٔ لهذه ا ٔن یؤد لتضامن ب ام  درمه)) تعویضًا عن 320915ٕالزا
ٔتعاب حماماة. ٔرضارها وتضمیهنا الرسوم واملصاریف ومائة درمه 

اف رمق  الست ٔوىل هذا احلمك  ٔنفت املطعون ضدها ا .222/2016ٕاست
ٔنف والقضاء جمدداً 25/6/2016وبتارخي  لغاء احلمك املست ٕ حمكت احملمكة يف املوضوع 

عو  ٔصل حصیفة ا الن ب ٔنف ضدها ببطالن إال ٔلزمت املست ٔنف حمكها و ى املست
ملرصوفات عن درجيت التقايض. ٔوىل  ا

اب بتارخي  ٔودعت قمل الك لطعن املاثل بصحیفة  طعنت الطاعنة يف هذا احلمك 
8/9/2016.

لسة لنظره  لنظر حفددت  ر  د ٔنه  ىل احملمكة بغرفة املشورة رٔت  وٕاذ عرض الطعن 
ىل النحو فهيا  لحمك جبلسة الیوم.مت تداو حملرض وقررت جحز الطعن  املبني 

ٔقمي ث  ٔسباب ح ىل ثالث  ٔ الطعن  ه اخلط ىل احلمك املطعون ف ٔولها  تنعى الطاعنة ب
ٔن ٕاجراءات  ب ملا اعترب  سب ستدالل و القصور يف ال يف تطبیق القانون والفساد يف 

عوى  تاح ا ٔوىل بصحیفة اف الن املطعون ضدها ا ٔن ٕا ىل  سًا  ٔس ت ط لصق 
اص الطبیعیني دون الرشاكت وهو ما  ٔش ىل ا لصق مقصورة  الن  ٕاجراءات إال

ٔحاكم املواد  ((  ث ٕان الفقرة 9، 8خيالف  من املادة 2)) من قانون إالجراءات ح
رش بل سكت  ل الن  كون إال ٔن  ون الرشكة مغلقة  ال  رية مل توجب يف  ٔ ا

ر  ملادة  ((  القانون و كون خمرية معًال  ر احملمكة اليت  ٔمر لتقد )) من قانون 8/4ك ا
ة  ٔول در كون حممكة  ىل ذ رش وبناُء  ل ٔو  لصق  الن  إالجراءات املدنیة بني إال

لامدة ((  الن املطعون ضدها وفقًا  لصق بعد تعذر ٕا الن  عها ٕاجراء إال )) قد 9بتوق
القانون . ٔصابت حصیح تطبیق

ري سدید . ث ٕان هذا النعي  وح
لیه یعد ٕاجراء الزمًا النعقاد  لمدعى  عوى  الن حصیفة ا ٔن ٕا ٔنه من املقرر  ذ
ة بني اخلصوم فٕاذا ما ختلف هذا الرشط وصدر  ٔ املوا قًا ملبد اخلصومة بني طرفهيا حتق

كون قد زالت  النه فٕان اخلصومة  لمطالبة القضائیة احلمك يف غیاب اخلصم ودون ٕا ر  ٔ
 . طًال مىت متسك اخلصم بذ وكون احلمك الصادر فهيا 



 ٔ ايئ ال یل رش هو ٕاجراء است ل ٔو  لصق  عوى  الن حصیفة ا ٔن ٕا واكن من املقرر 
ة عن عنوان املراد  دیة واكف ت  ٔخرى من حتر الن ا فاء طرق إال ٕاال بعد اس

النه .  ٕا
و  ملادة((ملا اكن ذ یتعلق 9/2اكن النص  ٔنه ف )) من قانون إالجراءات املدنیة 

سمل مبركز  عتباریة اخلاصة  اص  ٔش ر ا لرشاكت وامجلعیات واملؤسسات اخلاصة وسا
الن  سمل صورة إال دم وجودهام  ا ٔو ملن یقوم مقامه ويف   ً لنائب عهنا قانو ٕادارهتا 

بهيام فٕاذا مل د موظفي مك ٔو يف ٔ لنائب عهنا لشخصه  سمل الصورة  كن هلام مركز ٕادارة 
موطنه .  

