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الوقائـــــع

ي تاله السید القايض املقرر / محمد محودة بع ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا طالع  د 
: الرشیف واملرافعة وبعد املداو

ه الشلكیة . ٔوضا ث ٕان الطعن ٕاستوىف  وح
ث ٕان الوقائع  ه –وح ٔوراق –ىل ما یبني من احلمك املطعون ف ر ا تتحصل –وسا

عوى رمق (يف ة الطاعنتني ا ا مبوا ٔقام بطلب –) 12/2015ٔن املطعون ضدهام اكنتا 
ىل لغرض احملدد لها يف احلمك بفرض احلراسة القضائیة  لهيا الثانیة طبقًا  الرشكة املدعى 

ً مدعومًا  شف حساب شهر تظمة وتقدمي  ر جتاریة م س مع ٕامساك دفا ٔس عقد الت
ٔتعاب احملاماة . لرسوم واملرصوفات ومقابل  ٔوىل  لهيا ا دات ، مع ٕالزام املدعى  ملس

ٔوىل يه ه  ٔن املدعیــة ا عــواهام  ــًا  بعــة حلكومــة رٔس اخلميــة وقالتــا رش ــة  یئــة حكوم
ــريي رمق  ٔم ــوم ا ٔت مبوجــب املرس شــ ٔ نة 2و ــام 2005لســ ــع  ويه مؤسســة ذات نف

امـة وسـامه احلكومـة يف رٔس  امة ، واملدعیة الثانیة يه رشكة مسامهة  ٔموال  واموالها 
ـام  ٔنـه ويف غضـون  ٔموالها يف حمك املال العـام ، و ة مـن ورغبـ2005مالها ومن مث فٕان 

هنا واملـدعى  رفهيیة مائیة يف ٕامارة رٔس اخلمية مت االتفاق ب دیقة  ٔوىل يف ٕاقامة  املدعیة ا
هنام ، وبتارخي  س مشـروع مشرتك ب ٔس ىل ت ٔوىل  ة 12/11/2005لهيا ا رام اتفاق مت ٕا

ــارخي  ــة ، مث بت ــة مائی دیق شــاء وتطــور معــل  ــىل ٕا ــهنام  مت 22/11/2005مســامهة ب
س رش  ٔس ه ت سـ ٔوىل "والـيت متلكـت مـا  لهيا الثانیة) بني املدعیـة ا كة ....... (املدعى 

يف 51( ٔوىل ممتــث لهيــا ا لهيــا الثانیــة" وبــني املــدعى  %) مــن اكمــل حصــص املــدعى 
ه ( س لهيـا 49السید / .............. " واليت متلكت ما  %) من اكمل حصـص املـدعى 

ٔودعــت املدعیــة ا رت الثانیــة " وقــد  ٔ ت ٔو مــردود ٕاســ ٔي نفــع  دون  ٔمــواًال طــائ ٔوىل 
رخي الحـق تنازلـت املدعیـة  دارة الشـركة واحلدیقـة املائیـة ، و يف  ٕ ٔوىل  لهيا ا املدعى 



ٔوىل 25.5وىل عن ( ٔن لك مـن املـدعیتني ا %) من حصصها ٕاىل املدعیه الثانیة 
ٔوىل مل تقـــــم لهيـــــا ا ٔن املـــــدعى  تـــــا بـــــ ٔي درمه مـــــن والثانیـــــة فوج ســـــداد 

ٔوىل ،  س احلدیقة مببالغ تقل عن املبلغ املدفوع من املدعیة ا ٔس رٔس املال ، بل قامت بت
ــرى  ٔخ ــو ا نة تل ــ س ــائ ر ط ــدها خســا ب ــا  ــة مم ــة املائی ــاءت ٕادارة احلدیق ٔس ــا  ٔهن ــام  ك

ٔوىل فقــط مــن املشـــروع يف  ا ٔوىل نفــذت املــر لهيــا ا ٔن املــدعى  نوات يف 5و ســ
فــاء ــني لمــدعیتني اخ ني ، كــام تالحــظ  ن لاكمــل ســ شــاء املشـــروع  اكن مقــررًا ٕال

