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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 ةل 159يف الطعـن املق 2016ق 11س
املوجز :

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

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

ط ي تاله السید القايض املقرر / محمد محودة بعد  ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا الع 
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 
عوى رمق (( ٔقامت ا لـهيام )) مدين لكـي رٔس اخلميـة ضـد ا133/2013الطاعنة  ملـدعى 

ـا احلـمك  ا ..................(ش.ذ.م.م) و ....................... مبوجب حصیفـة طلبـت يف خ
د رمق ( ة املسـ مـ ة يف ا ارة املوصوفـ ة إالجـ داهتا 6بفســخ ٕاتفاق ة مسـ افظـ ) مـن 

ـد العقـاري الـوارد يف جسالتـه  الق زا ٕ لمرشـوع  مس املـدعى وٕاخطار املطـور العقـاري 
لـهيام  مس املدعیـة وٕالـزام املـدعى  دة العقاریـة موضـوع الـزناع  ٔوىل وسجیل الو لهيا ا
اكفلـني  لـهيام م ازتـه ٕاىل املدعیـة وٕالـزام املـدعى  ادة ح عوى وٕا سلمي العقار موضوع ا ب

لغ وقدره (( سداد م ني  ضام لمدعیة عن مـا فاهتـا مـن 366.326.38م درمه)) تعویضًا 
ـذ الزتامـاهتام س لـهيام عـن تنف ـة فشـل وختلـف املـدعى  ٔرضار ن ب وما حلق هبـا مـن 

ٔن  ند مـن القـول بـ ـىل سـ ٔتعاب احملامـاة  وذ التعاقدیة وتضمیهنا الرسوم واملصاریف و
ــدة العقاریــة رمق (( هيــا بطلــب متویــل لرشــاء الو لــهيام تقــدما  )) الطــابق 2003املـدعى 

ٕ –العرشن  ـىل 21/6/2008مارة رٔس اخلميـة ، وبتـارخي رج .......  وافقـت املدعیـة 
اله مببلغ وقدره  هيا ٕا دة العقاریة املشار ٕا متویل الو لهيام  متویل املقدم من املدعى  طلب ا

ـىل خطـاب العـرض ومـا تضـمنه مـن 568.521(( ـع  لتوق لـهيام  درمه)) وقام املـدعى 
متویلیـة فـ ٔحاكم تفصل العالقة ا ٔوىل رشوط و لهيـا ا ـهنم وقامـت الشـــركة املـدعى  ب

بني الرشـكة املدعیـة ورشكـة رٔس اخلميـة العقاریـة مطـور ومـا ة تنازل ف ع اتفاق بتوق
ٔوىل عن احلقوق  لهيا ا ث تنازلت املدعى  دة موضوع الزناع ح ن به الو املشــروع الاك

ــال ٔ هيــا  ــدة املشــار ٕا ئة عــن رشاء الو لزتامــات الناشــ ــذًا و ه ٕاىل املدعیــة ٕاعــامًال وتنف
بـني  متویلیـة فـ لعالقـة ا ـر ووفـق إالطـار العـام  لرشوط خطـاب العـرض السـالف ا
ـرام  ـر، كـام مت ٕا ـة التنـازل سـالفة ا لهيام واليت من مضـن ٕاطارهـا اتفاق املدعیة واملدعى 

لهيام وف بني املدعیة واملدعى  مة ف ارة موصوفة يف ا ة ا لموافقـة الصـادرة عـن اتفاق قًا 
ىل ٕاشعار صادر عن مطور  دة موضوع الزناع، وبناًء  متویل الو املدعیة خبطاب العرض 
ا،  دة حمل التداعي ویطلب استال جناز الو ٕ لهيام  ه املدعیة واملدعى  املرشوع خيطر ف

