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 حقوق  تمييز

 1642/99رقم 

 4/6/1222تاريخ 
 

بادي / الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد
 . الجراح

 
 :وعضوية القضاة السادة 

مصباح ذياب، يوسف الحمود، عبدالرحمن البنا، 
 . غازي عازر

 
جمعيةةةة رميرمةةةعا رمتعاعكيةةةة   ةةة ا  : المميززززة 

زيةةةةاد ة ي ةةةةة : ع يالهةةةةا رممااميةةةةا / رممهكد ةةةةي 
 .عمامد شا ر رمعبعيكي

 
ع ي ه /  هيل ص عت رم ارعقي :المميز ضده 

 .مكير مزرعي : رمماامي 
 

م طع   72/2/99قدم هذر رمتمييز بتاريخ 
بامقررر رمصادر ع  ما مة ر تئكاف اقعق 

 79/6/9999تاريخ  7204/99عما  رقم 
رمقاضي بقبعل رال تئكاف معضععاً فيما يتع ق 
با دعاء رألص ي عف خ رمقررر هذر رما م رمصادر 

بدرية اقعق عما  بامقضية رقم ع  ما مة 
عرما م  72/9/9999تاريخ  9069/99

عتصديقه . ديكاررً  99269.269 م مدعي بمب غ
فيما عدر ذما عتضمي  رمم تأكف رمر عم 

ديكار بدل أتعاب  294مصاريف عمب غ عرم
 .مااماة ع  درجتي رمتقاضي

 
 :عتت ةص أ باب رمتمييز بما ي ي

 
أةطأت ما مة رال تئكاف بمعامجتها  :أعال 

م  بب رألعل م  رال تئكاف ذما أ  رممميز 
ضده ع م بعقعع رمضرر رممزععم عمادثه 

أي م  تاريخ  9/2/9996م  تاريخ 
 .إقامة رمدععى

  
عع ى فرض أ  رممميز ضده  اعبعبامتك 

تررةى في إقامة دععره م مطامبة بامعطل 
اتى صدعر ا م عرمضرر رممزععم 

قضائي بعقف تك يذ رم  امة ف يس م  شأ  
 .ذما قطع مدة رمتقادم 

 
عبامتكاعب عع ى فرض أ  صدعر ا م  : ثاكيا

أع مكع /قضائي بعقف تك يذ رم  امة ع
فإ   تمديدها م  شأكه قطع مدة رمتقادم

رما م م مميز ضده بامعطل عرمضررع  
مدة تزيد ع  رم كعرت رمثالثة رم ابقة 

 . قامة رمدععى مةامف م قاكع 
 

أةطأت ما مة رال تئكاف عم  قب ها  :ثامثا
ما مة رمبدرية في معامجتها مأل باب رمثامث 
عرمرربع عرمةامس عرم ادس م  أ باب 
رال تئكاف عرمعقائع رمعرردة فيها عا متا 
م مميز ضده بمبامغ يزعم أكه ت بدها   عرئد 
تأةير ع  عدم إعادة رم  امة ععقف تك يذها 

 :عتعضياا مذما 
 
أثبتت رمبيكات أ  رمبكا رم  يل رفض  -9

ط ب رممميزة بتمديد مدة رم  امة 
عرعتبرها الغية ذما بشهادة مدير 
رمبكا رم  يل عم اعده عبذما ي ع  
رما م م مميز ضده ببدل عطل 

ع  عدم عقف رم  امة عط ب عضرر 
 .تمديدها ال ي تكد إمى أية بيكة

 
عبامتكاعب عع ى فرض أ  رمبكا  -7

رم  يل قد ركصاع مط ب رممميزة عقبل 
تمديد رم  امة أع مددها فعالً فإ  ط ب 
رمتمديد  ا  مط عباً ممدة ثالثة أشهر 
عتتامل رممميزة ك قات رمتمديد عفعرئد 
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مدة رم  امة ع  هذه رم تأةير إعادة
 .فقط 

 
عبامتكاعب فإ  رفض رمبكا رم  يل  -2

تمديد رم  امة عرعتبارها مكتهية يجعل 
م  إقامة رمدععى ال تصدرر قررر 
قضائي بعقف تك يذها هع م  قبيل 

 .مزعم ما ال ي زم 
 

عبامتكاعب أيضاً عع ى فرض أ   -0
رمبكا رم  يل إمتكع ع  تمديد مدة 
رم  امة عتعقف ع  تك يذها بمعجب 

ي رألمعر رمم تعج ة فما قررر قاض
هي ر عم رمطعربع رممزععمة رمتي 
ي تاقها رمبكا في معرجهة رمم  عل 
 .بدرعي أكها طعربع تجديد عقد رم  امة

 
أةطأت ما متا رمبدرية عرال تئكاف  :رربعاً 

ديكاررً  6909باما م م مميز ضده بمب غ 
ف  ا تمثل عمعالت تأةير رم  امة  299ع

مة عطعربع ، عهل ثبت عفعرئد تأميكات رم  ا
أ  رممميز ضده قد دفع هذه رممبامغ؟ عهل 

 :هع م زم بدفعها قاكعكاً ؟ 
 
أ  رمبكا أعقف تك يذ رم  امة بكاء ع ى  -9

قررر ما مة بدرية عما  بتاريخ 
مع أ  رمثابت م   72/2/9996

رفض  أ  رمبكا شهادة مدير رمبكا
تمديد رم  امة عرعتبرها الغية  كتهاء 

 .مدتها
 
متكاعب فقد أةطأت ما مة عبا -7

رال تئكاف بقعمها عع ى رمص اة 
رم اد ة م  رمقررر رممميز أ  ا م 
ما مة بدرية اقعق عما  رقم 

 74/94/9994تاريخ  7092/96
عرممصدق ر تئكافاً عتمييزرً قضى 

بعدم تجديد رم  امة عرمغائها الكتهاء 
 :معضععها عفي ذما 

 

ة أ  معامجة ما مة رال تئكاف رمعررد -أ
في هذر رمقعل مةام ة م عرقع 

 عل عرمقاكع  عهل في مثل هذر رمق
يدل ع ى أ  رممميزة هي رمتي ما 

 .رم  امة عتجديدها إمغاء بعدم تأععز
 

 ما أةطأت ما مة رال تئكاف في  -ب
م   رعتبار ما عرد بام بب رم ادس

أ باب رال تئكاف إقررررً با تاقاق 
رمبكا عبامتامي رممميز ضده فعرئد 

 .ةير إمغاء أع عقف رم  امةتأ

 
أةطأت ما متا رمبدرية عرال تئكاف  :ةام اً 

باما م م مميز ضده بام ائدة رمقاكعكية ع  
رممب غ رمما عم به عرممتمثل  ما جاء في 
قررر ما مة رمبدرية ببدل رمعطل عرمضرر 
عرمة ارة رمالاقة ذما أ  رممب غ رمما عم 

ععيضات تبه هع م  قبيل رمتضميكات عرم
رمتي ت تاق رم ائدة عكها م  تاريخ 
ر ت اب رما م رمدرجة رمقطعية عميس م  
. تاريخ رممطامبة أع م  تاريخ رال تاقاق

عبامتكاعب عايث أكه ال يضار طاع  م  
طعكه فقد قضى رما م بامبدرئي رمم تأكف 
بإمزرم رممميزة بام ائدة رمقاكعكية اتى رم درد 

بر مبدأ رمتام دع  بيا  رمتاريخ رمذي  يعت
 .م ريا  رم ائدة 

 
أةطأت ما مة رال تئكاف باما م م مميز :  اد ا

ضده بامر عم عرممصاريف عأتعاب 
رممااماة مع أ  رممميز ضده قد ة ر أ ثر 
م  كصف دععره عربح رممميز ر تئكافه 
ع ا  يتعجب ع ى رمما مة رما م 

بامر عم  –رممميزة  –م م تأك ة 
بك بة ما  .عرممصاريف عأتعاب رممااماة 

رباته م  ر تئكافها ، عتعضيااً تبدي 
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رممميزة أ  ما مة رمبدرية قضت بإمزرم 
ديكار م مميز  77009رممميزة بدفع مب غ 

ضده في اي  قضت ما مة رال تئكاف 
 99269.929بمب غ باما م م مميز ضده 

عبذما ت ع  . ديكاررً كتيجة رال تئكاف
 .أ ثر م  كصف ر تئكافهارممميزة ربات 

 
عبامتكاعب عطامما أ  رممميزة ربات أ ثر 
م  كصف ر تئكافها في اي  ة ر رممميز ضده 
. أ ثر م  كصف ما ا مت به ما مة رمبدرية

في ع   ل م  رمطرفي  قد ة ر كصف دععره 
عبامتامي فال ي تاق أي م  رمطرفي  أية ر عم أع 

 .مصاريف أع أتعاب مااماة 
 

ممميزة عمهذه رأل باب ع ل ما تقدم ت تمس ر
قبعل رمتمييز ش ال عفي رممعضعع كقض رمقررر 

 .ضىترممميز عإجررء رممق
 

قدم الئاة جعربية  92/9/9999عبتاريخ 
م  رممميز ضده ركتهى فيها إمي قبعل رمالئاة 
رمجعربية ش ال عفي رممعضعع رد رمتمييز عتأييد 
رمقررر عتضمي  رممميزة رمر عم عرممصاريف 

 .عأتعاب مااماة 
 

 القـرار
 ــــ

 
عبعد رمتدقيق عرممدرعمة كجد أ  عرقعة 
رمدععى تتاصل في أ  رممدعي  هيل رم ارعقي 
أقام هذه رمدععى بمعرجهة رممدعي ع يها جمعية 
رميرمعا رمتعاعكية    ا  رممهكد ي  ممطامبتها 
بامتععيض ع  أضررر ماقت به مؤ  ا دععره 

تعاقدت رممدعى  72/6/9999ع ى أكه عبتاريخ 
ع رممدعي ميقعم بتك يذ رممرا ة رمثاكية م  ع يها م

صعي ح  2معقع رقم  مشرعع إ  ا  رممهكد ي 
عقد أكجز رممدعي رممشرعع ع  م رممدعي 

أمف ( 94)م مدعي ع يها   امة صياكة بقيمة 

ديكار صادرة م  رمبكا رمعقاري برقم 
عبهذر رمتاريخ  79/9/9990تاريخ  9909/90

معجب رت اقية جرى تص ية رما اب عرممةامصة ب
ةطية أمزمت رممدعي ع يها بإعادة رم  امة رمبك ية 
عكد ركتهاء أعمال رمصياكة با ضافة إمى رممبامغ 

 .أمف ديكار( 29)رمماتجزة بقيمة 
 

إال أ  رممدعي ع يها مم تف بامتزرماتها 
بمعجب رت اقية رممةامصة رغم ركتهاء أعمال 

 76/6/9996رمصياكة عرمت  يم رمكهائي بتاريخ 
عقامت بامط ب م  رمبكا رم  يل تجديد مدة   امة 

 .رمصياكة 
 

عجه رممدعي  92/2/9996 عبتاريخ
إشعاررً م مدعي ع يها عم بكا رم  يل يط ب مكه 
عدم تجديد رم  امة عرمغائها  كتهاء رمغرض مكها 
عمم ت تجب رممدعي ع يها مهذر رمط ب ، فأقام 

 7092/96رممدعي رمدععى رمبدرئية رقم 
صدرت ما مة بدرية رماقعق قرررها في فأ

بإمزرم رممدعي  74/94/9994رمدععى بتاريخ 
أمف ديكار  29ع يها بدفع رممب غ رمماتجز رمبامغ 

عبعدم تجديد رم  امة عإمغائها عر ت ب رما م 
رمدرجة رمقطعية عرعيدت رم  امة بتاريخ 

عقد دفع رممدعي م بكا رم  يل  29/2/9999
 99/2/9996  امة م  عمعمة تأةير إعادة رم

 009ديكار ع 0299ب غت  29/2/9999عمغاية 
ف  ا فعرئد  204ديكار ع 7429ف  اً، عمب غ 

ديكار  994تاققت ع ى تأميكات رم  امة عمب غ 
طعربع عرردرت ع ى رم  امة عكد تجديدها رألةير 
 ما ماق باممدعي عطل عضرر عة ارة كتيجة 

راتجاز عدم إعادة   امة رمصياكة إمى رمبكا ع
رمبكا رم  يل متأميكاتها، عط ب رمتععيض ع  
رمضرر بمعرفة أهل رمةبرة ، عفي ج  ة 

تقدم رممدعي ع يها بالئاة إدعاء  77/6/9996
( 79)متقابل ممطامبة رممدعي ب ائدة ع  مب غ 

مم  7092/96رمف ديكار أل  رما م رمبدرئي رقم 
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يتعرض إمى رم ائدة ع  رمقرض م  تاريخ مكح 
 .ع يه بامتقابل ع  رمقرض رممدعي 
 