ر  لهيـا الثانیـة خلسـا ق الرشكة املدعى  شغیل احلدیقة املائیة وحتق من  ٔموال املتحص ا
ـدد الـزوار  مـن  ـالل الرسـوم املتحصـ ل یـويم مـن  ىل الرمغ من وجود د تالیة  م

مل دا  دیقة املائیة مما  ر ل فـا ٔن طلبـت مـن مـدققي احلكومـة مراجعـة ا ٔوىل  دعیـة ا
الفـات املالیـة  بري مـن ا دد  ٔسفر البحث املبديئ عن وجود  لشـركة ف ة  املالیة واحملاس
دات  ملســ زویــدمه  ٔوىل بعــدم  لهيــا ا ــدم تعــاون املــدعى  ى ٕاىل  هتــ وإالداریــة ، كــام ٕا

ام املدع  ع ق ي ٕاست ٔمر ا داد تقرـر املطلوبة ، ا ٕ رباء حماسيب  ب  یتني بتلكیف مك
ٔوىل مـن  لهيـا ا ـام املـدعى  ى ٕاىل ق هتـ ي ا شاري مايل عن وضع الرشـكة املـايل وا اس
توىل  املبـالغ املسـ ٔموال الرشكة وتبدیـدها وقـد بلغـت مجـ ىل  الء  ٕالس الل ممثلهيا 

ملدعیتني من جـراء ٕادارة املـد ر اليت حلقت  لهيـا لهيا واخلسا لمـدعى  ٔوىل  لهيـا ا عى 
بعامئة واثنـان 828,796,752الثانیة ( ً وسـ ) درهامً (فقـط مثامنائـة ومثانیـة وعرشـون ملیـو

ٔمام النیابة العامـة  ا بتقدمي شكوى  ٔن قام ملدعیتني ب دا  ي  ٔمر ا ومخسون درهامً) . ا
ـدت حتـت رمق  ٔوىل ومـن ميثلهـا قُ لهيـا ا نة 517ضد املدعى  عـرائض رٔس 2015لسـ

ٔوىل  لهيـا ا دات وممـثيل املـدعى  ـه بضـبط املسـ ي قررت النیابة العامـة ف اخلمية ، وا
ـة مـن  الفات املالیة املرك ٔوراق وامللفات وبیان قمية وجحم ا رباء لفحص ا وندب جلنة 

ٔنـه ملـا اكن الثابـت  لهيـا الثانیـة و لهيـا ومـن ميثلهـا يف املـدعى  ل الرشـكة املـدعى  مـن ق
یاطیـًا  ٓن موقـوف اح ر الرشكة هو املـدعو / ............. وهـو ا ٔن مد اریة  الرخصة الت

نة 517ـىل ذمـة الشـكوى رمق  عـرائض رٔس اخلميـة وحرصـًا مـن املـدعیتني 2015لسـ
لبیة يف رٔس املال بواقع ( ٔ لتني متتلاكن ا ة قانونیـة وواقعیـة 51ا %) ومن مث هلـام مصـل

ٔن تظل الرشكة ق هتا .يف  ىل كفا بري من العاملني واملوظفني  دد  ٔن هبا  اصة و امئة 
ى لك من  ة  ت املرصف دد من احلسا هيا  لهيا الثانیة  ٔن الرشكة املدعى  ث  وح
ٔوىل  لهيا ا لهيا هو ممثل املدعى  ع  لتوق ول  ٔن ا بنك ......... و  ..................  و



ىل ذمة الیًا  ٔنه 2015لسنة 517البالغ رمق واملوقوف  ث  عرائض رٔس اخلمية ، وح
ٔصبحت  یاطیًا  ٔوىل اح لهيا ا لهيا الثانیة وممثل املدعى  ر الرشكة املدعى  س مد بعد 
ٔو دفع  ى البنوك  ع الشیاكت  ىل توق  ً ري قادة ٕادار لهيا الثانیة  الرشكة املدعى 

شغیل يف ح  حصالت ال ٔو ٕایداع م ى املرتبات  ع نیابة عهنا  ٔو التوق ة ،  هتا املرصف سا
ة إالداریة وهو ما  ٔعاملها الیوم سیري  ة ل ري احلكوم ة و العمل والعامل واجلهات احلكوم
لزتاماهتا وهو ما  ٕ ىل الوفاء  دم قدرهتا  شاطها و ً ٕاىل توقفها عن مزاو قد یؤدي ح