م إالجـراءات الشـلكیة والرمسیـة املتع لهيام بـ خطار املدعى  ٕ سـلمي قامت املدعیة  لقـة ب
ٔن  اللزتامـات التعاقدیـة وٕابالغهـام بـ ورة والوفـاء  ـدة املـذ تالم الو سـ لكیفهام  دة و الو

رخي  تحق مــن  ســ جياریــة ســوف  ٔقسـاط  م . ونظــرًا ٕالشــعار املطــور 29/7/2011ا
دة العقاریة حمل التداعي فقد نفـذت  ستالم الو لهيام  املرشوع املدعیة واملدعى  وما



ي الرشكة  ٔمـر ا ـدة ا سـداد مثـن الو یتعلق  اصة ف املدعیة اكفة الزتاماهتا التعاقدیة 
ـدة  لو ستالم احلمكـي  فذًا طبقًا لتحقق  مة  ارة املوصوف يف ا ٔصبح معه عقد إال
م  ـىل الرغـ ذ الزتاماهتام التعاقدیـة  لهيام عن تنف لف املدعى  ة لت موضوع التداعي، ون

ــوجبامن ٕاخطارمه س ا  ذًا مبـ فـ ة  مـ ارة املوصـوف يف ا د إالجـ ــح عق ٔص د  فق
لـهيام  خطـار املـدعى  ٕ ـث قامـت املدعیـة  لزتامات العقـد، ح لوفاء  لهيام  ام املدعى  ق

ٔقسـاط بتـارخي  لوفاء  لزتام  ة، 21/11/2012برضورة  ـة مفسـو م وٕاال تعـد االتفاق
لهيام  ٔرص املدعى  اصـة و لزتامـاهتام التعاقدیـة  لوفـاء  دم إالنصیاع ٕاىل ٕاخطـارهام  ىل 

ٔقساط املستحقة واليت تقدر حىت  سداد ا 80.923.22م مببلغ ((17/3/2013لزتام 
ة ومقـدارها (( ـارة إالضـاف ٕالضافة ٕاىل دفعـة إال درمه)) وقميـة رسـوم 54.156درمه)) 

درمه)) ، ٕاال 500م شیك مرجتـع قـدره ((درمه)) ورسو 18.130دمات تقدر مببلغ ((
ٔصبح معـه  ي  ٔمر ا الل املدة املرضوبة يف إالنذار ا نعا عن الوفاء  لهيام ام ٔن املدعى 
تعادة  شوء حق املدعیـة يف اسـ لیه  ًا وهو ما یرتتب  مفسو مت ي  متویل املنهت عقد ا

لعطل والرضر ل واملطالبة  الیًا من الشوا ازة العقار  ٔو مطالبـة ح النايشء عن الفسخ 
مثن البـالغ (( لرشاء بدفع ا ذ سند التعهد  ف لهيام ب درمه)) والـيت 685.326.38املدعى 

یك مرجتـع حبسـب الكشـف  ـدمات ورسـوم شـ ة ورسـوم  ارة إالضاف شمل دفعة إال
لغ ٕالضافة ٕاىل مجیع م يف إالثبات  حلجیة الاكم متتع  ي  متویـل الصادر عن املدعیة ا ا

ي ميثـل مـا حلـق املدعیـة مـن خسـارة وبطـرح قميـة  لهيام وا لمدعى  املقدم من املدعیة 
ة من هذا املبلغ (( ـمي العقـاري 319000العقار السوق درمه)) وفق الثابت من تقرـر التق

لتضـامن والتاكفـل  لـهيام مجیعـًا  دات املدعیـة تصـبح ذمـة املـدعى  املرفق حبافظة مسـ
مبب ــغ ((مشــغو تحق 366.326.38ل لضـــرر املســ ر  ــویض اجلــا ــة التع درمه)) ويه قمي

اكنــت  ــىل ذ ســب ومــا حلقهــا مــن خســارة . وبنــاء  لمدعیــة بعنرصــیه مــا فاهتــا مــن 
ٓنفة البیان. عوى بغیة احلمك لها بطلباهتا  ا

ة حمكت بتارخي  ٔول در :30/6/2014وحممكة 
متویيل املوقع بني امل)1 دة العقاریة رمق بفسخ عقد إالجيار ا لو لهيام  دعیة واملدعى 

راج ...... ٕامارة رٔس اخلمية.2003(( ٔ  ((
د العقاري الوارد يف جسالت املطور العقاري رشكة )2 الق زا ىل ٕ  ...........