بعد إجررء رمتاقيق ع ماع رمبيكات في 
رمدععى أصدرت ما مة بدرية رماقعق قرررها 

بإمزرم  72/9/9999تاريخ  9069/99رقم 
رممدعي ع يها في رمدععى رألص ية بأ  تدفع 

ديكاررً عرم ائدة رمقاكعكية  77009م مدعي مب غ 
ع يها  عرد رمدععى رممتقاب ة مع تضمي  رممدعي

 .جمعية رميرمعا رمر عم عرممصاريف عرألتعاب
 

رممدعية )مم ترتض رمجهة رممدعي ع يها 
بهذر رما م فطعكت به ر تئكافاً فأصدرت ( بامتقابل

تاريخ  7204/99ما مة رال تئكاف قرررها رقم 
ب  خ رما م بامدععى رألص ية  79/6/9999

عإمزرم رممدعي ع يها بأ  تدفع م مدعي مب غ 
ف  اً عتصديق رما م  629ديكاررً ع 99269

 رمم تأك ةرمم تأكف فيما عدر ذما عتضمي  
 .رمر عم عرممصاريف عرألتعاب 

 
مم يالق هذر رما م قبعالً م  رممدعي ع يها 

فطعكت به بامتمييز رمماثل ( رممدعية بامتقابل)
 .مأل باب رمعرردة فيه

 
 :عفي رممعضعع عع  أ باب رمتمييز 

 
كجد أ  : عل عرمثاكي عع  رم ببي  رأل

رممدعي قد ر تكد ممطامبة رممدعي ع يها بامعطل 
عرمضرر إمى إةالل رألةيرة بامتزرماتها رمتعاقدية 
بعد أ  قام رممدعي بتك يذ رممرا ة رمثاكية م  
 2مشرعع إ  ا  رممهكد ي  في معقع رقم 

صعي ح عتكظيم رت اقية تص ية ا اب عمةامصة 
عرفض  79/9/9990بي  رمطرفي  بتاريخ 

رألةيرة إعادة رممبامغ رمماتجزة عإعادة رم  امة 
 .رمبك ية 
 

عايث أ  طرفي رمتعاقد هما م  رمتجار 
ا ب كص رممادة رم اد ة م  قاكع  رمتجارة رقم 

 . 9966م كة  97
 

م  رمقاكع  رممذ عر  99عايث أ  رممادة 
قد كصت ع ى أكه في رممعرد رمتجارية ي قط 

بمرعر عشر  كعرت ر  مم بامتقادم اق ر دعاء 
 .يعي  أجل أقصر 

 
عايث أ  اق ر دعاء كشأ م مدعي بتاريخ 

عهع ر ت اب رما م في رمدععى  2/94/9999
رمدرجة رمقطعية بمعجب  7092/96رمبدرئية رقم 

رما م رمصادر ع  ما مة رمتمييز رقم 
9299/99 . 
 

عايث إ  رممدعي أقام هذه رمدععى بتاريخ 
مرعر رممدة رمقاكعكية فال أي قبل  29/97/9999

مرعر رمزم  ع ى اق ر دعاء في  ي ري
رمدععى رماامية عرغم أ  مدة رمثالث  كعرت 

م  رمقاكع   727رممكصعص ع يها باممادة 
رممدكي عرمتي أشار إميها ع يل رممميزة ةطأ تتع ق 
باماقعق رمكاشئة ع  رم عل رمضار عجارتها في 

رم بب  ذما ما مة رال تئكاف في ردها ع ى
رألعل م  أ باب رال تئكاف عال تتع ق باماقعق 
رمكاشئة ع  رالمتزرمات رمتعاقدية رمتي أ  ت 

 .ع يها هذه رمدععى 
 

ببي  يغدع مةام اً فإ  ما عرد بهذي  رم 
 .عيتعي  ردهما  م عرقع عرمقاكع 

كجد أ   :عع  رم ببي  رمثامث عرمرربع 
ية ما مة رال تئكاف بما مها م  صالاية تقدير

بص تها ما مة معضعع في ترجيح ععز  رمبيكة 
م  قاكع   20ع 22رممكصعص ع يها باممادتي  

 79/9/9990رمبيكات قد تعص ت إمى أكه بتاريخ 
جرى تص ية ا اب عمةامصة بي  طرفي هذه 
رمدععى بمعجب رت اقية مةامصة ةطية رمتزمت 

اء ـرممميزة بمعجبها بإعادة رم  امة رمبك ية عكد ركته
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زة رمبامغة ـل رمصياكة عإعادة رممبامغ رمماتجأعما
ة أمف ديكار عقد ركتهت أعمال رمصياك 29

تالم رمكهائي م مشرعع ـعصدرت شهادة رال 
 )عمم تف رممدعي ع يها  76/6/9996بتاريخ 
بامتزرماتها بل ط بت م  رمبكا رم  يل (  رممميزة

بتجديد مدة رم  امة عرغم أ  رممدعي ط ب م  
دم تجديد رم  امة إال أ  ـرمبكا عرممميزة عم  

فأقام رممدعي . رممميزة مم ت تجب مهذر رمط ب
ضد رممدعي ع يها  7092/96رمدععى رقم 
ديد رم  امة عإعادة رممبامغ ـدم تجـعرمبكا طامباً ع

رمماتجزة فا تجابت رمما مة مهذر رمط ب بمعجب 
ة رمقطعية ثبت م  ـب رمدرجـرما م رمذي ر ت 
بامتزرماتها ( رممميزة)مدعي ع يها ةالمه إةالل رم

رمتعاقدية بمعجب رت اقية رممةامصة رممكظمة بيكهما 
 29/2/9999عأعيدت رم  امة إمى رمبكا بتاريخ 
ديكار  0299عقد ترتب ع ى رممدعي مب غ 

ف  اً بدل تأةير إعادة رم  امة م  تاريخ  009ع
 29/2/9999عمغاية إعادتها في  99/2/9996

ف  ا تمثل فعرئد  204ر عديكا 7429عمب غ 
ديكار طعربع عرردرت  994تأميكات رم  امة عمب غ 

ع ى رم  امة عكد تجديدها، عتعص ت ما مة 
رال تئكاف إمى أ  رما م رمتمييزي رقم 

قد تعصل إمى إمزرم رممدعي ع يها  9299/99
آالف م مدعي م  رصل رممب غ  94ادة مب غ ـبإع

قيمة  رمماتجز مديها بعد إجررء رمتقاص مع
 يمته ـرمقرض رمما عم بق

 
رر رممدعي ـد رمتى تضـم مدعي ع يها عأ  رم عرئ

 0079بقيمتها ع  مب غ رمعشرة آالف ديكار هي 
ف  ا ععمعمة تأةير ع ى رم  امة  994ديكار ع

 ف  اً  009ديكار ع 0099بعرقع 
 7429عرم عرئد رمتى تاققت ع ى رمتأميكات بمب غ 

تجديد رم  امة بعرقع  ديكاررً عطعربع عرردرت ع ى
 .ديكار 994

 
عايث أ  هذه رمعرقعة رمتي تعص ت إميها 
ما مة رال تئكاف بص تها ما مة معضعع تؤدي 

عى عطامما أ  ـميه رمبيكات رممقدمة في رمدعإ
ر رمةبرة جاء م تعفياً م شرعط رمقاكعكية ـتقري

رمعرجب تعرفرها فيه فال رقابة مما متكا ع يها في 
 .ممعضععية هذه رمم أمة ر

 
عايث ثابت أ  رممدعي في رمدععى 

رمم ت ب رما م فيها  7092/96رمبدرئية رقم 
رمدرجة رمقطعية قد طامب بام عرئد إال أ  هذه 
رممطامبة تقرر ردهما ش ال أل  رمع امة رمتي 
بمعجبها أقيمت رمدععى ة ت م  اق مطامبة 
رمع يل بها ، فال يمتكع ع يه رممطامبة بهذه رم عرئد 

دععى م تق ة عبتع يل جديد طامما أ  هذه ب
 .رممطامبة مم يمر ع يها رمزم  

 
عايث ثابت باما م رممشار إميه أ  رممدعي 
ع يها قد أة ت بامتزرماتها رمتعقادية في رت اقية 
رممةامصة بأ  رمتكعت دع  مبرر قاكعكي ع ى 
إعادة رممبامغ رمماتجزة مديها عإعادة رم  امة 

 .رمبك ية 
 

م  رمقاكع   999/7  رممادة عايث أ
رممدكي تعجب ع ى  ل م  رمطرفي  رممتعاقدي  

 .رمعفاء بما أعجبه رمعقد ع يه 
 

م   260 -264عايث أ  رممعرد م  
رمقاكع  قد رتبت ع ى رممدي  رمكا ل ع  تك يذ 
 رمعقد تععيضاً تادده رمما مة أ  مم ي   مقدررً 

 رمذي في رمقاكع  أع رمعقد مررعية في ذما رمضرر
 .رممدي   أصاب رمدرئ  عرمعكت رمذي بدر م  

 
ه في ـعايث أ  رمتععيض رمذي ي تاق دفع

رر ـدرر رمثابت م  رمضـامة هع رممقـهذه رما
ر م  جررء ـعرمة ارة رمالاقي  فعال بامعاقد رآلة

د عفق ما تقضي به ـرمك عل ع  تك يذ أا ام رمعق
 .م  رمقاكع  رممدكي  262أا ام رممادة 
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ث أ  رمةبرة رمتي رعتمدتها ما مة عاي
رال تئكاف قد ررعت أ س تقدير رمتععيض عفق 
رمكصعص رمقاكعكية رممتقدم ذ رها في ع  رما م 
رممميز عرقعاً في ما ه عهذيه رم ببي  ال يردر  

 .ع يه عيتعي  ردهما 
 

كجد أ  رممب غ : عع  رم بب رمةامس 
  رمعطل ـاً م مدعي عـرمما عم به يمثل تععيض

عرمضرر عرمة ارة كتيجة أةالل رممدعي ع يها 
 .ة عتص ية رما ابصع  تك يذ رت اقية رممةام

 
دة ـعايث أ  رم ائدة ع  هذر رممب غ هي رم ائ

م رمدرجة ـتاق م  تاريخ ر ت اب رما ـرمتي ت 
رمقطعية عميس م  تاريخ رممطامبة أع رال تاقاق 
 إعماالً ألا ام 

مماا مات م  قاكع  أصعل ر 962/2ادة ـرمم
 .رممدكية 

 
عايث أ  رما م رمم تأكف رمذي صدقته 
ما مة رال تئكاف بما قضى به رم ائدة اتى 
رم درد رمتام دع  أ  يبي  هذر رما م بدرية  ريا  
رم ائدة ، فإ  هذر رم بب يرد ع ى رما م رممميز 

 .في هذر رمادعد 
 كجد أ  ما مة: عع  رم بب رم ادس 
 77009بمب غ  بدرية رماقعق قضت م مدعي

 .ديكار
 

عايث أكه عبكتيجة رمطع  رممقدم م  
رممدعي ع يها قضت ما مة رال تئكاف ف خ 

 99269رما م رمبدرئي عقضت م مدعي بمب غ 
ف  ا في ع  رممدعي قد ة ر  929ديكار ع

باال تئكاف رم رق بي  هذر رممب غ عرممب غ رمذي 
 .ا مت به أمام رمبدرية 

 
قاكع  أصعل م   962عايث أ  رممادة 

رمماا مات رممدكية تكص ع ى أكه إذر ظهر أ  
رممدعي غير ماق في ق م م  دععره يا م مه 

بامر عم عرممصاريف بك بة رممب غ رمما عم به 
 .إذر  ا  مب غا معيكاً 

 
عايث أ  رما م رممميز قضى ب امل 
رمر عم عرممصاريف ع ى رمجهة رممميزة عميس 

 ع  قد ةامف بامر عم عرممصاريف رمك بية في
 .رمقاكع  م  هذه رمجهة 

 
أما ع  أتعاب رممااماة فكجد أ  رممادة 

م  ك س رمقاكع  تقضي باما م بها ع ى  966
 .رمةصم رمما عم ع يه في رمدععى 

 
عايث أ   ال م  طرفي رمدععى قد ربح 
ق ماً م  دععره عبعد إجررء رمتقاص بي  هذه 

 .ماةرألتعاب فال يا م ألي مكهما بأتعاب ماا
 

عايث أ  رما م رممميز قضى بةالف ذما 
في ع  عرقعاً في غير ما ه عي تاق رمكقض م  

 .هذه رمكااية 
 

عايث أ  معضعع رمدععى صامح م ا م 
مـ  قاكع   992/0فيه مهذر ععمالً بأا ام رممادة 

أصعل رمماا مات رممدكية كقرر رد رمتمييز عتأييد 
ممـيزة بأ  رما م رممميز فيما قضى به بإمـزرم رم