لنائـب عهنـا ـالن  سـمل إال ٔن یمت مبركز ٕادارهتا ف الن الرشاكت  ٔصل يف ٕا ٔن ا مبا مؤداه 
 ً ــد ٔوقــانو ٔ ــالن  ســمل صــورة إال ــدم وجــودهام  ــال  ملــن یقــوم مقامــه هنــاك ويف 

ٔنه عند تعذر  بهيام و س هلـام مركـز إ موظفي مك ىل النحو املتقـدم لكـون لـ الن الرشكة 
ي  لنائـب عـن الرشـكة ٕادارة ا ـالن  سمل صورة إال لق هذا املركز ف ٔیضًا  ذ حمكه  ٔ ی

ٔو يف موطنه . لشخصه 
الن امل ٔصل ٕا واكن الثابت ب عـوى جللسـة وطعـملا اكن ذ ٔوىل بصـحیفة ا ن ضـدها ا

ٔمـام حم22/4/2013 ددت لنظرها  الهنـا هبـا جللسـيت واليت  ـادة ٕا ـة وٕا ٔول در مكـة 
ـالن قـد انتقـل ٕاىل مقـر الرشـكة ب ٔن القامئ 3/6/2013و 13/5/2013 ـذ هـذا إال ف

ـدم املطعون ضدها امل  ستوي بداهة مـع  هبا مغلقًا وهو ما  د  اریة فو رخصهتا الت بني 
لیـه وبل ـالن  الن ٕالیه فقام بلصق صورة إال سلمي إال ت وجود من یصح  ـال ـة إال و

ـالن  إال ـا لصـق ٕاال يف  الن بطریق ا حملمكة واكن القانون ال جيزي اختاذ ٕاجراءات إال
شـ ـالن بطریـق ال استكامل ٕاجراءات إال ري هذه احلا يض يف  ٔنه یق ر يف ـيف املوطن و

لغـة العربیـة ، فـٕان  و شـار الـيت تصـدر يف ا ن ـة الواسـعة  دى الصـحف الیوم ٕا
ــ ــوارد يف رخصــهتا ٕا ــا ال لصــق بعنواهن ــوى  ع ٔوىل بصــحیفة ا ــون ضــدها ا الن املطع

ـىل مقرهـا  لتعـرف  ه  بق ت الـيت سـ ه الرٔي يف مـدى كفایـة التحـر ً اكن و ٔ اریة  الت
ملـادة  لیـه  إالجـراء املنصـوص  مـن قـانون إالجـراءات 9/2اجلدید ٕان اكن دون تو

ـال سبة ٕال ل ت  ٔوج لقـه املدنیة اليت  ٔو عنـد  كـون لهـا مركـز  ن الرشـاكت عنـدما ال 
ٔو يف موطنـه  لشخصـه  ه تـ ـالن النائـب عهنـا بصـف ٔن یمت ٕا ذ حمكه بداهة  ٔ ي ی ا

طًال. ىل النحو املتقدم قد وقع  لصق  ٔوىل  الن املطعون ضدها ا كون ٕا ف



كون قد صادف تطبیق حص  ة ف ه ٕاىل هذه الن ى احلمك املطعون ف هت یح القانون وٕاذ ا
ٔساس یتعني رفضه. ري  ىل  كون قامئ  ومن مث فٕان النعي 

ٔوًال:  فاع  الل حبق ا ه إال ىل احلمك املطعون ف ب الثاين  لس ث تنعي الطاعنة  وح
اف  ٕالست ٔوىل يف الطعن  سقوط حق الرشكة املطعون ضدها ا ني رفض دفاعها 

ة لصريور  ٔول در ث صدر بتارخي ىل احلمك الصادر عن حممكة  ً وهنائیًا ح ته 
ه ٕاال يف 30/6/2014 ٔن املطعون ضدها مل تطعن ف رشًا ٕاال  الن به  / 24/4ومت إال

اف.2016 عاد إالست بعد ٕانقضاء م
ٔحاكم  ىن  كون املطعون ضدها قد اكن حصل لها العمل الیق نیًا: ٕاللتفاته عن دفاعها  و