ل وحمدق قد یت ا لرشكة والرشاكء یتحقق معه بال ریب وجود خطر  عذر تداركه 
ة حمكت بتارخي  ٔول در عوى وحممكة  :29/10/2015ومن مث اكنت  ا

م .ٔوًال : عوى لوجود رشط التحك ول ا فع املبدى بعدم ق رفض ا
ي رمسه القانون نیًا : عوى لرفعها بغري الطریق ا ول ا فع املبدى بعدم ق رفض ا

كومة .اوى املقامة من احل
ري ذي لثًا : ىل  لهيام لرفعها  ة املدعى  عوى يف موا ول ا فع املبدى بعدم ق رفض ا
ارس رابعًا :صفة  رٔس اخلمية ، وبتعیني  ىل رشكة ............  بفرض احلراسة القضائیة 

ٔلف درمه  ٔجر وقدره (عرشون  لهيا نظري  رة احملامك  دول دا ور من  قضايئ صاحب ا
ٔصولها املادیة واملعنویة شه مته ٕاستالم موجوداهتا و كون  راداهتا ،  من ٕا ً) ترصف  ر

ٔن وجردها  ٔعامل يف حضور ذوي الش رها وجسالهتا واكفة ما یتعلق هبا من  ٔموالها ودفا و
ٕالدارهتا إالدارة احلسنة  ة مهنا قمل كتاب احملمكة ، وذ س مع حترر حمارض عهنا تودع 

اري املعمول به مع حتصیل الریع الناجت عهنا بعد مبا یتفق و  ٔحاكم القانون والعرف الت
ه خزینة احملمكة لصاحل  ق خصم اكفة مرصوفاهتا الرضوریة الالزمة ٕالدارهتا ، وٕایداع 
هتاء الزناع  دات حىت ٕا ملس ة عهنا لك شهر مدعومة  شوف حماس اخلصوم مع تقدمي 

ٔو رضاًء مع ٔتعاب احملاماة بني اخلصوم قضاًء  لغ مائة درمه مقابل  ٕاضافة املرصوفات وم
اتق احلراسة . ىل 

اف رمق ( الست ٔنفت الطاعنتان هذا احلمك  19/1/2016) بتارخي 471/2015ٕاست
ٔنف  ٔیید احلمك املست رفضه وت ً ويف املوضوع  اف ش ول إالست قضت احملمكة بق

ملرصوفات . ٔنفني  ٔلزمت املست و



اب بتارخي  ٔودعت قمل الك طعنت الطاعنتان يف هذا احلمك بطریق النقض بصحیفة طعن 
لسة .17/3/2016 ددت  ىل هذه احملمكة بغرفة املشورة  وٕاذ عرض الطعن 

ٔصدرت هذا احلك م .  لنظره وفهيا 
ٔسباب. ٔربعة  ىل  ٔقمي الطعن  ث  ح

ـىل احلـمك املطعـون  ث تنعى الطاعنتان  ـوح ٔ ف يف تطبیـق القـانون والقصـور يف ه اخلطـ
ــول  ٔوراق لرفضــه دفعهــا بعــدم ق تدالل وخمالفــة الثابــت  ســ ب والفســاد يف  ب ســ ال

ـة يف  رة التفـامه املؤر ٔن الثابت من مذ رمغ  عوى لوجود رشط حتكمي  30/5/2005ا
ـات يه ممكـ ٔعقهبـا مـن اتفاق ٔن مـا  ٔطـراف ومل یـمت نقضـها و واليت حتمك العالقة بـني ا

رة یــمت مبوجــب لــواحئ الصــلح  یتعلــق هبــذه املــذ ٔ فــ شــ ــزاع ی ٔي  ســویة  ٔن  تضــمنت 
ورة. لواحئ املذ ه وفقًا  ٔكرث یمت تعی ٔو  رٔس اخلمية بواسطة حممك  ارة  والتحكمي بغرفة الت

ٔن مفـاد نـص املـادة ( ٔنـه مـن املقـرر  ري سـدید ذ ٔن هذا الطعن  ث  ) مـن 203وح
ة الوالیـة العامـة يف نظـر قانون إالجراءات امل ٔن احملـامك العادیـة يه صـاح ـىل  دنیة یدل 