ف  اً  629ديكاررً ع 99269تدفع م مدعي مب غ 
عكقضه فـيما عدر ذما عرما م بإمزرم رممدعي 

بامر عم عرممصاريف بك بة ( رممميزة ) ع يها 
رممب غ رمما عم بـه ععـدم رما م ألي م  رمطرفي  

 بأتعاب 
 

تاريخ ماامـاة عرما م بام ائدة رمقاكعكية م  
قطعية عإعادة رمقضية ر ت اب رما م رمدرجة رم

 .ممصدرها 
 

مارم  كة  7قررررً صدر بتاريخ 
  .م 6/0/7444هـ رممعرفق 9079
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 دولة  اإلمـارات  العربية  المتحـدة
 
 
 

 واد التجـاريةـالفوائد في الم

 ـــ
 
 

 :المبـدأ  
 

 

 

الفوائززد تحسززب وتسززجل علزز  الحسززاب غيززر المززدفو  طبقززا  -

 .لشروط العقد وللقوانين واألعراف التجارية

 .التعامل ببطاقتي الفيزا والماستر كارد يعتبر تعامالً تجارياً  -
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 السمو صاحب حضرة باسم

 نهيان آل زايد خليفة بن الشيخ

 المتحدة العربية اإلمارات دولة رئيس
 
- : المؤلفة المدنية النقض دائرة إن
 
محمززززد عبززززـد القززززادر  : القاضي السيد برئاسة 

  دائرةـال رئيس        السلطي  
 

شهززـاب عبززد الززرحمن :  القاضي السيد وعضوية
 .الحمادي
 .دسـوقي معبد المنعـ :  يالقاض والسيد

 
د أحمزززز : السززززيد الجلسززززة سززززر أمززززين وحضززززور

 .محجوب محمـد
  

 / 12 األحزد ومـيز يـزـف المنعقزدة العلنيزة لسةبالج
 م 12/22/1222 الموافززززززق هززززززـ2614/شززززززوال
 . ظبي أبو بمدينة العليا االتحادية المحكمة بمقر

 
  اآلتـي الحكم أصـدرت

 
  نقض .ق 12 لسنة 621  : رقم الطعن في

 .  مدني
 

 . أيـه   - تي بكا أ   : نعالطا
 
 .ارش بعجررجك:  دهض ونلمطعر
 
 ةمةةةةعةةةة  ما  صةةةةادررم  :فيزززز  المطعززززون لحكززززما

فةةةي    79/0/7449أبةةةعظبي  بتةةةاريخ  ر ةةةتئكاف
  997/7440رال تئكاف رقم  

 
مع رمر م )   6/7449/ 9  :  نالطع رفع تاريخ

 (   عرمتأمي   

 المحكمة
 ـــ 

 
بعد ر طالع ع ى رألعررق عتالعة تقرير 

 . رمت ةيص عبعد رممدرعمة
 

 .ش  يةايث إ  رمطع  ر تعفى أعضاعه رم
 

ع ةةةى مةةةا يبةةةي  مةةةـ   –عايةةةث إ  رمعقةةةائع 
تتاصةةل  –عررقرما ةةم رممطعةةع  فيةةـه ع ةةائر رأل

م ةةكة  0290فةةي أ  رمطةةاع  أقةةام رمةةدععى رقةةم 
مدكي أبعظبي ضد رممطعع  ضةده بط ةب  7442

درهةةةم  69.709.72رما ةةةم بإمزرمةةةه بةةةدفع مب ةةةغ 
مةة  تةةاريخ رفةةع % 97عرم ائةةدة رمتأةيريةةة بعرقةةع 
د رمتةةام ع ةةى  ةةكد مةة  أكةةه رمةةدععى عاتةةى رم ةةدر

تقةةدم رممطعةةع  ضةةده م بكةةا  2/9/9990بتةةاريخ 
فيةةزر )  رئتمةةاكيتي بط ةةب م اصةةعل ع ةةى بطةةاقتي  

ع ةةى أ  ي تةةزم ب ةةدرد مةةا (  ةةارد عما ةةتر  ةةارد 
مهةةاتي   ر ةةتةدرمهيترتةةب ع يةةه مةة  مبةةامغ كتيجةةة 

رمبطةةاقتي  عذمةةا عفقةةةاً مشةةرعط عأا ةةام عضةةةعية 
  ضةةده رممبةةامغ رمبطةةاقتي ، عإذ مةةم ي ةةدد رممطعةةع

رمبطةاقتي  فةي رممععةد  ر ةتعمالرمتي ترتبت كتيجة 
رممادد مما ترتب ع يه ا عل  افة رألق اط رمبامغة 

درهةةةةم عمةةةة  أجةةةةل ذمةةةةا  اكةةةةت  69.709.72
رمدععى، عما مة أعل درجة بعد أ  كدبت ةبيةررً 
أعدع تقريةةره قضةةت بةةإمزرم رممطعةةع  ضةةده بةةأ  

م ائةدة درهمةاً عر 99.292.99يدفع م طاع  مب غ 
مةة  تةةاريخ رممطامبةةة عاتةةى % 9رمقاكعكيةةة بعرقةةع 
م كة  997رمطاع  برقم  أ تأكفرم درد رمتام، عإذ 

برفضةةه عتأييةةد  رال ةةتئكافقضةةت ما مةةة  7440
طعةة  رمطةةاع  فةةي هةةذر رما ةةم . رما ةةم رمم ةةتأكف

 .بطريق رمكقض بامطع  رممطرعح
عايث إ  مما يكعى به رمطاع  ع ى رما ةم 

  عمةام ةةة رمقةةاكع  عرمةطةةأ رممطعةةع  فيةةه رمةةبطال
فةةي تطبيقةةه عمةام ةةة رمثابةةت فةةي رألعررق عرم  ةةاد 

عرمقصعر في رمت بيب ذما أ  رمبّي   رال تداللفي 
بةةةاألعررق أ  شةةةرعط عضةةةعية رماصةةةعل ع ةةةى 
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رم يةةزر عرمما ةةترد  ةةارد معضةةعع رمتةةدرعي تعطةةي 
فائةةةدة  باات ةةةابرمطةةةرفي   عبات ةةةاقرماةةةق م بكةةةا 

ع ى أ اس يعمي  هاعرات ابشهرياً % 7مقدررها 
إال أ  رمةبيةةةةةر ةةةةةةامف  ةةةةة طا  إرردة رمطةةةةةرفي  

فائدة ب يطة ع ى رممبامغ رمم تاقة م بكا  عرات ب
ع ةةى أ ةةس عأباةةاث ماا ةةبية غيةةر صةةاياة عقةةد 

 ئكافترال ةتم ا رمطاع  بهذر رمدفاع أمام ما مة 
عط ةةب رمبكةةا  رال ةةتئكافبمةةذ رة شةةاراة أل ةةباب 

 رعتررضةاتهع ةى  أما إعادة رممأمعرية م ةبير م رد
ع ةةةى تقريةةةر رمةبةةةرة أع كةةةدب ةبيةةةررً آةةةةر إالّ أ  
رما م رممطعع  فيه رفةض هةذر رمط ةب ممةا يعيبةه 

 .عي تعجب كقضه
 

عايةةث إ  هةةذر رمكعةةي فةةي ما ةةه، ذمةةا أ  
عع ةى مةا جةرى بةه  –رم عرئد في رممعرد رمتجاريةة 

تا ةةةب عت ةةةجل ع ةةةى  –قضةةةاء هةةةذه رمما مةةةة 
ط رمعقةد ععفقةةاً رما ةاب غيةر رممةةدفعع طبقةاً مشةةرع

م قةةةعركي  عرألعةةةررف رمتجاريةةةة رمتةةةي تا ةةةم  ةةةعر 
رم ائةةدة فةةي رمب ةةد رمةةذي تقةةع بةةه رممؤ  ةةة مصةةدرة 

عأ  رمتعامل بهةذه رمبطاقةات عمكهةا  رالئتما بطاقة 
بطةةةةةةاقتي رم يةةةةةةزر عرمما ةةةةةةتر  ةةةةةةارد رمعةةةةةةامميتي  

عتبةةةةر تعامةةةةل ي  -ماةةةةل رمكةةةةزرع  – رالئتمةةةةاكيتي 
رفي رمعةةةةةةرف رممصةةةةةة رمتةةةةةةزرمتجةةةةةةاري فيتعةةةةةةي  

 بةاالمتزرمعرمتجاري في أا ام رم ائدة رمةذي يقضةى 
عمةة  رممقةةرر أ  رمتعامةةل . بام ائةةدة رممت ةةق ع يهةةا

ببطاقةةة رم يةةزر عرمما ةةتر  ةةارد معضةةعع رمةةدععى 
فةي ذمةا أ   في ةتعييعتبر عمالً تجاريةاً بطبيعتةه 

رمتي يرتبها رمتعامل بهذه رمبطاقة  رالمتزرماتت ع  
كيةةةة مةةة  عدمةةةه مد رمتزرمةةةاتفةةةي جاكةةةب رمعميةةةل 

مةةا هةةي إالّ مجةةرد ع ةةي ة  رالئتمةةا ع اكةةت بطاقةةة 

 رالمتزرماتي تعاض بها ع  رمكقعد في  درد قيمة 
رمةاصةةةة عمشةةةتريات رمعميةةةل فهةةةي مي ةةةت ةدمةةةة 
ضرعرية بامك بة م جمهعر ال غكى عكها بايث ال 
ت تقيم مصاماهم بدعكها عما  ةا  رممطعةع  ضةده 

اكةةةه أ  ع ةةةا  فةةةي إم  القتكائهةةةافةةةي ااجةةةة م اةةةة 
يتعامل مع أي م  رممصارف عرممؤ  ات رمماميةة 
رألةةةرى رمتةةي تعمةةل فةةي مجةةال إصةةدرر مثةةل هةةذه 
رمبطاقةةةةة بشةةةةرعط تةت ةةةةف عةةةة  رمشةةةةرعط رمتةةةةي 

ممةا  ةا  ذمةا عإذ . عضعتها رمطاعكة مهةذه رمبطاقةة
مةةم ي تةةزم رما ةةم رممطعةةع  فيةةه هةةذر رمكظةةر ععةةّعل 
ع ى تقرير رمةبيةر رمةذي إمت ةت عة  شةرط رم ائةدة 

رمةةعرردة فةةي شةةرعط رماصةةعل ع ةةى بطاقةةة  7%
عرمتي أرفقهةا رمطةاع  بمذ رتةه رمشةاراة  رالئتما 
 0/9/2عرمتةي تةكص فةي رمبكةد  رال ةتئكافأل باب 
فائدة % 7رممطعع  ضده رممشترا بـ  رمتزرمع ى 

ع  قيمة مشترياته ، فإكه ي ع  قةد ةةامف رمقةاكع  
عشةةابه رمقصةةعر فةةي رمت ةةبيب بمةةا يعجةةب كقضةةه 

 .مباث باقي أ باب رمطع دع  ااجة 
 

 لـذلـك
 ـــ

 
ا مت رمما مة بكقض رما م رممطعع  فيه 
عإاامةةةة رمةةةدععى إمةةةى رمما مةةةة رمتةةةي أصةةةةدرته 
مكظرهةةا مجةةددرً بهيئةةة مغةةايرة عأمزمةةت رممطعةةع  
ضده رمر ةم عرممصةاريف عمب ةغ ةم ةمائة درهةم 
مقابةةةل أتعةةةاب رمماامةةةاة م طةةةـاع  عأمةةةرت بةةةرد 

 .ى رألةيرأمي  إمرمت
  

 الـرئيس     السر   أمين
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 الجـمـهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 
 
 
 
 

 إثبات صـفة المستأجـر للمحـل التجـاري

 ــــــ
 
 

 :المبـدأ  
 

 

 
أن صززفة المسززتأجر للمحززل التجززاري تثبززت بعقززد  -

 ت االيجاررسمي أو عرفي أو بتقديم وصوال
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 211221ملف 

 26/22/2992قرار بتاريخ 

 (  . ج : ) قضية 

 (م . ح: ) ضد 

 

 (اجتهاد قضائي ) 
 

ص ة " م  رمم تقر ع يه قضاء أ  
 مال رمتجاري تثبت بعقد ر مي أع رمم تأجر م

 " .عرفي أع بتقديم عصعالت ر يجار 
 

أ  رمطاع   –في قضية رماال  –عمما ثبت 
مم يأت بأي دميل يثبت ص ته  م تأجر م مال 
رمتجاري رممتكازع ع يه  عرء بعقد ر مي أع 
عرفي أع عصعالت ر يجار ، فإ  قضاة 
رممعضعع مما قضعر ع ى رمطاع  بامتة ي ع  