دة العقاریة رمق (( مس املدعیة.2003الو راج ...... وسجیلها  ٔ  ((



دة ال)3 سلمي الو لهيام ب لمدعیة.ٕالزام املدعى  عقاریة 
لغ (()4 لمدعیة م ٔن یؤد لتضامن ب لهيام  درمه)).330536ٕالزام املدعى 
ٔتعاب احملاماة.)5 لغ مائة درمه مقابل  لرسوم واملصاریف وم لهيام  ٕالزام املدعى 

اف رمق  الست ٔنفت املطعون ضدها هذا احلمك  .224/2016ٕاست
ة:25/7/2016وبتارخي  حمكت احملمك

ً.:ٔوالً  اف ش ست ول  بق
الن بصحیفة نیًا: ٔنف والقضاء جمددًا ببطالن إال لغاء احلمك املست ٕ ويف املوضوع 

ٔتعاب  ملرصوفات ومقابل  ٔنف ضدها الثانیة  ٔلزمت املست ٔنف حمكها و عوى املست ا
احملاماة عن درجيت التقايض.

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

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

ٔقمي ث  ٔسباب ح ىل ثالث  هالطعن  ىل احلمك املطعون ف ٔولها  ٔ تنعى الطاعنة ب اخلط
ٔن ٕاجراءات  ب ملا اعترب  سب ستدالل و القصور يف ال يف تطبیق القانون والفساد يف 
ٔن  ىل  سًا  ٔس ت ط لصق  عوى  تاح ا ٔوىل بصحیفة اف الن املطعون ضدها ا ٕا
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

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

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

ري سدید . ث ٕان هذا النعي  وح
لیـه یعــد ٕاجـراء الزمـًا النعقــاد  لمـدعى  عــوى  ـالن حصیفـة ا ٔن ٕا ٔنـه مـن املقــرر  ذ

ة بني اخلصوم فٕاذا ما ختلـف هـذا الرشـط وصـدر اخلصومة بني طرف ٔ املوا قًا ملبد هيا حتق



لمطالبــة احلــمك يف  ــر  ٔ كــون قــد زالــت  النــه فــٕان اخلصــومة  غیــاب اخلصــم ودون ٕا
 . طًال مىت متسك اخلصم بذ القضائیة وكون احلمك الصادر فهيا 

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

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

اص إالعتباریة اخل ٔش ر ا سمل لرشاكت وامجلعیات واملؤسسات اخلاصة وسا اصة 
سمل صورة  دم وجودهام  ا ٔو ملن یقوم مقامه ويف   ً لنائب عهنا قانو مبركز ٕادارهتا 
لنائب عهنا  سمل الصورة  كن هلام مركز ٕادارة  بهيام فٕاذا مل  د موظفي مك ٔ الن  إال

لشخصه ويف موطنه .  
سمل ا ٔن یمت مبركز ٕادارهتا ف الن الرشاكت  ٔصل يف ٕا ٔن ا لنائب عهنا مبا مؤداه  الن  ٕال

د  ٔ الن  سمل صورة إال دم وجودهام  ال  ٔو ملن یقوم مقامه هناك ويف   ً قانو
س هلام مركز  ىل النحو املتقدم لكون ل الن الرشكة  ٔنه عند تعذر ٕا بهيام و موظفي مك