اوى ت  هتا يف د .الصادرة يف موا عوى املاث شابه وقائعها مع ا
ٔنه ملا اكن مؤدي نص املـاده ( ري سدید ذ ث ٕان هذا النعي  ) مـن قـانون 152/3ح

ٔو حمـل  ٔو يف موطنـه  لیـه  ـالن احلـمك لشـخص احملكـوم  كـون ٕا ٔن  إالجراءات املدنیة 
سـمل مبركـز ٕادارهتـ2/ 9و ( معـ ـالن املؤسسـات اخلاصـة والشــراكت  ٔن ٕا ـه  ا ) م

ــد  ٔ ــالن  ســمل صــورة إال ــدم وجــودهام  ــا ٔو ملــن یقــوم مقامــه ويف  لنائــب عهنــا 
بهيام فٕاذا  ٔو يف موظفي مك لنائـب عهنـا لشخصـه  سـمل الصـورة  كن لها مركـز ٕادارة  مل 

رشـًا  ـالن  ـل إال ٔو تغري ماكنه وجب ق ٔنه ٕاذا اكن املقر مغلق  ٔدى من ذ موطنه ویت
ٔو رفـض –عهنـا التحري عن موطن النائـب ـالن ٕالیـه فـٕاذا مل جيـده املعلـن  ـه إال وتوج

ـة  ـدى الطـرق املب ٕ ـالن  ـتص لیقـرر ٕامتـام إال از الرجوع ٕاىل القـايض ا ستالم 
شــ ل الن  ٔن إال رش واكن من املقرر  القانون ومهنا ال ة من ذ ر هـو بنص املادة الثام

ـدي عـن مركـز ٕادارة الرشـكة  ره ٕاال ٕاذا اكن مسبوقًا بتحـري  ٔ ج  ايئ ال ی ٕاجراء است
لیـه فـالتحري اجلـدي عـن مـوطن  ـالن  دم وجوده وتعذر إال ٔو  لقه  ثبوت  ا ويف 

النائب عهنا.
عوى اليت  الن حصیفة ا ستقل عن ٕا حلمك  الن  ٔن ٕاجراءات إال واكن من املقرر 

عوى عن صدر فهيا احل الن حصیفة ا ٕ مك فال یغين ما مت اختاذه من ٕاجراءات تعلقت 
. حلمك اكم الن  وجوب ٕامتام ٕاجراءات إال

واكن مفاد املادتني  عاد 159و152ملا اكن ذ ٔن م من قانون إالجراءات املدنیة 
رسى من الیوم التايل لتا الیة ثالثون یومًا  ستع دا املسائل  اف ف رخي إالست

. ري ذ ىل  ة ما مل ینص القانون  ٔول در صدور احلمك من حممكة 



ٔحوال اليت  لیه يف ا الن احلمك ٕاىل احملكوم  رخي ٕا ن هذا املیعاد ٕاال من  ٔ رس وال یبد
رة  عوى ومل یقدم مذ كون قد ختلف عن احلضور يف مجیع اجللسات احملددة لنظر ا

ٔثري حلصول العمل الیق  ه فال ت ٔنف ٕاذا اكن قد صدر بدفا حلمك املست لیه  لمحكوم  ين 
النه الصحیح  رخي ٕا نه ٕاال من  ٔ رس ي ال یبد اف ا ىل حقه يف إالست يف مغیبه 

حلمك.
ت  ٔوراق مما یث لت ا ه قد صدر يف مغیب املطعون ضدها و واكن احلمك املطعون ف

ٔو  لتحري اجلّدي عن مقر مركز ٕادارهتا  ام  حلمك مبركز سبق الق النه  هبا عند تعذر ٕا
عاد الطعن إالدارة اح م طًال ال یرتتب عنه ٕانف ارشة واقعًا  رش م ل الهنا  كون ٕا ف

هنج يف قضائه  ه هذا ا نه يف حقها . وٕاذ هنج احلمك املطعون ف اف وبدایة رس ٕالست
ٔصاب كون قد  ىل ف كون قامئ  ٔساس یتعني حصیح القانون ومن مث فٕان النعي  ري 

رفضه.
ٔ يف تطبیق القانون  ه اخلط ىل احلمك املطعون ف ب الثالث  لس ث تنعى الطاعنة  وح
تاح  الن بصحیفة ٕاف ر بطالن إال ٔ ني فرض  ٔحاكم القطعیة  ٔ جحیة ا د الفة م مب
جللسات  ىل الرمغ من حضوره خشصیًا مع وی ىل املطعون ضده الثاين  عوى  ا

ر البطالن احملامكة وون ٔ حسب  ٔمر املقيض وال جيوز  از يف حقه قوة ا احلمك 
لیه .