 .رمقاعدة رمتجارية مم يةام عر رمقاكع  
 

 إن المحكمة العليا
 

في ج  تها رمع كية رممكعقدة بمقرها رم ائ  
رألبيار ، رمجزرئر  9964دي مبر  99بشارع 
 .رمعاصمة 
 

بعد رممدرعمة رمقاكعكية أصدرت رمقررر 
 :رآلتي كصه 

 
، 729،  722،  729: بكاء ع ى رممعرد 

قاكع  ر جررءرت عما ي يها م   792،  700
 .رممدكية 
 

بعد ر طالع ع ى مجمعع أعررق م ف 
رمدععى عع ى عريضة رمطع  بامكقض رممعدعة 

 .عع ى مذ رة رمرد  9990مارس  49يعم 

بعد ر  تماع إمى رمرئيس رممقرر رم يد 
ا ا  بععرعج في تالعة تقريره عإمى رمماامي 
رمعام رم يد باميط إ ماعيل في تقديم ط باته 

 .رمية إمى رفض رمطع رمر
 

طع  بطريق ( ع .ج)ايث أ  رمم مى 
 في رمقررر 9990مارس  9رمكقض بتاريخ 

دي مبر  76رمصادر ع  مج س قضاء رمش ف في 
رمقاضي ع يه بامتة ي ع  رممال  9992

 .رمتجاري رممتكازع فيه 
 

عايث أ  تدعيما مطعكه أعدع رمطاع  
 بعر طة ع ي ه رأل تاذ ب  ماجعب عمر عريضة

 :تتضم  عجهي  
 

ايث أ  رأل تاذ عربية بعج طية رعدع 
( م. ح) مذ رة جعرب في اق رممطعع  ضده 

 .م ادها أ  رمطع  غير مؤ س 
 

ايث أ  رمطع  بامكقض إ تعفى أعضاعه 
 .رمقاكعكية فهع مقبعل ش ال 

 
رممأةعذ م  مةام ة أع  :الوج  األول 

إغ ال قاعدة جعهرية في ر جررءرت بدععى أ  
ت اق رممبرم بي  رمطاع  عرممطعع  ضده  ا  رال

م  رمقاكع  رممدكي ذما  92مؤ  ا ع ى رممعرد 
أ  رألعل شيد رممال رمتجاري ع ى أرض ةصمه 
مقابل بدل إيجار شهري قدره أمف ديكار اتى 
إكتهاء تغطية رمت اميف رممقدرة بمائة ع تي  أمف 

م  رمقاكع  رمتجاري  969ديكار عع ى رممادة 
با تئجار رمبكايات عأةيرر عأةيررً ع ى رمةاصة 
 .م  رمقاكع  رممدكي 024رممادة 
 

مأةعذ م  إكعدرم رأل اس  :الوج  الثاني 
رمقاكعكي بدععى أ  قضاة رممج س ر زعر ا مهم 
ع ى أ  رمكزرع يتع ق بمال تجاري عأ  رممادة 

 9924دي مبر  99م  رألمر رمصادر في  97
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ارية يجب أ  تكص ع ى أ  إيجار رمماالت رمتج
يتم تاريره في ش ل ر مي عهع رمشيء رمم قعد 
في قضية رماال في اي  أ  رمكزرع يتع ق ببكاء 
أكجز ع ى  طح قطعة أرضية م  أجل ممار ة 
كشاطات تجارية مقابل أةذ ر يجار رمشهري اتى 

 .تغطية مب غ ت اميف ر كجاز 
 

 .عن الوجهين لتكاملهما 
 

مطعع  فيه أ  ايث أكه يتبي  م  رمقررر رم
قضاة ر  تئكاف قضعر ع ى رمطاع  بامتة ي ع  
رمقاعدة رمتجارية رممتكازع فيها م عكه مم يثبت 
ص ته  م تأجر م مال بعقد ر مي أع عرفي أع 

 .بتقديم عصعالت ر يجار
 

ايث أ  قضائهم هذر مم يةرق أي كص 
قاكعكي إذ أكه يتعي  ع ى رمذي يزعم بأكه م تأجر 

شرعية أ  يقدم رمدميل رمذي يثبت  رألما   بطريقة
 .مزرعمه 
 

عبما أ  رمطاع  مم يأت بأية ع ي ة تثبت 
عقد ر يجار م مال رممتكازع فيه فإ  رمعجهي  
رممثاري  غير  ديدي  رألمر رمذي يؤدي إمى 

 .رفض رمطع  معدم تأ ي ه 
 لهذه األسباب

 ـــ
 

 :تقضي المحكمة العليا 
 

 .عابقبعل رمطع  ش ال عبرفضه معضع
 

 .عبإبقاء رممصاريف ع ى رمطاع 
 

بذر صدر رمقررر ععقع رمتصريح به في 
رمع كية رممكعقدة بتاريخ رمرربع عشر م   رمج  ة

شهر مارس  كة ةم ة عت عي  عت عمائة عأمف 
ميالدية م  قبل رمما مة رمع يا رمغرفة رمتجارية 

 :عرمبارية رممتر بة م  رم ادة 
 

 رمرئيس رممقر  بععرعج ا ا 
 رمم تشارة  م تيري فاطمة
 رمم تشار  فريقع عي ى

 
عباضعر رم يد باميط إ ماعيل رمماامي 

رت  اتب رمضبط عرمعام عبم اعدة رم يد ماجد كعي
 .رمرئي ي 
 
 
 



 717 



 711 

 دولـة  الكويـت
 
 

 ييزــة  التمــقضـاء  محـكم  في المـقرر   

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

 .األصل في األحكام أنها نسبية األثر  -

 عززدا شززركة المحاصززة –تتمتززع الشززركات التجاريززة   -
 .بشخصية قانونية مستقلة عن أشخاص الشركاء 

رأي الخبيززر ال يعززدو أن يكززون عنصززرا مززن عناصززر  -
االثبات التزي تسزتقل المحكمزة بتقزديرها فلهزا أن تأخزذ 

وحسزبها أن  لخبير كل  أو بزبعض مزا جزاء بز بتقرير ا
تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها علز  

 .أسباب سائغة يكفي لحمل 

عززدم إبززداء طلززب الفوائززد القانونيززة أمززام محكمززة أول  -
 .يداً ال يحق قبول  في اإلستئنافدرجة يعد طلبا جد
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 باسم صاحب السمو أمير الكويت
 باح األحمد الجابر الصباحص/ الشيخ

 محكمة التمييز
 الدائرة التجارية األول  واإلدارية

 
 9بامج  ة رممكعقدة ع كا بامما مة بتاريخ 

 م2/7/7446هـ رممعرفق 9072مارم 
 

مامد ةيري رمجكدي / برئا ة رم يد رمم تشار
 رئيس رمدرئرة

 
عبد رماميد عمرر  / ععضعية رم ادة رمم تشاري 

عم أامد إبررهيم عجعدة عبد مامد ععبد رممك
 رماميدةامد أامد عبد/ د فراات عرمد تعررممقصع

 
 مامد بدر عزت رئيس رمكيابة/ عاضعر رأل تاذ
 امي أبع رمعيكي  أمي   ر / عاضعر رم يد

 .رمج  ة
 

 صدر الحكم اآلتي
 ــــ
 

: في رمطعكي  بامتمييز رممرفعع أعمهما م 
: ي عهمعرثة رممراعم مبارا عبد رمعزيز رما اع

زعجته بدرية مامد ذياب رمةشتي عأعالده مكها 
عبد رمعزيز عفعرز عفعزية ععامية عاصة عأمل )

 (.عةعمة عابيبة
 

 ضــد
 

رممشرف ع ى م تب تص ية معامالت - 9
رأل هم باألجل بص ته اار ا قضائيا ع ى 

 .أمعرل جا م مامد ةامد رممطعع
 .عزير رممامية بص ته- 7
 .طععجا م مامد ةامد رمم- 2

رممشرف ع ى م تب تص ية معامالت - 0
رأل هم باألجل بص ته كائبا ع  درئكي 

 .جا م مامد ةامد رممطعع
مبارا عبد رمعزيز : عرممرفعع ثاكيهما م 

 .رما اعي
 

 ضــد
 

رممشرف ع ى م تب تص ية معامالت - 9
رأل هم باألجل بص ته اار ا قضائيا ع ى 

 .أمعرل جا م مامد ةامد رممطعع
 .رممامية بص ته عزير- 7
 .جا م مامد ةامد رممطعع- 2
رممشرف ع ى م تب تص ية معامالت - 0

رأل هم باألجل بص ته كائبا ع  درئكي 
 .جا م مامد ةامد رممطعع

رمشر ة رم عيتية م تجارة عرممقاعالت - 9
 .عرال تثماررت رمةارجية

 
م كة  792،  722عرممقيدي  بامجدعل برقمي 

 .تجاري 7449
 

 المحكمـة
 ـــ
 

بعد ر طالع ع ى رألعررق ، ع ماع 
 .رممررفعة ، عبعد رممدرعمة

 
ايث إ  رمعقائع  بق أ  أااطت بها 
بت صيل عرف رألا ام رمصادرة م  هذه رمما مة 

،  6/97/7440،  79/94/7447بج  ات 
ع ى رمتعرمي عم  ثم تايل إميها  72/6/7449

عت ت ي بمعجزها رمذي يتاصل في أ  رمطاع  
 أقام ع ى رممطعع  ضده رمثامث" كفرمم تأ"
" ضده جا م مامد ةامد رممطعع " رمم تأكف "

عم تب تص ية معامالت رأل هم باألجل بص ته 
رمم تأكف ضده "اار ا قضائيا ع ى أمعرمه 
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، " رمم تأكف ضده رمثاكي"، عزير رممامية " رألعل
عرمم تب رممذ عر بص ته كائبا ع  درئكي رمةاضع 

رمدععى رمتي قيدت فيما " رربعرمم تأكف ضده رم"
ا ربتغاء .ت.م 9999م كة  7029بعد برقم 

رما م بكدب ةبير مبيا  م تاقاته ع ى رمكاع 
بيا  رمعقاررت رممم ع ة م م تأكف ( 9) :رمتامي

عرمماجعزة مدى رمم تأكف ضده رألعل عقيمتها 
بيا  رأل هم رممم ع ة ( 7. )عما غ ته م  إيررد

ى رمم تأكف ضده رألعل م م تأكف عرمماجعزة مد
ع ذما قيمتها عقت عضع مؤ  ة ت عية 
رممعامالت رممتع قة بأ هم رمشر ات رمتي تمت 
باألجل يدها ع يها عقيمتها رماامية عر يرردرت 
رمتي اص ت ع يها رممؤ  ة عم  بعدها 

بيا  رمعقاررت رممباعة م  رمم تأكف ( 2.)رمم تب
ة إمى رمم تأكف ضده رمثامث ععضعت رممؤ  

يدها ع يها مع بيا  ما عرد ع يها م  تصرفات 
عما إذر  ا   دد مقاب ها عكد عضع رميد ع يها 
بمكا بة فرض رمارر ة رمقضائية ع ى أمعرل 
رممشتري رممذ عر ع ذر بيا  رمعقاررت رمتي مم يتم 
رمتصرف فيها عال زرمت تات يد رمم تأكف ضده 

ف بيا  رمعقاررت رممباعة م  رمم تأك( 0.)رألعل
إمى رمم تأكف ضده رمثامث عقام رألةير بامتصرف 
فيها قبل صدعر قررر هيئة تا يم معامالت 

بامتا ظ ع ى  90/94/9997رأل هم باألجل في 
أمعرمه مع بيا  ما تاله م  تصرفات عما إذر  ا  
رممذ عر قد قبض قيمتها م  رممتصرف إميهم م  

تاديد م تاقات رمم تأكف ع  ( 9.)عدمه
 هم باألجل قبل رمماامي  رآلةري  معامالت رأل

عقيمة رم كدرت رمماجعزة مدى رمم تأكف ضده 
رألعل عمقدرر رمكقد رممتاصل م  عقاررت عأ هم 
مم ع ة م م تأكف عذما   ه تمهيدرً م ا م بإمزرم 
رمم تأكف ضده برد عدفع ما ي تاقه رمم تأكف ، 
عشرااً مدععره قال إكه  بق أ  أبرم مع 

مثامث عدة ص قات عقارية مم يتم رمم تأكف ضده ر
ت عية ا اباتها بيكهما اتى كشبت أزمة معامالت 
رأل هم باألجل عتم عضع رألةير تات رمارر ة 