لنائب عن الرشكة و ٕادارة  الن  سمل صورة إال لق هذا املركز ف ٔیضًا  ذ حمكه  ٔ ي ی ا
ٔو يف موطنه .لشخصه

الن امل ٔصل ٕا واكن الثابت ب عـوى جللسـة وطعـملا اكن ذ ٔوىل بصـحیفة ا ن ضـدها ا
الهنـا هبـا 22/4/2013 ـادة ٕا ـة وٕا ٔول در ٔمـام حممكـة  ددت لنظرهـا  يت ل واليت  سـ
ـالن قـد انتقـل ٕاىل مقـر الشـب ٔن القامئ 3/6/2013و 13/5/2013 ذ هـذا إال ركة ـف

ـدم بنياملطعون ضدها امل  ستوي بداهة مـع  هبا مغلقًا وهو ما  د  اریة فو رخصهتا الت
ت  ـال ـة إال لیـه وبلو ـالن  الن ٕالیه فقام بلصق صورة إال سلمي إال وجود من یصح 
ـالن  إال ـا لصـق ٕاال يف  الن بطریق ا حملمكة واكن القانون ال جيزي اختاذ ٕاجراءات إال

ري هذه ا يض يف  ٔنه یق شـيف املوطن و ـالن بطریـق ال استكامل ٕاجراءات إال ر يف ـحلا
شـار ن ـة الواسـعة  دى الصـحف الیوم لغـة العربیـة ، فـٕان ٕا و الـيت تصـدر يف ا

ــوارد يف رخصــهتا  ــا ال لصــق بعنواهن ــوى  ع ٔوىل بصــحیفة ا ــون ضــدها ا ــالن املطع ٕا
ـىل مقرهـا  لتعـرف  ه  بق ت الـيت سـ ه الرٔي يف مـدى كفایـة التحـر ً اكن و ٔ اریة  الت

ملـادة  لیـه  إالجـراء املنصـوص  ن إالجـراءات مـن قـانو9/2اجلدید ٕان اكن دون تو
الن  سبة ٕال ل ت  ٔوج لقـه املدنیة اليت  كـون لهـا مركـز او عنـد  الرشاكت عنـدما ال 



ٔو يف موطنـه  لشخصـه  ه تـ ـالن النائـب عهنـا بصـف ٔن یمت ٕا ذ حمكة بداهة  ٔ ي ی ا
ى  هتـ طًال وٕاذ ا ىل النحو املتقدم قد وقع  لصق  ٔوىل  الن املطعون ضدها ا كون ٕا ف

كون قد صادف تطبیق حصیح القانون ومن مث فٕان احلمك املطع ة ف ه ٕاىل هذه الن ون ف
ٔساس بتعني رفضه. ري  ىل  كون قامئ  النعي 

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

ث صدر بتارخي  ً وهنائیًا ح ة لصريورته  ٔول در / 306ىل احلمك الصادر عن حممكة 
ه ٕاال يف 2014 ٔن املطعون ضدها مل تطعن ف رشًا ٕاال  الن به  2016/ 4/ 24ومت إال

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

. عوى املامث شابه وقائعها مع ا اوي ت هتا يف د الصادرة يف موا
ٔنه ملا اكن مؤدى نص املواد ( ري سدید ذ ث ٕان هذا النعي  ) من قانون 152/3ح

ٔو حمل  ٔو يف موطنه  لیه  الن احلمك لشخص احملكوم  كون ٕا ٔن  إالجراءات املدنیة 
و (  ٔن 2/ 9مع ه  سمل مبركز ٕادارهتا ) م الن املؤسسات اخلاصة والرشاكت  ٕا

لنائب عهنا.
اف ف159و 152واكن مفاد املادتني  عاد إالست ٔن م من قانون إالجراءات املدنیة 

رسي من الیوم التايل لتارخي صدور احلمك من  الیة ثالثون یومًا  ستع دا املسائل 
ة ما مل ینص القانون  ٔول در .حممكة  ري ذ ىل 