ـد  ٔي ق ٔن  اص الطبیعیـني واملعنـویني و ٔشـ ٔ بـني ا شـ اریة اليت ت ات املدنیة والت املناز
ام ال جيوز التوسـع يف تفسـريه إ حيد من  ٔصل  ىل  اء واردًا  صاص القضاء یعترب است خ

ايئ لفض ا ٔن التحكمي طریق است خلصومات قوامه اخلروج عن طرق التقـايض العادیـة و
ـىل هیئـة التحكـمي  ـىل مـا انرصـفت ٕارادة احملتمكـني ٕاىل عرضـه  كون مقصورًا  ومن مث 

زاع  ٔي  هتا فال ميتد نطاق التحكمي ٕاىل  ري ما ٓ وحتدد به وال لیه الطرفان.إ خر  تفق 
لهيـا مبـا ـالشـواكن حملمكة املوضوع السلطة التامة يف تفسري صـیغ العقـود و  تلـف  روط ا

ن. ٔوىف مبقصود العاقد راه 
ــع الطــاعن  ــرفض دف ــام قضــاءه  ٔق ــد  ــه ق ــون ف واكن احلــمك املطع ــا اكن ذ ــدم تمل ني بع

س املؤرخ  ٔس ٔن ((عقد الت ىل  عوى لوجود رشط حتكمي بناء  صاص احملمكة بنظر ا اخ
ـة يف (22/11/2005يف  ( رة التفـامه املؤر د 31/5/2005) الالحق ملـذ سـ ) والـيت 

هيا الطاعنان  ـىل –ٕا ٔو  ة الرشـكة  الزناع بني الرشاكء خبصوص تصـف ا ٔنه يف  تضمن 
كـون  ـدم االتفـاق  ـا ً ويف  ود ـ س فٕانـه یصـار ٕاىل  ٔس ٔي بند من بنود عقد الت
ن ٕاىل رة حمامك رٔس اخلمية ممـا مـؤداه انرصـاف ٕارادة املتعاقـد صاص دا ه من اخ الفصل ف
رة التفـامه  ٔ بني الطرفني خيـرج عـن نطـاق اتفـاق التحكـمي الـوارد مبـذ ش ي ی ٔن الزناع ا

س الرشكة موضوع الزناع. ٔس السابقة لقعد ت



ٔوراق ال خروج فهيا عن مـدلول عبـارة الشـ ٔصلها الثابت  ٔسباب سائغة لها  رط ـفهذه 
ـات بـ زا ٔ مـن  شـ س يف خصوص طریقة فض مـا ی ٔس ٔطـراف العقـد الوارد بعقد الت ني 

ــىل مــا ســ ٔحاكمــه  ــذه املقدمــة  رمــت بــني و حــول تنف ٔ ــات  اها مــن رشوط فــض الزنا
مــا مل تتضــمن هــذه  لعقــد واملمهــدة  ــىل التفــامه الســابقة  الطــرفني يف ٕاطــار االتفاقــات 

ىل ما یـالش اهبا  س ىل ا ٔطراف  مونه من عقود يف ٕاطارها الحقه لها.رب روط اتفاق ا
كون احلمك وٕاذ مل تتضمن  ف رة التفامه ذ املطعون به قد صـادف حصـیح القـانون –مذ

ٔساس. ري  ىل  كون قامئ  ومن مث فٕان النعي 
ٔ يف تطبیـق القـانون  ـه اخلطـ ىل احلمك املطعون ف ب الثاين  لس ث تنعى الطاعنتان  وح

ي رمسـه القـانون عوى لرفعها بغـري الطریـق ا ول ا رفض دفعها بعدم ق بنـاء ني قيض 
اص االٕ  ٔش ٔن املطعون ضدها من ا ٔن ىل  ـرمغ  املدعیـة عتباریة اليت حيق لها التقايض 

ٔن ــة و لحكوم بعــة  ــة  ام ــة  ــانون رمق هیئ نة 4الق ــاوى 2012لســ ــانون د واملســمى بق
ط مسـؤولیة ٕاقامــة  ٔ ٔو مــن املتعلقـهـاوىااحلكومـة قـد  حلكومــة ٕاىل النائـب العـام 

ٔعضاء الن  دبه من  ي رمسـه ی ٔقميت بغري الطریـق ا عوى قد  كون معه ا یابة العامة مما 
القانون.