ـل اخلصـم مـا قضــى بـه احلـمك  ٔنه من املقـرر انـه ٕاذا ق ث ٕان هذا النعي سدید ذ وح
ـاز يف حقـه قـوة  كون قضاء احلمك إالبتدايئ قد  اف ف ٕالست إالبتدايئ ضده ومل یطعن 

ٔمر املقيض وال جيوز حملمكة  ري احملكـوم ا ًا من  افًا مرفو اف مبناسبة نظرها ٕاست إالست
كن قد رفع  ري ما مل  ٔ ه احلمك إالبتدايئ لصاحل هذا ا اقشة ما فصل ف ضده العودة ٕاىل م
ٔو اكن  ٔو فرعیًا ٕاذا اكن بعد املیعـاد  اف  عاد إالست الل م قابًال ٕاذا اكن  افًا ٕاما م ٕاست

ل احلمك يف وقـت سـ ٔصـيل واكن املطعـون ضـده رافعه قد ق اف ا ت ـىل رفـع إالسـ ابق 
لیـه لفائـدة الطاعنـة الـيت  ٔنف احلمك إالبتدايئ الصادر ضده بوصـفه مـدعى  س الثاين مل 
كــون قضــاء احلــمك  ٔوىل ف عــوى دون املطعــون ضــدها ا يف ا قــي  اكنــت اخلصــم احلق

ٔمر املقيض لعدم ط  سب ىف حقه قوة ا ـىل إالبتدايئ يف حقه قد ٕاك اف  ست ٕ لیه  عنه 
ٔوىل من املادة النجو املتقدم  حتـادي رمق 156واكن النص يف الفقرة ا 11مـن القـانون 

د من الطعن ٕاال مـن رفعـه 1992لسنة  ٔنه "ال یف ىل  جراءات املدنیة  صدار قانون  ٕ



ـري ٔنـه ٕاذا اكن احلـمك صـادرًا يف موضـوع  ـىل  لیـه،  ىل من رفع  قابـل وال حيتج به ٕاال 
اص معینـني  ٔش صام  ٔو يف دعوى یوجب القانون فهيا اخ لتضامن  ٔو يف الزتام  لتجزئة 
ٔثنـاء نظـر  ـه  ٔن یطعـن ف ـل احلـمك  ٔو ق لـهيم  عـاد الطعـن مـن احملكـوم  از ملن فوت م
ٔن املرشع بعـد  ىل  ضامً ٕالیه يف طلباته" یدل  د زمالئه م ٔ الطعن املرفوع يف املیعاد من 

ٔرىس ال ـه ٕاال مـن ٔن  ـد م ٔنـه ال یف ىل رفع الطعـن ب ر املرتتب  ٔ ة ا س دة العامة يف  قا
هنا احلمك الصادر  اة مهنا ومن ب لیه بني احلاالت املست ىل من رفع  رفعه وال حيتج به ٕاال 
ـريه وقـد  ـد فهيـا اخلصـم مـن الطعـن املرفـوع مـن  الـيت یف لتضامن ويه تـ يف الزتام 

عاسهتدف املرشع من ذ ـدة ٕاستقـرار احلقوق وم حاكم يف اخلصومة الوا تعارض 
ـان وهـو مـا قـد  ٔح الته يف بعـض ا ت ٔحـاكم بـل واسـ ا ذ ت مما یؤدي ٕاىل صعوبة تنف

ـة فذًا يف موا كن احلمك يف الطعن  اخلصـوم يف احلـاالت السـالفة الـيت ال حيدث ٕاذا مل 
دًا بعینه  ًال وا لیـه حيمتل الفصل فهيا ٕاال  لمحكـوم  ـاز الشـارع  ٔ قًا لهذا الهـدف  وحتق