ٔحوال اليت  لیه يف ا الن احلمك ٕاىل احملكوم  رخي ٕا ن هذا املیعاد ٕاال من  ٔ رس وال یبد
ه  رة بدفا عوى ومل یقدم مذ كون قد ختلف عن احلضور يف اجللسات احملددة لنظر ا
ٔوىل بغريه من  ب  ٔنف ومن  حلمك املست لیه  لمحكوم  ين  ٔثري حلصول العمل الیق فال ت

 ٔ نه ٕاال من ا ٔ رس ي ال یبد اف ا ىل حقه يف إالست حاكم ٕاذا اكن قد صدر يف مغیبه 
حلمك. النه الصحیح  رخي ٕا

لت  ٔوىل و ه قد صدر يف مغیب املطعون ضدها ا واكن احلمك املطعون ف ملا اكن ذ
هبا عند تعذ ٔو  لتحري عن عنوان مركز ٕادارهتا  ام  ت سبق الق ٔوراق مما یث ر ا

الن طًال ال یرتتب عنه إال ارشة واقعًا  رش م ل الهنا  كون ٕا حلمك مبركز إالدارة ف
هنج  ه هذا ا اف يف حقها . وٕاذ هنج احلمك املطعون ف ٕالست عاد الطعن  ن م بدایة رس



ٔساس  ري  ىل  كون قامئ  ٔصاب حصیح القانون ومن مث فٕان النعي  كون قد  يف قضائه ف
یتعني رفضه.

ٔ يف تطبیق القانون و  ه اخلط ىل احلمك املطعون ف ب الثالث  لس ث تنعى الطاعنة  ح
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

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

ـل اخلصـم مـا قىضـ بـه احلـمك  ٔنه مـن 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 

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

اف ا ت ـىل رفـع إالسـ ل احلمك يف وقـت سـابق  ٔصـيل واكن املطعـون ضـده رافعة قد ق
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
ىل النحو اف  ٕالست لیه  ٔمر املقيض لعدم طعنه  ت قوة ا س إالبتدايئ يف حقه قد ٕاك

املتقدم.
ٔوىل من املادة  حتـادي رمق 156واكن النص يف الفقرة ا نة 11من القـانون  1992لسـ

د من الطعن ٕاال من رفعـه وال حيـتج بـه  ٔنه "ال یف ىل  جراءات املدنیة  صدار قانون  ٕ
ٔو يف  لتجزئـة  ـري قابـل  ٔنه ٕاذا اكن احلمك صـادرًا يف موضـوع  ىل  لیه،  ىل من رفع  ٕاال 

از ملن فوت الزتا اص معینني  ٔش صام  ٔو يف دعوى یوجب القانون فهيا اخ لتضامن  م 
ٔثنـاء نظـر الطعـن املرفـوع يف  ـه  ٔن یطعـن ف ل احلمك  ٔو ق لهيم  عاد الطعن من احملكوم  م
ـدة  ٔرىس القا ٔن  ٔن املرشع بعد  ىل  ضامً ٕالیه يف طلباته" یدل  د زمالئه م ٔ املیعاد من 

ٔ ة ا س ـه ٕاال مـن رفعـه وال حيـتج بـه العامة يف  د م ٔنه ال یف ىل رفع الطعن ب ر املرتتب 
هنــا احلــمك الصــادر يف الــزتام  اة مهنــا ومــن ب ت لیــه بــني احلــاالت املســ ــىل مــن رفــع  ٕاال 
هتدف  ـريه وقـد اسـ ـد فهيـا اخلصـم مـن الطعـن املرفـوع مـن  اليت یف لتضامن ويه ت

استقرار ع تعااملرشع من ذ ـدة ممـا یـؤدي احلقوق وم حاكم يف اخلصـومة الوا رض 



ان وهو ما قـد حيـدث ٕاذا مل  ٔح الته يف بعض ا ٔحاكم بل واست ا ذ ت ٕاىل صعوبة تنف
ة اخلصوم يف احلاالت السـالفة الـيت ال حيمتـل الفصـل  فذًا يف موا كن احلمك يف الطعن 