ملـادة ( ٔن النص  ري سدید ذ ٔن هذا النعي  ث  ٔمـريي رمق 1وح 6) مـن املرسـوم ا
ملرسوم رمق 2005لسنة  ٔ مبوجـب هـذا املرسـوم هیئـة 2012لسنة 32املنقح  ش ٔنه (ی

ر وكــون لهــا خش  تقالل املــايل وإالداري رٔس اخلميــة لالســ الســ متتــع  صــیة اعتباریــه و
ملادة ( ـذي یصـدر بتعینـه قـرار مـن احلـامك وميثـل 6و س تنف لهیئـة رئـ كون  ٔنه ( ه  ) م

ــذي س التنف ند الــرئ ٔســ ٔن املـرشـع قــد  ٔمــام القضــاء والغــري . . . . ) مبــا مفــاده  الهیئــة 
ستقالل املـايل عتباریة و وإالداري وحرصـ حـق متثیلهـا لمطعون ضدها الشخصیة 

ـىل تـوافر – ه بناء  ى احلمك املطعون ف هت ذي . وٕاذ ا سها التنف ٔمام القضاء والغري يف رئ
ٔحـاكم  ادًا ٕاىل  ـام حقهـا يف التقـايض اسـ ى املطعـون ضـدها ٕاىل ق الشخصیة املعنویة 

كـون قـد صـادف تطبیـق حصـیح ا13املادة  لقـانون من قـانون إالجـراءات املدنیـة فٕانـه 
ٔمــريي  ٔحــاكم املرســوم ا ادًا ٕاىل  ســاب املطعــون ضــده صــفة التقــايض اســ املتعلــق الك

املطعـون اشاهئ ـا ـن یطـابق حمكهـام يف  ٔحاكم قانون إالجراءات املدنیـة العـام ا و
ٔساس مبا یوجب رفضه. ري  ىل  كون قامئ  ضده . ومن مث فٕان النعي 



ب الرا لس ث تنعى الطاعنتان  ٔ يف تطبیق القانون وح ه اخلط ىل احلمك املطعون ف بع 
عوى ضد الرشاكء يف الرشكة املطلوب فرض احلراسة  ٔقامت املطعون ضدها ا ث  ح

ي یتوىل ٕادارهتا .  لرشكة ا ر العام  صام املد لهيا ومل یمت اخ القضائیة 
ىل رافع دعوى ا ٔنه یتعني  ري سدید ملا هو مقرر ب ث ٕان هذا النعي  ٔن وح حلراسة 

لیه سواء  ىل املال املراد فرض احلراسة  ٔو صاحب حق عیين  خيتصم فهيا لك ما
ٔن ميس حبقوقه واكن  ٔنه  ٕاذا اكن فرض احلراسة القضائیة من ش ٔو مبن ميث شخصه 

ٕالضافة ٕاىل  ه  ر الرشكة ٕاذا مل توافر ف كون من مضن صفمد صفة الرشیك فال  ه ت
ٔحصاب املال لیه انصبموضوع طلب الرشاكء  ة و ناحلراسة  يف دمه هلم املصل

ٔ القضائیة دعوى احلراسة  ر ا صفة يف دون املد كون  ي ال  ري يف الرشكة ا
ٔ يف تطبیق القانون  ٔخط كون قد  ه هذا النظر فال  عوى وٕاذ الزتم احلمك املطعون ف ا

عني ال ٔساس م ىل  ري قامئ  كون  رفض . ومن مث فٕان النعي 
ـرمغ  عـوى  ابته  ت ـه اسـ ىل احلمك املطعـون ف ب الثالث  لس ث تنعى الطاعنتان  ح

ـزاع حـول املـ)1دم توافر رشوط احلراسـة القضـائیة مـن ـام  ٔو ق ٔو عقـارًا  قـوًال  ال م
نتفاع به  ٔو  ته  ٔن ملك ًا من املال يف ش ل من ) 2مجمو ا املـال حتـت ءابقخطر  ذ