 2/9/9992ثم أايل في  90/94/9997في 

 إمى رمكيابة رمعامة التةاذ إجررءرت إشهار 
 إفال ه فقاما بمررجعة ا اباتهما ايث 

امث م م تأكف تبيكا مديعكية رمم تأكف ضده رمث
ا عفي ذرت رمعقت .د 99909999بمب غ 

 مديعكية رمم تأكف م م تأكف ضده رمثامث 
ا فاررر في .د 29099729.944بمب غ 

مشرعع ت عية عدية رت قا فيه ع ى  72/0/9992
إجررء رممقاصة بيكهما ، عإذ عرضت هذه 
رمت عية ع ى مؤ  ة ت عية معامالت رأل هم 

 –م تأكف ضده رألعل باألجل عرمتي ال ما ها رم
مم تبد فيها رأيا بل قامت بإدةال رمعقاررت 
رممباعة مكه إمى رمةاضع عمم ي دد بعد ثمكها 

 77/0/9990ضم  أصعمه ثم أجرت بتاريخ 
عرفق ع يها –ت عية عدية مجماعة رمدرئكي 
عقد ب غت فيها –رمم تأكف بعص ها قاب ة م تغيير
ل بعد إعما –درئكيته م م تأكف ضده رمثامث

ا ، عبا ابها .د 06006299.944رممقاصة 
ع ى أ اس أ  قيمة ديكار رممدي  تاددت بمب غ 

ف  اً بعد رمعجز في ع  م تاقاً مه مب غ  926.6
 79/6/9990ا ، عفي .د 9747074.472

ارر مع رممؤ  ة مشرعع ت عية اقعقه قبل 
رمةاضع عإذ مم يعتمد م  هيئة رمتا يم أقام 

بط ب رما م  9990م كة  9407رمدععى رقم 
بإمزرم رمم تأكف ضدهما رألعل عرمثامث بأ  يؤديا 
إميه رممب غ رألةير إال أكه قضي فيها با م كهائي 
بامرفض ، عإذ  ا  ذما ع اكت درئكية رمم تأكف 
م م تأكف ضده رألعل تتكاعل أيضا مديكي  آةري  
م  رممتعام ي  في رأل هم باألجل عرمذي  فرضت 

ة رمقضائية مم تقم رممؤ  ة ع ى أمعرمهم رمارر 
بتاديد م تاقاته قب هم بل اجزت مديها أ هما 
ععقاررت ع ى ذمة رم صل في رمدععى رقم 

عترصد بذمتها إيرردرت  9990م كة  9407
عأرباح هذه رألمعرل عم  ثم أقام دععره رمماث ة 
 ما أقام رمم تأكف رمدععى رمتي قيدت فيما بعد 

با رما م ا طام.ت 9999م كة  2797برقم 
بكدب ةبير متاديد م تاقاته بذمة رمم تأكف ضده 
رألعل عما يدعيه هذر قبل رمم تأكف م  اقعق 
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،عذما في ضعء ما  اكت تاص ه رمشر ة 
تية م تجارة عرممقاعالت عرال تثماررت رم عي

رمةارجية ععفقا معقد رمره  رمر مي رممؤرخ في 
( 9: )عذما ع ى رمكاع رمتامي 99/9/9996

إعادة تقييم رمعقاررت عرأل هم رممبيكة بعقد رمره  
رممشار إميه عتاديد رم رق رمم تاق مه إ  
تجاعزت قيمتها رماامية رمقيمة رممقدرة بها في ذما 

عإ   اكت أقل فتادد م ئعميته ع ى ضعء  رمعقد
 9999م كة  7029رما م في رمدععى رقم 

بيا  ما قامت رمشر ة  ام ة رمذ ر ( 7. )ا.ت.م
بتاصي ه م  إيرردرت ععائد عأ هم مكح ما تات 
يدها م  رمعقاررت عرأل هم مال رمره  رم امف 
عرمتي تقعم با تثمارها ما اب رمم تأكف ضده 

  مته مكها إميه فضالً ع  بيا  رألعل عتاديد ما 
ما آمت إميه رأل هم رممرهعكة بعد تجزئتها عفقاً 

م رر م  قاكع  رمشر ات رمتجارية ( 99)م مادة 
عشرااً مدععره قال أكه  ا  مديكا م شر ة آك ة 
رمذ ر عضماكا مهذه رممديعكية ره  مصاماها 
بعض رمعقاررت عرأل هم رممم ع ة مه عذما 

ثم  9/6/9999 مي مؤرخ بمعجب عقد ره  ر
تم إبررم عقد ره  ر مي  99/9/9996بتاريخ 

عتكازل ع  ره  بمعجبه ال رمم تاكف ضده 
رألعل مال رمشر ة في رمعقد رألعل مقابل قيامه 
بت  يمها  كدرت م تاقة م م تأكف قبل مديكي  
م  رممتعام ي  باأل هم باألجل عرمةاضعي  

معقد رمثاكي م ارر ة عقد تضم  رمبكد رم ابع م  ر
أكه في اامة صدعر ا م كهائي في رمدععى 

مصامح رمم تأكف يقعم  9990م كة  9407
رمم تأكف ضده رألعل بكقل رمره  إمى رمشر ة 
رم ام ة عفي ادعد ما يقضي به أما في اامة 
ة رركه رمدععى في تزم ب درد رم رق بي  ثم  بيع 
رمعقاررت عرأل هم رممرهعكة عبي  قيمة مديعكيته 

 م تأكف ضده رمثامث عرمتي تب غ م
ا عأكه إذ قضي برفض .د 79769969.029

ت ا رمدععى قام رمم تأكف ضده رألعل بإعال  
رمم تأكف بعجعب  درد رم رق رممشار إميه مقدررً 
رألمعرل رممرهعكة بامقيمة رمتقريبية رممثبتة مها 

بعقد رمره  ، عإذ  اكت هذه رألمعرل قد زردت 
 يه فضالً عما غ ته م  قيمتها عما  اكت ع

إيرردرت عععرئد فقد أقام رمدععى بط باته  ام ة 
ا مت رمما مة  72/9/9999رمبيا  ، عبتاريخ 

م كة  2797،  7029في  ل م  رمدععيي  
 .ا بامرفض.ت 9999
 
ر تأكف رمما عم ضده رما م في رألعمى  

ت  ما  9999م كة  9720باال تئكاف رقم 
 9722باال تئكاف رقم ر تأكف رما م في رمثاكية 

ت ، عبعد أ  ضمت رمما مة 9999م كة 
رال تئكاف رألعل إمى رمثاكي قضت في 

برفضهما عبتأييد رما م  79/2/7449
طع  رممذ عر في هذر رما م بطريق . رمم تأكف

م كة  792،  722ي  رقمي رمتمييز بامطعك
، عبعد ضم رمطع  رمثاكي إمى رألعل 9/ت 7449

 722في رمطع  رقم  -:الً قضت هذه رمما مة أع
بقبعل رمطع  ش الً عفي رممعضعع  7449م كة 

بتمييز رما م رممطعع  فيه جزئيا ع ى رمكاع 
في رمطع  رقم  -:ثاكياً . رمخ... رمعررد باأل باب 

بقبعل رمطع  ش الً عفي  7449م كة  792
. رمخ.. رممعضعع بتمييز رما م رممطعع  فيه 

م كة   9722م في معضعع رال تئكاف رق: ثامثا
بعقف كظره ماي  رم صل با م بات في  9999

 9999م كة  9490رمدععى رمجزرئية رقم 
جكايات  7449م كة  999م عرممقيدة برق
عقبل رم صل في : رربعاً . رمخ... رمصاماية 

 – 9999م كة  9720معضعع رال تئكاف رقم 
بكدب إدررة رمةبررء  –عفي ادعد رمشق رممميز 

هد إمى مجكة ثالثية م  ةبررئها بعزررة رمعدل متع
رممةتصي  مبيا  قيمة ما قد ي ع  م م تأكف بذمة 
رمم تأكف ضده رألعل م  م تاقات ع  
معامالت رأل هم باألجل ةاصة بمديكي  آةري  

عتم فرض  –غير رمم تأكف ضده رمثامث  –
رمارر ة رمقضائية ع ى أمعرمهم عقيمة ما تقرر 

ا ي ع  قد اصل م م تأكف مقاب ها م   كدرت عم
ع يه مكها ، عما إذر  ا  رمم تأكف ضده رألعل قد 
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راتجز مديه بعضها ع بب ذما إ   ا  ، عقيمة 
ما راتجزه عمصيره مع بيا  مقدرر ما قد ي ع  

رمخ ، عك اذر مذما رما م ... أكتجه م  ععرئد 
. باشرت مجكة رمةبررء رممأمعرية عأعدعت تقريررً 

ضات ع يه فأعادت قدم رمم تأكف مذ رة باعترر
 6/97/7440رمما مة با مها رمصادر بج  ة 

رممأمعرية إمى إدررة رمةبررء مباث عتاقيق 
رعتررضاته رمعرردة في رمبكدي  ثامثا عرربعا م  
مذ رته عذما في ادعد ما ميز م  رما م في 

ععفقاً مكطاق  9999م كة  9720ر  تكئاف 
رء رمطع  ، عإذ أعيدت رألعررق م  إدررة رمةبر

دع  تك يذ رممأمعرية معفاة رمم تأكف تم كظر 
رال تئكافعأع   رمعرثة بامةصعمة عرمااضرع  
عكهم عع  رمم تأكف ضدهما رألعل عرمثاكي 
ط بعر إعادة رممأمعرية إمى إدررة رمةبررء، 

أعادت رمما مة  72/6/7449عبتاريخ
رممأمعرية إمى هذه ر دررة ممباشرتها فأعدعت 

أكه بشأ  ما يدعيه رمم تأكف  تقريررً أعردت فيه
م  ر تاقاقه بذمة رمماال أامد  امم رممهكا قيمة 

ا ف م .د 29297662 ي ات ب غت جم تها 
تشم ها تص ية رما اب بامتقرير رم ابق إال أ  
رمم تأكف ضدهما رألعل عرمرربع دفعا هذه 
رممطامبة بأكته تم ت عيتها بمعجب عقد رمص ح 

م كة  0929رمدععى رممثبت باما م رمصادر في 
عأ  هذه  9/0/9996ا بج  ة .ت 9997

رمت عية تشمل  افة رمديع  رمم تاقة بذمة رمماال 
رممذ عر عفقاً م ا م رمصادر في رمدععى رقم 

ح بج  ة .ا.م.ت 9999م كة  999
رمذي تأيد باما م رمصادر في  74/94/9999

في  6/ت 7444م كة ( 7)رال تكئاف رقم 
م كة  296تمييز رقم عرمطع  بام 9/2/7449

 عتر ت رمةبرة  97/9/7447بتاريخ  7449
أمر رمبت في ذما م ما مة عأشارت إمى أكه في 
اامة ثبعت هذه رممديعكية تصبح قيمتها عفقاً م عر 

ا ،  ما .د 2900949.2ديكار رمماال مب غ 
أعضات رمةبرة أكه بامك بة ممديعكية جمال ررشد 

ف رماجي ا ، جا م يع .د2206إدريس بمب غ 

عرمتي ب غت عفقاً مقعرعد ق مة رمغرماء 
ا فهي م تاقة بمعجب أا ام .د 02992.729

قضائية مشر ة رممر ز رمتجاري رمعقاري عهي 
شر ة تعصية ب يطة با م مبارا رما اعي 
عشر اه ، عقد أصدر م تب تص ية معامالت 

بقيمة   رأل هم  كدر عق ائم كقدية عاصة مشار ة 
با م   يعكيتي  رألةيرتي   ل م  هاتي  رممد

 .رمشر ة بعص ها رمدرئكة عميس شةص رمم تأكف
 

عايث إ  رمااضر ع  رمم تأكف قدم 
مذ رة ط ب فيها رعتماد تقريري مجكتي رمةبررء 
فيما عدر رممديعكية رمةاصة بجا م يع ف رماجي 
فقرر أ  رمثابت م  رما مي  رمصادري  م  هيئة 
ي تا يم معامالت رأل هم باألجل ف

أ  رممديعكية  72/97/9990 70/2/9990
صادرة مصامح رمم تأكف شةصياً عميس شر ة 
رممر ز رمعقاري رمتجاري ،  ما ط ب رمقضاء 
بام عرئد ع  رممبامغ رمم تاقة عتأييدرً مذما قدم 
اافظة م تكدرت طعيت ع ى صعرة م   ل م  
رما مي   ام ي رمذ ر صادر أعمهما في رممعام ة 

بإمزرم جا م يع ف  9990م كة  649رقم 
رماجي بأ  يؤدي إمى مبارا عبد رمعزيز 

ا ، .د 92297مب غ ( رمم تأكف)رما اعي 
عرمثاكي بذرت رمرقم بإمزرم رألعل بأ  يدفع إمى 