ـاز الشـار  ٔ قًا لهذا الهدف  دًا بعینه وحتق ًال وا ٔن یطعـن يف فهيا ٕاال  لیـه  لمحكـوم  ع 
ضامً ٕالیه يف طلباتـه حـىت ولـو  د زمالئه م ٔ ٔثناء نظر الطعن املرفوع يف املیعاد من  احلمك 
رصـ يف طلباتـه  ٔن یق رشـط  ل احلمك الصادر ضده وذ عاد الطعن وق اكن قد فوت م

تغــا تق طلبــات مســ كــون  ٔن  ٔصــيل يف طلباتــه فــال جيــوز  ٔییــد الطــاعن ا ر ــىل ت
لهيـا فـال  زیـد  ٔو  رة  طلبـات مغـا لیه فٕان اكنت  زید  ٔو  ٔصيل  طلبات رافع الطعن ا

د من حمك املادة  سالفة البیان.156ستف
لتضـامن السـليب وإالجيـايب بفكـرتني هـام فكـرة  ـد اخلاصـة  واكن املناط يف  تفسـري القوا

ٔوىل يف ىضـ الفكـرة ا ن وفكـرة تعـدد الـروابط ومـن مق دة ا ٔن و التضـامن السـليب 
قســم  ــري م ــن اكمــًال  ــن  ا ــة ا كــون لك مــن 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
ٔن یعود ملطالبة امل ٔو بعضه ف ه لكه  ن م فاء ا دمه ومل یفلح يف اس ٓخـرن ٔ دینني ا

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
ىض الفكرة  ن حصص املتنازل عن مطالبته مهنم ومن مق ا ربطه  ن  ٔن لك مد الثانیة 

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 سلمية من العیوب فٕان عیوب رابطة ملدینني ا ائنني  ربط ا ٔخرى اليت  معینة ا
ٔخرى. ال تتعداها ٕاىل رابطة 

ي إ  ن ا لمد سبة  ل ن عیب فٕان زوال هذا إاللزتام رتىوٕاذا زال إاللزتام  ا رابطته 
ن لكه وكون ال ميس ٕالزتام املدینني ن  ا ل ا د مهنم ملزتمًا ق ظل لك وا ٓخرن ف ا

لعیب متسك  ده احلق يف ا ت رابطتة و ي تعی ن ا ي شاب رابطته وال لمد ا
ت رابطته فهذه كون لغريه ي تعی ن ا ستزنال حصة املد ٔن یطالب  من املدینني 

ريها ولك هذا تطبیقًا ملا نصت  ىل رابطة دون  ستزنل ما دام العیب قارصًا  احلصة ال 



ٔن یطالب بدینه لك املدین452لیه املادة  ن  ا ٔنه ( ني من قانون املعامالت املدنیة 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  رتاض اخلاصة به اكوللك مد ه  ٔو ٔو الٕ ب راه 
ٔن  ٔو انقضائه وال ش ٔصًال  لزتام  بطالن  ائنني مجیعهم  الغلط و املشرتكة بني ا

ٔي من ا ملادة فوع اخلاصة ب ٔنه 72ملدینني واكن النص  اریة  من قانون املعامالت الت
ن ما مل  ٔداء هذا ا ني يف  ضام كونون م ن جتاري فٕاهنم  ٔكرث بد ٔو  ٕاذا الزتم خشصان 

ملادة  و ري ذ ىل  ٔو االتفاق  ٔعامًال من ذات الق5/1،2ینص القانون  ٔنه تعد  انون 
رهیهتا معلیات املصارف وجتاریة مبا س .الصیارفة وسوق البورصة ومعلیات رشاكت 