زه   ا ـاء املطعـون إ -ید  ـىل اد لقضـاء بفـرض احلراسـة  ـه  ذ اكتفى احلمك املطعـون ف
اء ال ی ضدهام حسب زمعهام ـه رشط الـزناع اجلـوجود خمالفات وهو اد ٔنـه تكون م دي 

ـام املطعـون  ت بصـفة ضـده جمرد زمع بـال دلیـل فضـًال عـن ق دوریـة  مبراجعـة حسـا
ـركن ٕالیـه الشـر  ي  لیل ا ٔن ا ندشـكواىف كة كام  اً ها اجلزائیـة الـيت اختـذها احلـمك سـ

ق ولعدم تقدمي  ٔن النیابة العامة وبعد التحق ٔیضًا ٕاذ  بت  ري  ٔمر  لقضائه بفرض احلراسة 
الفـات  ٔن البحث يف مدى حصة ا ٔي  رباء  الفات قامت بندب جلنة  ا ىل ت دلیل 

دمه  ة من  اسة . ي معه رشوط فرض احلر فحبث موضوعي مبا تهواملرفو
ر الشــ ٔن مــد ٔنــه مــن املقــرر  ــري ســدید ذ ــث ٕان هــذا النعــي  ٔو الشـــوح ریك ـركة 

ٔغراضـها فـٕاذا  ل يف  ٔعامل إالدارة والترصـف الـيت تـد ي یقـوم بـ املنتدب لٕالدارة هـو ا
ب اخلـالف بـني  سـ اصة نتج عهنا تعطل السري العادي ٕالدارة الرشكة  طرٔت ظروف 

ري الرشــكة يفـالشــ ٔو مــد ایــة راكء  ــدم ر رهيام و ب ٕاهــامل مــد ســ ٔو  شــؤون إالدارة 
ر لوفاته ٔ  صب املد ٔو خللو م باب ومصاحلها  ٔسـ مـن ا ٔو لغـري ذ ٔو الستقالته  لعز

ال واخلطر  ستع ب رشطي  ىل الرشكة لهذا الس توافر يف طلب احلراسة القضائیة  ف



ت تعطل  لطلب ٕاذا ما ث دهام  ن لو ٔطر املربر لشجا ب ـعیة  ٔي سـ اكن وركة 
ال إ جعزها عن  ا لهيـا مـن شـغورختاذ القرارات املناسبة لتدارك  يف ٕادارهتـا ومـا یرتتـب 

لش ىـخطر حمدق  هتـ ـه قـد ا واكن احلـمك املطعـون ف ابة ركة . ملا اكن ذ ت سـ اىل 
ٔمـوالطلب ـىل  الء  اء املطعـون ضـدها حصـول اسـ دیة اد یه من  ت  ل بعد ما ث

هيـامركة موضوع طلب احلراسة وسوء ترصف ـالش ـالل مـا تـوفر  ٔموالها مـن  مـن يف 
ة ام شهبة سوء تصـرف ٕادارة الشــركة حمـل ربة حماس لــى ق ة  شلك قرینه اكف ٔولیة 

صب املالزناع  ة وشغور م ح ب صدــر املسؤول عهندیمن  س ور قرار مـن النیابـة ا 
س ةالعامة حب ح ٔعـامل الرشـكة ومصـاحلها واملتعـاملني معهـا ه من  ٔخرى مبا یعطل سـري 

لیة اكملوظفني هبا والعامل  ٔطراف دا ريهـامن  ن ومصارف و ة من مزود ارج ر ـویضـو
كفـي محلـل قضـائه وال یعـدو ـلش ٔوراق  ٔصـلها الثابـت  ٔسباب سائغة لهـا  راكء فهذه 

ـدًال موضـوع  كون  ٔن  ً حملمكـة املیالنعي  وضـوع مـن سـلطة حتصـیل فهـم الواقـع يف ًا فـ
لیل  ر ا عوى وتقد ٔمام هذه احملمكة فهياا رته  .مما ال جيوز ٕا

وملا تقدم یتعني رفض الطعن . 

ة :حمكت احملمك
ٔمني .   ٔلزمت الطاعنتني الرمس واملرصوفات ومبصادرة الت رفض الطعن و

ٔسباب فلهذه ا