. ا.د 29999.292رألةير أيضا مب غ 
عرمااضر ع  م تب تص ية معامالت رأل هم 
باألجل تم ا بما جاء بتقرير رمةبير بةصعص 

عاً ، عرمما مة اجزت رال تئكاف م ا م رمبكد ررب
 .بج  ة رميعم

 
م   299/9عايث إ  رمكص في رممادة 

م ل م  رمتزم بأدرء شئ " رمقاكع  رممدكي ع ى أ  
أ  يمتكع ع  رمعفاء به ما درم رمدرئ  مم يعرض 
رمعفاء بامتزرم ع يه م تاق رألدرء عمرتبط بامتزرم 

كا  افيا م عفاء رممدي  أع ما درم رمدرئ  مم يقدم تأمي
عع ى ما أفصات عكه رممذ رة  –يدل "بامتزرمه 

ع ى أكه عإ   ا  كطاق  –ر يضااية م قاكع  
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رماق في رمابس ال يقتصر ع ى درئرة رمم زمة 
م جاكبي  بل قد ي ع  ةارج كطاق رمرعربط رمعقدية 
بايث ال ي زم عجعد رربطة  ببية بي  ر متزرمي  

يح رمكص عع ى ما إال أكه ال يقعم طبقاً مصر
جرى به قضاء رمتمييز إال إذر  ا  هكاا رمتزرمات 
متقاب ة بي  شةصي   ل مكهما درئ  مآلةر 
عمدي  مه في ذرت رمعقت فضالً ع  عجعد ررتباط 
بي  رمتزرم  ل مكهما ، عإذ  ا  رمثابت م  تقرير 

عرممؤرخ  6249/7447م .مجكة رمةبررء رقم خ
ميه هذه عرمذي تطمئ  إ – 96/9/7440في 

رمما مة عتايل إميه  جزء متمم ما مها عقد 
عرفق ع يه رمااضر ع  رمم تأكف عم تب تص ية 
معامالت رأل هم باألجل عرمذي مم يكازع في 
 –ص ته رمتي ر تكد إميها رمم تأكف في هذر رمشأ  

أ  قيمة رممعامالت رمم تاقة م م تأكف بذمة 
رألةير ع  معامالت رأل هم باألجل رمةاصة 

اممديكي  رمماامي  رآلةري  غير جا م ةامد ب
 رممطعع
ا ، عأكها بعد .د 949922299.272ب غت 

إجررء رمت عية رمعدية بي  هؤالء رمماامي  
عدرئكيهم عم  بيكهم رمم تأكف صارت عفقا م عر 
ديكار  ل ماال عطبقاً مقعرعد ق مة رمغرماء مب غ 

ا أصدر بها رمم تب .د 79247627.709
 عشر  كدر مكه ق ائم كقدية رممذ عر  تة 

 درئكية رممبيكة أ ماؤهم بامتقرير فيتبقي مه 
صاته  - ا.د 0999094.999ما قيمته مب غ 

عبارة ع  اصص  –ا .د 0999099.909
مشار ة في صكدعق رال تثمار رمةاص بأ هم 
رمماامي  في رمشر ات رمم اهمة رممق  ة ب غت 

ا ت أل عكها رمشر ة .د 2929229قيمتها 
عيتية مال تثمار رماائزة مهذه رماصص رم 

بعص ها رمم ؤعمة ع  إدررة رمصكدعق، عرمق ائم 
 -ا.د9442906.999رمكقدية رمباقية تب غ قيمتها 

ا ، عقد أقر .د 9442990.90عصاتها 
رمااضر ع  رمم تب رممذ عر مشغعمة بهذر رممب غ 
عال يقبل مكه رمقعل أكه ر تعمل اقه في ابس هذر 

ا ـته اار ـه مه بص ـ تأكف ممديعكيترممب غ ع  رمم

أمعرل رمماال جا م ةامد رممطعع قضائيا ع ى 
ا بمعجب أا ام .د 79769969.029غ ـبمب 

قضائية إذ أكه أيا  ا  عجه رمرأي في هذه 
ب رض  –رممديعكية فإكه ال يعجد بي  رالمتزرم بها 

عبي  ر متزرم باممب غ رمماتبس تقابل  –ثبعتها 
رمم تب ميس بذرته هع رممدي  أع عررتباط إذ أ  

رمدرئ  في أي م  رمعالقتي  بل هع مجرد ممثل 
مهما بعص ه اار ا قضائيا ع ى أمعرمهما فال 
يثبت مشةصه عكهما ثمة اق عال تشغل ذمته 
رمةاصة بامتزرم، فامدرئ  في رممديعكية رمتي يدعيها 
رمم تب عهع جا م ةامد رممطعع ع  معامالت 

رممديكي  باممب غ رمماتبس  عقارية ميس م  بي 
مم  تعام عر مع رمم تأكف باأل هم باألجل رألمر 
رمذي ال تتعرفر معه معجبات رماق في رمابس 
عم  ثم بات متعيكا إمزرم رمم تب رممذ عر بأ  
يؤدي إمى رمم تأكف م  أمعرل رألةيري  عفي 

 .ا.د 9442906.999ادعد ط باته مب غ 
 

ة رمةبررء عايث إ  رمثابت م  تقرير مجك
 74/9/7449ا عرممؤرخ في  0999م .رقم خ

أ  رمم تأكف ب غت م تاقاته قبل رمماال أامد 
عفقاً  ةطاررت رمدرئ  رممقدمة إمى  – امم رممهكا 

 –مؤ  ة معامالت رأل هم باألجل 
ا قيمة شي ات أصدرها .د 29297662

رألةير، عأكه با ابها عفقاً م عر ديكار رمماال 
ا عأ  هذه رممديعكية مم .د 2900949.2تصير 

تدةل ضم  تص ية رما اب بتقرير رمةبرة رألعل 
، ع ا  رمم تأكف ي تكد في مطامبته بهذه 

مذ رته رممقدمة بج  ة  29ص)رممديعكية 
مذ رته رممقدمة بج  ة  97ص  72/94/7440
إمى أكها ك اذر م ت عية رمعدية ( 90/97/7449

عم   –رمتي أبرمها رمم تب مع درئكي رمماال 
عما تقدم به م  إةطار درئ  ،  –بيكهم رمم تأكف 

عم  ثم فال يجدى رمم تب ك عا تذرعه بما إكتهي 
ت 9999م كة  999إميه رما م في رمدععى رقم 

م كة ( 7)عرممؤيد باما م في رال تئكاف رقم 
ت عرمذي صار باتا باما م في رمطع  7444
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ت م  أ  7449م كة  296بامتمييز رقم 
أقر بعقد رمص ح في رمدععى رقم رمم تأكف 

ت بمعرفقته ع ى رمت عية 9997م كة  0929
رمعدية رممشار إميها ععدم أاقيته في رمرجعع ع ى 
رممؤ  ة بأية اقعق أع مطامبات أةرى عأ  هذر 
 رمص ح ا م 
رمكزرع عفقاً مهذه رمت عية رمتي اددت قيمة 
مديعكية رمماال عتص ية رما اب بيكهما إذ أ  

ال يكازع في دععره رماامية في كتيجة  رمم تأكف
رمت عية بل هع يطامب بإعمامها بإصدرر رمم تب 
 كدرت بقيمة ما أظهرته مه هذه رمت عية عما تقدم 
به م  إةطار درئ  ، عقد رقتصر رمص ح في 

فيما  –ادعد عباررته ععفقاً مما جاء بذما رما م 
ع ى تكازمه فا ب  –عدر رممعرفقة ع ى رمت عية 

 0929رقم  –عضعع رمدععى رممقدم فيها ع  م
 دع  أ  يت ع مما عدرها ،  –ت 9997م كة 

 ما أ  رما م رمصادر في رمطع  بامتمييز رقم 
قد ة ص في أ بابه رممرتبطة  7449م كة  296

 باممكطعق إمى أ  ت ا رمت عية قد اددت
قيمة مديعكية رمماال رممذ عر م م تأكف بما ال 

ط بات رمم تأكف ع ى عقد تاددت  –ي عغ معه 
رمقعل بأ  اجية رما م  –رمكاع رم امف بياكه 

رمبات تاعل دع  قبعل رمدععى رمماث ة ، عم  ثم 
ي ع  متعيكا إمزرم رمم تب بأ  يؤدي إمى 

ا قيمة هذه .د 2900949.2رمم تأكف مب غ 
 .رممديعكية
 

عايث إكه م  رممقرر في قضاء رمتمييز أ  
ة رألثر فال ي يد مكها رألصل في رألا ام أكها ك بي

أع يضار إال م   ا  طرفا فيها عصدر رما م 
عدر  –مصاماه أع ع يه ، عأ  رمشر ات رمتجارية 

تتمتع بشةصية قاكعكية  –شر ة رممااصة 
م تق ة ع  أشةاص رمشر اء فيها عتبعاً مذما 
ي ع  مها ذمة مامية م تق ة عمك ص ة ع  ذمم 

رمةبير ال  رمشر اء ، عم  رممقرر أيضا أ  رأي
يعدع أ  ي ع  عكصررً م  عكاصر ر ثبات في 
رمدععى رمتي ت تقل رمما مة بتقديرها عهي إذ 

تباشر   طتها هذه مها أ  تأةذ بتقرير رمةبير   ه 
أع ببعض ما جاء به عتطرح ما عدره عا بها أ  

اءها تبي  رماقيقة رمتي رقتكعت بها عأ  تقيم قض
ما  ا  ذما م. ع ى أ باب  ائغة ت  ي مام ه

ع ا  رمثابت م  تقرير مجكة رمةبررء رممؤرخ 
أ  رممديعكية رمتي يطامب بها  74/9/7449

رمم تأكف قبل رممدعع جمال ررشد إدريس ثابتة 
،  9200بمعجب رما مي  في رمدععيي  رقمي 

إيجاررت اعمي مصامح  9999م كة  9209
عهي شر ة  –شر ة رممر ز رمتجاري رمعقاري 

عم  ثم ال ي ع  م  اق  –تعصية ب يطة 
رمم تأكف رممطامبة بها اتى عمع  ا  هع أاد 
رمشر اء في هذه رمشر ة الك صال ذمته عكها 
عبامتامي فإ  إصدرر رمم تب  كدرت هذه رممديعكية 
با م رمشر ة عميس با مه ي ع  قد صادف 
صايح رمقاكع  ، أما بامك بة ممطامبة رمم تأكف 

يعكية رمماال ا قيمة مد.د 02996.979بمب غ 
جا م يع ف رماجي فإ  رمما مة تطرح ما 
أعردته مجكة رمةبررء في هذر رمشأ  بتقريرها م  
أ  هذه رممديعكية م تاقة أيضا م شر ة رممذ عرة 
إذ أ  رمثابت م  رألعررق أ  هيئة تا يم 
معامالت رأل هم باألجل أصدرت في 

 9990م كة  649في رممعام ة رقم  0/2/9990
 م يع ف رماجي بأ  يؤدي إمى بإمزرم جا

ا  ما قضت .د 92297رمم تأكف شةصياً مب غ 
عتات ذرت رقم  72/97/9990أيضا بتاريخ 

رممعام ة بإمزرم رمماال رممذ عر با  يؤدي  ذما 
ا .د 29999.292إمى رمم تأكف شةصيا مب غ 

عقد تم إةطار رممؤ  ة بهذي  رمديكي  بإةطار 
ه رممديعكية م  شةص رمم تأكف،عم  ثم فإ  هذ

عرمتي صارت جم تها عفقاً م عر ديكار رمماال 
ا اقاً م م تأكف عميس م شر ة .د 02996.979

 ام ة رمذ ر عرمتي أصدر رمم تب  كدرت بقيمة 
هذه رممديعكية با مها عتبعاً مذما يتعي  إمزرمه بأ  
يؤدي إمى رمم تأكف رممب غ رألةير عرمم تب 

دره مها م  عشأكه عرمشر ة رممذ عرة فيما أص
 . كدرت
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عايث إكه ع  ط ب رم عرئد رمقاكعكية فإكه 
عرمثابت أ  رمم تأكف مم يبد هذر رمط ب أمام 
ما مة أعل درجة فإكه يعد ط با جديدرً ال يجعز 

م   900/2قبعمه في رال تئكاف عمالً باممادة 
 .قاكع  رممررفعات

 
عايث إكه بامبكاء ع ى ما تقدم ي ع  

 ة رمم تب رممبامغ ـبذمتاقاً م م تأكف ـم 
 2900949.244+  9442990.909رمتامية 
ا ، عذما ع ى رمت صيل .د 02996.979+ 

رممتقدم بياكه ، عإذ ةامف رما م رمم تأكف هذر 
رمكظر عقضي برفض رمدععى فإكه ي ع  اقيقا 
با مغاء عيتعي  رمقضاء بإمزرم رمم تب رممذ عر 

 0999992.024بجم ة هذه رممبامغ عمقدررها 
 ا أربعة ماليي  عةم مائة عةم ة عت عي  .د

أمف عت عمائة ع بعة عشر ديكاررً عأربعمائة 
 ع بعي  ف  اً ، عذما م  أمعرل مديكية 

عرممشار  –غير جا م ةامد رممطعع  –رمماامي  

إميهم    ا عرممبيكة ر ماؤهم بتقريري رمةبرة 
 96/9/7440في  64249/7447م  .خ رقمي
في  7449 ا م كة 0999م .، خ
74/9/7449. 
 