ضـامً ٕالیـه يف  ـد زمالئـه م ٔ ٔثناء نظـر الطعـن املرفـوع يف املیعـاد مـن  ٔن یطعن يف احلمك 
ٔن  رشـط  ـل احلـمك الصـادر ضـده وذ عاد الطعن وق طلباته حىت ولو اكن قد فوت م

ٔصـيل يف طلباتـه فـال جيـو  ٔیید الطاعن ا ىل ت رص يف طلباته  طلبـات یق كـون  ٔن  ز 
ٔو  رة  طلبـات مغـا لیـه فـٕان اكنـت  زید  ٔو  ٔصيل  ر طلبات رافع الطعن ا تغا مستق

د من حمك املادة  ستف لهيا فال  سالفة البیان.156زید 
لتضــامن الســليب وإالجيــايب بفكــرتني هــام فكــرة  ــد اخلاصــة  واكن املنــاط يف تفســري القوا

ن وفكـرة تعـدد الـرو دة ا ٔن و ٔوىل يف التضـامن السـليب  ىضـ الفكـرة ا ابط ومـن مق
قســم كــون لك مــن ــري م ــن اكمــًال  ــن  ا ــة ا املــدینني املتضــامني ملزتمــًا يف موا

ٔو  ىل انفراد  ه مطالبته ٕاىل من خيتاره مهنم  ٔن یو ن  ا هيمو هـا ٕاىل ٕا جممتعـني، وٕاذا و
ه لكه ٔ  ن م فاء ا دمه ومل یفلح يف ٕاس ٓخـرن ٔ ٔن یعود ملطالبة املدینني ا و بعضه ف

ن. د مهنم خيتاره مبا بقي من ا ٔي وا و
ازل عن بعضهم وحيرص مطالبته جبم ٔن ی ٔمام القضاء  هبم جممتعني  ٕاذا ما طا ٔن  كام 

ستزنال حصة من  ٕ ٔن یطالبوه  سوغ لهؤالء  ٔن  ٔو يف بعضهم دون  دمه  ٔ ن يف  ا
ن حصل التنازل عن مط ا ربطه  ن  ٔن لك مد ىض الفكرة الثانیة  البته مهنم ومن مق

ن. ا ٓخرن هبذا ا ربط املدینني ا وممتزية عن الروابط اليت  رابطة مستق



اصة هبا مع بقاء الروابط  ني مشوبة بعیوب  د املدینني املتضام ٔ فٕاذا اكنت رابطة 
ٓخرن سل  ملدینني ا ائنني  ربط ا ٔخرى اليت  مية من العیوب فٕان عیوب رابطة معینة ا

ٔخرى. ال تتعداها ٕاىل رابطة 
ي  ن ا لمد سبة  ل لزتام  رتىوٕاذا زال  لـزتام ال ا رابطته الفسـاد فـٕان زوال هـذا 

ٔرسه وكـون  ـن بـ ن  ا ل ا د مهنم ملزتمًا ق ظل لك وا ٓخرن ف ن ا ا ميس الزتام ا
ده ت رابطته و ي تعی ن ا كـون لغـريه لمد ي شـاهبا وال  لعیب ا متسك  احلق يف ا

ــت رابطتــه فهــذه احلصــة ال  ي تعی ن ا تزنال حصــة املــد ســ ٔن یطالــب  مــن املــدینني 
ه  ل ا نصت  ًا مل ذا تطبیق ا ولك ه ريه ة دون  ىل رابط ستزنل ما دام العیب قارصًا 

ادة  ٔن یطالـب بدینـه لك املـدینني املعـامالت املدنیـةمن قانــــون452امل ـن  ا ٔنـه ( ب
ن. ن من وصف یؤر يف ا لك د ه  الق ٔو بعضهم مراعیًا ما یلحق  ني  املتضام

لوفاء ٔن یعرتض عند مطالبته  ن  ه االٕ وللك مد ٔو ٔو الغلط الرتاض اخلاصة به اكٕ ب راه 
بطالن االٕ  ائنني مجیعهم  ٔو و املشرتكة بني ا ٔصًال  فوع نقضإ لزتام  ٔن  ائه وال ش