ـل الطاعنـة بوصـفها رشكـة  وىل ق واكن الزتام املطعون ضـده الثـاين واملطعـون ضـدها 
كـون الـزتام مسامهة متویـل مـن البنـك املركـزي ف شـاط ا امـة مـرخص لهـا يف تعـاطي 

ه الشخصیة  عـوى بوصـفة مـدیناً الطاعن بصف ند ا متویـل سـ ًا إ يف عقـد ا ضـام لزتامـًا م
ن  لطاعن معاقدلوفاء  ه  ر من رشكة مرخصة هلـام هموضو لتعلقه بعملیة متویل اس

شـاط مـن البنـك املركـزي واكن مـ ره املطعـون ضـده الثـاين مـن ب بتعاطي هذا ال ٔ ـة ق ا 
رتاضــات  لتضــامن يف مــدارها ا ملدینــة معــه  ــه  متویــل (( عقــدالق املطعــون ضــدها ا

ر ا ٔ القة الطاعنة به مكٔوىل)) ال  ٔحـوال ىل  ضامن جتاهها جيوز لها يف لك ا ن م د
ٔن  ن دون  اكمل ا معارضهتامطالبته  ٔو ةبقسمحيق  ن  اقشهتا ا لیـه م ذ  يف التنف

لتضـامن مضـتسواء اكنت طالب  ن بوصـفه مـدینًا  ٔو مـع املدینـةه  تق ن دعـوى مسـ
ة معــ ٔ (هاملتضــام عــوى يف حــق ا ٔوىل)) ولــو بطلــت ا ٔي ( املطعــون ضــدها ا ــرية 

اص هبا  ب  عـوى كامٕاجرائیًا س عـوى لـبطالن حصیفـة ا ٔو موضـوع يف يف ا یاً حقهـا 
اصة هبا  ى ٕالیـه احلـمك املطعـون ٔسباب  هتـ فع املطعون ضده الثاين مبا ا ٔن ی فال جيوز 

عوى يف حق امل ه من قضاء ببطالن حصیفة ا ٔن البـت يف ف ث  ٔوىل ح طعون ضدها ا
عوى حيمت لهيام ا لمدعى  سبة  ل ل  ٔكرث من  نجممتعنيل  فـرد ـالف احلـمك ٔم م وٕاذ 

لمطعـون  بة  سـ ل عـوى  ـر بطـالن حصیفـة ا ٔ ه هذا النظر ومـد يف قضـائه  املطعون ف
ٔوىل ٕاىل املطعــ لغــاء احلــمكضــدها ا ٕ قضــون ضــده الثــاين وقىضــ  ٔنف فــ ت ى بــه ـاملســ

لمطعون ضده الثاين  سبة  لمطعـون ل لـوًال خمتلفـة  عوى حيمتـل  ٔن الفصل يف ا رمغ 
ًا جتـاه الطاعنـة حيـق لهـا  ضـام ضدهام وثبوت حصة ٕالزتام املطعون ضـده بوصـفة مـدینًا م



كــون  فــردًا ف ٔ يف تطبیــق القــانون مبــا یوجــب نقضــه يف هــذا مقاضــاته م ٔخطــ قــد 
اخلصوص. 

ه وملا تقدم واك لفصل ف اهز  .ن املوضوع 

ٔسبابله ذه ا

لمطعون ضده حمكت احملمكة : سبة  ل قىض به  بنقض احلمك املطعون به جزئیًا ف
دا  لطاعنة ورفض الطعن ف ٔمني  لنصف من الرسوم ورد نصف الت ه  ٔلزم الثاين و

اف رمق  ست ويف  قىض224ذ ٔنف ف ٔیید احلمك املست ٔنف بت لمست سبة  ل به 
ٔول  ضده ا

ٔنف ضده ٔنفة واملست ملناسب من الرسوم واملصاریف .اوٕالزام لك من املست الثانیة 