 ذلــكـل
 ـــ

 
في معضعع رال تئكاف :  ا مت رمما مة

ت بإمغاء رما م  9999م كة  9720رقم 
رمم تأكف عبإمزرم م تب تص ية معامالت رأل هم 
باألجل بأ  يؤدي إمى عرثة رمم تأكف مب غ 

أربعة ماليي  " ا .د 0999992.024
ة عةم مائة عةم ة عت عي  أم اً عت عمائة ع بع
" عشر ديكاررً عأربعمائة ع بعي  ف  اً 

عرممصرعفات ععشرة دكاكير مقابل أتعاب 
 .رممااماة ، عرفضت ما عدر ذما م  ط بات

 
 رئيس الدائرة        أمين سر الجلسة
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 اللبنانية  وريةـالجـمـه
 
 
 

 واز مطالبة األقلية في شركاتـعدم ج
 كةة عل  قيود الشرـراء رقابة شاملـمة بإجـالمساه

 تهاـإال في حـال انتهاء الشركة وقسم

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

عززدم جززواز األقليززة فززي شززركات المسززاهمة بززإجراء رقابززة  -
 12شاملة عل  قيود الشركة كافة مزن دون تحديزد يخزالف م

تجارة الت  ال تقر بمبدأ التسليم الشزامل إال فزي حالزة انتهزاء 
 .الشركة وقسمتها 

 
أن هزززذا الطلزززب يزززؤدي عمليزززا إلززز  وضزززع أوراق الشزززركة  -

 .تصرف العموم وعرقلة  أعمالهاالمساهمة ومستنداتها في 
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 محكمة التمييز
 61رقم  –الخامسة  -

 12/2/1226تاريخ 
 

الزززرئيس مهيزززب معمزززاري والمستشزززاران اليزززاس 
 .الخوري وجان عيد 

 
لألقليزززة فزززي  إذا كزززان يجزززوز: مسزززاهمة  شزززركة

الشززركات المسززاهمة، متزز  تحققززت لهززا مصززلحة 
أن تطالززززب بززززإجراء تحقيززززق معينززززة ومقبولززززة ، 

مدنيزززة حزززول عمزززل  224باالسزززتناد إلززز  المزززادة 
صادر عن اإلدارة مت  توافر مزا يزدعو لشزك فزي 
صحت  أو صوابيت ، أو بتسزليمها بعزض األوراق 
المتعلقززة بزز  ، ولززو جززرر ذلززك خززارج إطززار مززا 

تجززارة، إال أن الطلززب  292نصززت عليزز  المززادة 
شززركة الرامززي إلزز  تسززليمها صززورة عززن قيززود ال

تجززارة  12كافززة مززن دون تحديززد يخززالف المززادة 
التززي ال تقززر بمبززدأ التسززليم الشززامل إال فززي حززال 
انتهاء الشركة وقسمتها وهو فزي الوقزت ذاتز  ال 
يأتلف مع طبيعة العمل في الشزركة المسزاهمة إذ 
هزززو يزززؤدي ، عمليزززاً ، بسزززبب كثزززرة المسزززاهمين 
وسهولة التداول فزي األسزهم إلز  وضزع أوراقهزا 

ما يشكل خروجاً . مستنداتها في تصرف العمومو
سززافراً علزز  قاعززدة السززرية التززي تحمززي مصززال  
الشركة الحيوية فضال عن أنز  يزؤدي إلز  عرقزة 

 .أعمالها

 
، إذر  ا  يععد م ل ذي مص اة، ايث أكه

عاتى قبل كشعء أي كزرع ، أ  يط ب م  قاضي 
تعيي  ةبير ي  ف بامقيام بتاقيق أع معايكة  رمعج ة

فكية ، عذما بمقتضى قررر يتةذ ع ى عريضة 
إال أ  ( م.م.أ 226رممادة ) عدع  دععة رمةصم 

 قبعل هذر رمط ب يبقى متعق اً ع ى 
عم اة في إثبات عقائع ة عجعد مص اة مشرعع

أع رما اظ ع ى دميل عع ى عدم تعارض هذر 
 .رمط ب مع أا ام رمقاكع  

عايث إ  ما ك بته رممميزة ، عهي تم ا 
ة بامماية م  أ هم رممميز ع يها، إمى إدررة عشر

هذه رألةيرة م  تقصير عمةام ات عددها رمقررر 
رممطعع  فيه ع ى رمعجه رممب عط أعاله ، ميس 

عهع إجررء . أ  يبرر ما هع مط عب م  شأكه
رقابة شام ة ع ى قيعد رمشر ة ب ام ها م تاقق م  
ة صاتها ، طامما أ  ال عالقة بي  رممآةذ رممذ عر

عبي  هذه رمقيعد عطامما أ  ر شررف ع ى صاة 
 رمقاكع  في  أكاطهرمقيعد هع أمر 

رمشر ات رمم اهمة ، اصررً بمررقبي  يعيكهم 
رمقضاء عرمشر اء يمار عكه مصامح رمجميع عأ  

 .ال رعتررض ع ى عمل هؤالء 
 

عايث أكه ، إذر  ا  يجعز مألق ية في 
ة رمشر ات رمم اهمة متى تاققت مها مص ا

معيكة عمقبعمة أ  تطامب بإجررء تاقيق باال تكاد 
ذرتها اعل عمل صادر ع   226إمى رممادة 

ر دررة في تعرفر ما يدعع م شا في صاته أع 
صعربيته أع بت  يمها بعض رألعررق رممتع قة به 
عمع جرى ذما ةارج إطار ما كصت ع يه رممادة 

إال أ  رمط ب رمررمي إمى ت  يمها تجارة  992
ة ع  قيعد رمشر ة  افة عدع  تاديد صعر

تجارة رمتي ال تقر بمبدأ رمت  يم  79يةامف رممادة 
رمشامل هذر إال في اال ركتهاء رمشر ة عق متها، 
عهع في رمعقت ذرته ال يأت ف مع طبيعة رمعمل في 
رمشر ة رمم اهمة ، إذ هع يؤدي عم ياً ، ب بب 
 ثرة رمم اهمي  ع هعمة رمتدرعل باأل هم إمى 
عضع أعررقها عم تكدرتها في تصرف رمعمعم ما 
يش ل ةرعجاً  افررً ع ى قاعدة رم رية رمتي 
تامي مصامح رمشر ة رمايعية فضالً ع  أكه 

 .يؤدي إمى عرق ة أعمامها
 

ت ع   226عايث أ  شرعط إعمال رممادة 
بذما مةت  ة في أي اال ركطالقاً م  رمعقائع رمتي 

يرها عمع ر تة صتها رمما مة ب  طا  تقد
أعطيت عص اً قاكعكياً مةت  اً فيتعي  رد ما عرد 

 .تات هذر رمعكعر  
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 الممـلكـة  المـغـربيـة
 
 
 

 يترتب عـن حـكم  فت  مـسطرة التسوية القضـائية
 بقوة القانون  منع أداء كل دين  نشأ قبل صدوره

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

لجوء البنك إل  استيفاء دين  مزن حسزاب المقاولزة بعزد فزت   -

مسززطرة التسززوية القضززائية يشززكل اضززطرابا غيززر مشززرو  

 .يبرر تدخل قاضي المستعجالت 
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 وزارة العدل
 محكمة االستئناف التجارية

 بيضاءالدار ال
 

 2222/1221: قرار رقم 
 12/21/1221صدر بتاريخ 

 
 4262/1221/2رقم الملف بالمحكمة التجارية 

رقم  بمحكمة االستئناف التجارية 
6122/1221/6 

 
 باسم جاللة الملك

 
 .إ  ما مة رال تئكاف رمتجارية بامدرر رمبيضاء

 :عهي مؤم ة م  رم ادة 
 مامد ادية رئي ا 
 مقررر مامد قرطعم م تشاررً  
 كجاة م اعد م تشارة 
 عباضعر رم يدة مي ى بكبررهيم 

 ممث ة رمكيابة رمعامة   
 عبم اعدة رم يد بعشعيب اميض 

  اتب رمضبط   
 

   72/97/7447أصدرت بتاريخ 
 :في ج  تها رمع كية رمقررر رآلتي كصه 

بةةةةي  رمبكةةةةا رممغربةةةةي م تجةةةةارة رمةارجيةةةةة 
شر ة م اهمة في شةص رئيس عأعضةاء 

 .ها ر درريمج  
شةةارع رما ةة  رمثةةاكي رمةةدرر  904عكعركةةه 
 .رمبيضاء 

 .كائبه رأل تاذ عبد رمعامي بكشقرع 
 .رمماامي بهيئة رمدرر رمبيضاء 

 بعص ه م تأك ا م  جهة   
 

شةةر ة مي  ةةي ع رممكيةةعم شةةر ة ( 9عبةةي  
م اهمة في شةص ممث ها رمقةاكعكي رم ةائ  

مقرهةةةا رالجتمةةةاعي باةةةي  ةةةيدي معةةةرعف 
 .ع  عرة رمدرر رمبيضاء ب 7كدير 

 
 ةةةةةكديا رمت ةةةةةعية رمقضةةةةةائية م شةةةةةر ة ( 7

 .رممذ عرة رم يد مامد رم ريمي 
تكةةةةعب عكهمةةةةا رأل ةةةةتاذة شةةةةمس رمضةةةةاى 

 .رميعبي ماامية بهيئة رمدرر رمبيضاء 
 بعص هما م تأك ا ع يهما م  جهة أةرى 

 
بكاء ع ى مقال رال تئكاف عرما م رمم تأكف 

معثائق رممدرجة عم تكتجات رمطرفي  عمجمعع ر
 .بامم ف
 

 .عبكاء ع ى تقرير رم يد رمم تشار رممقرر
 

  74/97/7447عر تدعاء رمطرفي  مج  ة 
م  قاكع   99عتطبيقا ممقتضيات رممادة 
عما ي يه  279رمماا م رمتجارية عرم صعل 

 .م  قاكع  رمم طرة رممدكية 079ع
 

عبعد ر طالع ع ى م تكتجات رمكيابة 
 .رمعامة
 

 .درعمة طبقا م قاكع  عبعد رمم
 

 7447أ تعبر  79ايث إكه بتاريخ 
ر تأكف رمبكا رممغربي م تجارة رمةارجية بعر طة 
مااميه رأل تاذ عبد رمعامي بكشقرع  رألمر 
رأل تعجامي رمصادر ع  رم يد كائب رئيس 

بامدرر رمبيضاء بص ته قاضيا  رمما مة رمتجارية
في رمم ف  49/94/7447م م تعجالت بتاريخ 

رمقاضي بأمر رممدعي  6909/9/7447عدد 
درهم إمى  949.660.94ع يهما بتاعيل مب غ 

رما اب رمةاص بامت عية رمقضائية مشر ة 
 مي  ي ع رممكيعم رمم تعح مدى رمشر ة رمعامة
رممغربية مألبكاا تات طائ ة غررمة تهديدية 
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درهم ع   ل يعم تأةير م   9.444قدرها 
 .مصائرتاريخ رالمتكاع عتامي هما ر

 
 في الشكل
 

ايث أ  رمثابت م  عثائق رمم ف أ  
رمم تأكف ب غ باألمر رال تعجامي رمم تأكف 

 ا ب غالف رمتب يغ 72/94/7447بتاريخ 
رممرفق باممقال عر تأك ه بامتاريخ رممذ عر أعاله، 
عبذما فإ  ر تئكافه ي ع  قد قدم ع ى رمش ل 

 عي رممتط ب قاكعكا ص ة عأجال عأدرء عبامتامي يت
 .رمتصريح بقبعمه ش ال 

 
 :وفي الموضو  

 
بكاء ع ى رممقال رالفتتااي م دععى رمذي 

عرم كديا رم يد  تقدمت به شر ة مي   ع رممكيعم
مامد رم ريمي بعر طة مااميتهما رأل تاذة 

مدى رم يد رئيس رمما مة  رميعبي شمس رمضاى
 49/49/7447رمتجارية بامدرر رمبيضاء بتاريخ 