ٔي من املدینني .اخلاصة ب
ملادة  ن 72واكن النص  ٔكرث بد ٔو  ٔنه ٕاذا الزتم خشصان  اریة  من قانون املعامالت الت

ري  ىل  ٔو االتفاق  ن ما مل ینص القانون  ٔداء هذا ا ني يف  ضام كونون م جتاري فٕاهنم 
ملادة ذ ٔنه تعد ٔ من ذات الق2و5/1و هیهتا معلیات املصارف و عامًال جتاریة مباانون 

ر .الصیارفة وسوق البورصة ومعلیات رشاكت االٕ  س
ل الطاعنة بوصفها رشكة  وىل ق واكن الزتام املطعون ضده الثاين واملطعون ضدها 

كون الزتام مسامهة متویل من البنك املركزي ف شاط ا امة مرخص لها يف تعاطي 
ه الشخصیة طعون ضده الثاينامل انب بصف ن ٕاىل  عوى مكد متویل سند ا يف عقد ا

ٔوىل  لطاعناملطعون ضدها ا ه  ن موضو لوفاء  ًا  ضام معاقدته لتعلقه ةالزتامًا م
ر من رشكة مرخصة لهبعملیة شاط من البنك املركزيمتویل اس .ا بتعاطي هذا ال

ره املطعون ضده الثاين من ب  ٔ ملدینة معه مدارهارتاضات ة اق واكن ما  ه  الق
ر قلتضامن يف ع ٔ ٔوىل)) ال  متویل (( املطعون ضدها ا القة الطاعنة به د ا ىل 

ٔن مك ن دون  اكمل ا ٔحوال مطالبته  ضامن جتاهها جيوز لها يف لك ا ن م حيق د
ٔومعارضهتا ن  اقشهتابقسمه ا لیه سواء اكنت طالب م ذ  ن بوصفه تهيف التنف

ة مع ٔو مع املدینة املتضام به  لتضامن مضن دعوى مستق (( املطعون ضدها همدینًا 



 ٔ عوى يف حق ا ٔوىل)) ولو بطلت ا اص هبا ٕاجرائ ا ب  ٔي س ا كام يف یرية 
عوى  عوى لبطالن حصیفة ا ٔو موضوع يف ا اصة هبااً یحقها  ٔن ٔسباب  فال جيوز 

فع املطعون ضده ا یفة ی ه من قضاء ببطالن  ى الیه احلمك املطعون ف هت لثاىن مبا ٕا
ل  ٔكرث من  عوى حيمتل  ث ان البت ىف ا وىل ح عوى ىف حق املطعون ضدها  ا

ن.  فرد ٔم م لهيام جممتعني  لمدعى  سبة  ل
ر قضائه  ٔ ه هذا النظر ومد  الف احلمك املطعون ف سبة ب وٕاذ  ل عوى  بطالن حصیفة ا

ٔوىل ٕاىل املطعون ضده الثاين ل لطاعنة من مطعون ضدها ا القانون  مقاضاتهرمغ ما خيو
ستمبفرده  عوى ل ٔن ا لمطعو د  ل وا لــمما ال یتصور فهيام سوى  ى ـــون ضدهام 

اله ـــالنح ٔ لغاء احلكو املفصل  ٕ ٔنف فميوقىض  ســا قضم املست ل لمطعون ى به  ة 
ٔ يف تطبیق القانون مبا یوجب نقضه يف هذا ٔیضًا ده الثاينض ٔخط كون قد  ف

اخلصوص.
ه  لفصل ف اهز  .وملا تقدم واكن املوضوع 

ٔسبابو  لهذه ا
حمكت احملمكة :

ه فبنقض احلمك املطعون  ٔلزم لمطعون ضده الثاين و سبة  ل قىض به  ه جزئیًا ف
لطاعن ٔمني  ويف النصف من الرسوم ورد نصف الت دا ذ ة ورفض الطعن ف

اف رمق  ٔنف ضده 222ست لمست سبة  ل قىض به  ٔنف ف ٔیید احلمك املست بت
ٔنف ضدهالثاين ٔنفة واملست ملناسب من الرسوم اوٕالزام لك من املست الثانیة 

.واملصاریف 