رمر عم رمقضائية عرمذي جاء فيه أكه رممؤدى عكه 
في معرجهة  تم فتح م طرة رمت عية رمقضائية

رمعارضة رألعمى بمقتضى رمقررر رال تئكافي رقم 
في  99/40/7447رمصادر بتاريخ  9472

عأ  رم كديا  766/7447/99رمم ف رقم 
ر تصدر أمررً ب تح ا اب ةاص بامت عية 

 949.600.94رمقضائية عأكه تم تاعيل مب غ 
إمى ا ابها رمم تعح مدى رمشر ة رمعامة  درهم

رممغربية مألبكاا غير أكها رفضت عكظررً أل  
ذما عرقل عمل رم كديا عر تكادرً إمى رممادتي  

م  مدعكة رمتجارة فإكهما ي تم ا   699ع 692
أمر رممدعي ع يها بصرف رممب غ أعاله رممتعصل 

تاريخ فتح رمت عية  99/40/7447به بعد 
ائية باما اب رمبك ي رمةاص بامت عية تات رمقض

درهم يعميا ربتدرء م   74.444إ رره مامي قدره 
 إمى تاريخ 49/46/7447تاريخ تب يغ ر كذرر 

رمتك يذ مع رمك اذ رممعجل ع ى رمم عدة عقبل 

ع يها رمصائر، عأرفقت  رمت جيل عتاميل رممدعي
مقامها بصعرة مقررر ر تئكافي عأةرى مالئاة 

ش رممعقعفة عأةرى مر ائل عأةرى ألمر رألعرر
 .رمقاضي رممكتدب

 
أصدر  49/94/7447عايث أكه بتاريخ 

رم يد كائب رئيس رمما مة رمتجارية بامدرر 
رمبيضاء قاضيا مألمعر رمم تعج ة رممر 

 :رال تعجامي رممشار إميه أعاله بامع ة رمتامية 
 

ايث ي ت اد م  عثائق رمم ف عةاصة 
به م  طرف رممدعي   شف رما اب رممدمي

ع يها أكه تم تاعيل م ائدته بتاريخ 
 99.949مب غي  رألعل قدره  70/46/7447

 .درهم 049.294.94درهم عرمثاكي قدره 
 

عايث أ  عم ية رمتاعيل رممذ عرة جاءت 
الاقة ع  تاريخ فتح م طرة رمت عية رمقضائية 

 . 99/40/7447رمذي هع 
 

مر عايث أ  رممدعي ع يها أ دت بأ  رأل
يتع ق با ت ادتها م  رممب غي  رممذ عري  اي  

 .تاعي هما م  رصيد رممدي  إمى رمدرئ 
 

م   ايث أ  رممشرع كص بمقتضى رممادة 
م  مدعكة رمتجارة ع ى أكه يترتب ع  ا م  692

فتح رمم طرة بقعة رمقاكع  أدرء  ل دي  قبل 
 صدعره عأكه بمقتضى رم قرة رممذ عرة مم يميز

رمديع  هل هي في إطار ا اب  بي  إطار ت ا
 .مإلطالع أع غيره أع مجرد دي  عادي

 
عايث أكه عتأ ي ا ع يه يمكع ع ى رممدعي 
ع يه تاعيل ت ا رممبامغ قصد رمعفاء بدي  كاشئ 

 .قبل ا م فتح م طرة رمت عية رمقضائية
عايث أ  ما أقدمت ع يه رممدعي ع يهما 
يش ل رضطرربا غير مشرعع يبرر تدةل قاضي 
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م   79م تعجالت معضع اد مه طبقا م مادة رم
 .قاكع  إادرث رمماا م رمتجارية 

 
عايث أ  ذما م  يتأتى إال با  تجابة 

 .م ط ب
 

عايث أ  رمط ب هع م  قبيل رمقيام بعمل 
عبذما فإ  ط ب رمغررمة رمتهديدية يبقى هع رآلةر 

عيتعي  . م.م.م  ق 009مبرر طبقا م  صل 
 .رال تجابة إميه 

 
 ب االستئنافأسبا

 ـــــ
 

 7447 أ تعبر 79ايث أكه بتاريخ 
ر تأكف رمبكا رممغربي م تجارة رمةارجية بعر طة 
مااميه رأل تاذ عبد رمعامي بكشقرع  رألمر 

ر تئكافه في  ع  ا أعجه كرال تعجامي رممذ عر مبي
 رم يد قاضي رألمعر رمم تعج ة ميس مةتصا م بت

هع  في رمط ب عأ  رم يد رمقاضي رممكتدب
رممةعل مه عاده صالاية إصدرر رألعرمر في 
رمط بات عرممكازعات عكدما ت ع  رممقاعمة 

 .ةاضعة مم طرة رمت عية رمقضائية
 

عايث أ  رمتاعيالت رممامية رمتي تمت 
باما اب رمجاري مشر ة م  ي ع رممكيعم قد 
 عت عضعيتها رممامية ب ي ية طبيعية عمال 

مؤ  ات رمبك ية بامقعركي  عرمضعربط رممكظمة م 
 ما أ  عم ية رمتاعيل تمت قبل ر عال  ع  فتح 

 .م طرة رمت عية رمقضائية 
 

عايث أ  شر ة رممكيعم قد اص ت ع ى 
ضماكات مامية م  رمبكا م ائدتها مضما  اصعمها 

 .ع ى ص قات م  رألغيار
عايث أ  رممبامغ رمتي تم تاعي ها ما اب 

بكا شر ة م  ي ع رممكيعم رمم تعح مدى رم
رمعارض  اكت بهدف ت عية عضعية مامية م ائدة 

رألغيار بمقتضى رهع  ر مية ع  االت 
 .رمضما 
 

م  مدعكة  692عايث أكه بذما فإ  رممادة 
رمتجارة ال تطبق ع ى رمعم يات رممامية رمتى تمت 
بي  شر ة م  ي ع رممكيعم با ابها رمجاري في 

 .عالقتها رالئتماكية مع رمبكا
 

م عالقة رالئتماكية رممتبادمة  عايث بامكظر
رممضمعكة فإ  رمبكا رمعارض قد ر ت اد ب ي ية 
ت قائية ال يشعبها أي كزرع عتم تاعيل رصيد 
ا اب شر ة م  ي ع رممكيعم م  مدي  إمى درئ  
، م تم ا بامتامي إمغاء رألمر رال تعجامي 

 .رمم تأكف رما م م  جديد برفض رمط ب
 

رة أمام عايث أدرجت رمقضية ألعل م
ة ــة بج  ـاريـكاف رمتجـتئـة رال ـما م
79/99/7447 . 

 
أكه بك س رمج  ة أدمى  كديا  عايث

رمت عية رمقضائية مشر ة م  ي ع رممكيعم بمذ رة 
جعربية يعرض فيها بأ  ا م فتح م طرة صدر 

في اي  أكه تم تاعيل  99/40/7447بتاريخ 
درهم م ا اب رمم تعح مدى  944.444مب غ 
رممغربي م تجارة رمةارجية م ائدة رمشر ة  رمبكا

 . 24/49/7447رممذ عرة بتاريخ 
 

عايث أ  تاريخ هذه رمعم ية هع تاريخ 
 .الاق متاريخ صدعر رما م بامت عية 

 
م   692عايث أ  مقتضيات رممادة 

مدعكة رمتجارة تكص ع ى أكه يترتب ع  ا م 
فتح رمم طرة بقعة رمقاكع  مكع أدرء دي  كشأ قبل 

م  ك س رممدعكة  699 ما أ  رممادة . دعره ص
تكص ع ى أكه يبطل  ل عقد أع ت ديد تم ةرقا 
ممقتضيات رممادة رم ابقة عذما بط ب م   ل ذي 
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رد رال تئكاف عتأييد مص اة م تم ا بامتامي 
 .رألمر رال تعجامي رمم تأكف

 
عايث عضعت رمكيابة رمعامة م تم ا  تابيا 

رال تئكاف عتأييد  بامم ف رمتم ت بمقتضاه رد
 .رألمر رال تعجامي رمم تأكف 

 
عايث تعص ت رأل تاذ رميعبي شمس 
رمضاى كائبة رمم تأكف ضدها شر ة م  ي ع 

 .رممكيعم عمم تجب 
 

تقرر  74/97/7447عايث أكه بج  ة 
اجز رمقضية م مدرعمة قصد رمكطق بامقررر بج  ة 

72/97/7447 . 
 

 .عبعد رممدرعمة طبقا م قاكع  
 

 علـيلالت
 ـــ

 
ايث تم ا رمطاع  في ر تئكافه ب ع  
رم يد قاضي رألمعر رمم تعج ة ميس مةتصا م بت 
في رمط ب عأ  رالةتصاص يرجع م  يد رمقاضي 
رممكتدب  ما تم ا ب ع  عم ية رمتاعيل تمت قبل 
رما م ب تح م طرة رمت عية رمقضائية عبامتامي فإ  
ة رممبامغ رمتي تم تاعي ها  اكت بهدف ت عي

عضعية مامية م ائدة رألغيار ر تكادر إمى رهع  
 .ر مية ع  االت رمضما 

 
م   ايث أكه بامك بة م  بب رألعل فإكه 
عإ   اكت رمم تأكف ضدها تعجد تات كظام 
رمت عية رمقضائية فإكه ميس  ل رمكزرعات رممتع قة 
بها تبقى م  رةتصاص رمقاضي رممكتدب بل أ  

بمقتضى رمقاكع   مهذر رألةير رةتصاصات ماددة
تم رمتكصيص ع يها في إطار رم تاب رمةاصم م  
مدعكة رمتجارة عأكه يبقى م ل جهة قضائية أةرى 

ذر رالةتصاص ـاب مكها هـرةتصاصها ما مم ي 
 .بصريح رمكص م ائدة رمقاضي رممكتدب 

 
م   79عايث أ  رمط ب قدم إطار رممادة 

قاكع  إادرث رمماا م رمتجارية رمتي تعطي 
بقصد رمتدةل  تةتصاص مقاضي رمم تعجالرال

معضع اد م ل ما م  شأكه أ  يش ل رضطرربا 
 .غير مشرعع 

 
عايث أ  رمظاهر م  عثائق رمم ف ععقائع 
رمكازمة أ  ما أقدم ع يه رمطاع  يش ل بام عل 
عبص ة ج ية رضطرربا غير مشرعع يبرر تدةل 
قاضي رمم تعجالت معضع اد مه عبامتامي فإكه 

 .هذر رم بب يتعي  رد 
 

عايث أكه بامك بة م  بب رمثاكي فإ  
رمظاهر م  عثائق رمم ف أ  رما م رمقاضي ب تح 
م طرة رمت عية رمقضائية في معرجهة رمم تأكف 

في اي  أ   99/40/7447ضدها صدر بتاريخ 
 . 70/46/7447عم ية رمتاعيل تمت بتاريخ 

 
عايث أ  رمطاع  أ د بأ  رألمر يتع ق 

رممب غ ايكما تم تاعيل رصيد با ت ادته م  
 رما اب م  مدي  إمى درئ  عذما ر ت اء 

 .مديكه
 

م   692عايث أكه طبقا ممقتضيات رممادة 
مدعكة رمتجارة فإكه يترتب ع  ا م فتح رمم طرة 

قبل صدعره  قعة رمقاكع  مكع أدرء  ل دي  كشأب
 ... 

 

 م  ك س رممدعكة تكص  699 ما أ  رممادة 
 عقد أع ت ديد تم ةرقا ع ى أكه يبطل  ل 

 .ممقتضيات رممادة رم ابقة 
 

عايث أكه ر تكادرً مما ذ ر عباعتبار أ  
عم ية رمتاعيل جاءت الاقة متاريخ ا م فتح 
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رمم طرة فإكه يتعي  رد هذر رم بب  ذما عبامتامي 
 .رد رال تئكاف عتأييد رألمر رمم تأكف 

 
 لهذه األسـباب

 ـــــ
 

ارية بامدرر فإ  ما مة رال تئكاف رمتج
رمبيضاء عهي تبت ركتهائيا ع كيا اضعريا تصرح 

: 
 

 .قبعل رال تئكاف : في الشكل 
 

برده عتأييد رألمر رال تعجامي  :في الجوهر 
رمصادر ع  كائب رئيس رمما مة رمتجارية بامدرر 
رمبيضاء بص ته قاضيا م م تعجالت بتاريخ 

في رمم ف رقم  49/94/7447
 .طاع  رمصائرعبتاميل رم 6909/9/7447

 
عبهذر صدر رمقررر في رميعم عرمشهر عرم كة 

 .أعاله بك س رمهيئة رمتي شار ت في رممكاقشة 
 

 الرئيس     
  المستشار المقرر    

 كاتب الضبط
  
  
 


