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   الغرفة الرابعة-المنطقة بيروت  -محكمة التمييز المدنية  

  غسان ابو علوان :رئيس   

  عبد الغني الحجار وحبيب حدثي: اعضاء   

  البير سرحان شحفه ورفاقه: المميزة  الجهة  

  ل  شركة الضمان اللبنانية ش م: لجهة المميزة عليهاا  

  تجارية:تصنيف   

  

الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس غسان ابو علوان   اجتمعت2000/ 27/1 بتاريخ  

عيد وافهم القرار التالي  بحضور الكاتب ريمون حدثي والمستشارين عبد الغني الحجار وحبيب

  0علنا 

  باسم الشعب اللبناني          

الناظرة في القضايا التجارية والمؤلفة من  - الغرفة الرابعة - محكمة التمييز ان  

  حدثي غسان ابو علوان والمستشارين عبد الغني الحجار وحبيب الرئيس

  1994 /89رقم  الملف بعد االطالع على  

  2000/ 11/1وعلى تقرير المستشار المقرر المؤرخ في   

  كرةاولدى التدقيق والمذ  

شحفه وروز ماري وليم شحفه وكيلهم  سرحان وسعاد شحفه بير سرحانتبين ان ال  

بوجه شركة الضمان  1994/ 16/3 بتاريخ ورد باستدعاء تقدموا المحامي ريمون نقاش

وكيلها المحامي روجيه نجار، طلبوا فيه نقض القرار الصادر عن محكمة  اللبنانية ش م ل

   والقاضي،1993/ 11 /19 تاريخ 499 / 639 رقم - الغرفة االولى-استئناف بيروت المدنية

 برد االستئناف وتصديق الحكم ،1992/ 21/12عطفا على القرار االعدادي الصادر بتاريخ 

  .من حيث النتيجة وتضمين المستأنفين النفقات كافة ومصادرة التأمين المستأنف

ف سهما من وفي معرض سردها الوقائع اشارت الجهة المميزة الى انها تملك ثالثة اال  

 اسهم الشركة المميز ضدها وان مورثها كان عضوا في مجلس ادارتها وقد الحظ اثناء توليه

 لحساباتهم من اموال الشركة مهمته ان كبار المساهمين من آل ابوجوده يستلفون مبالغ ضخمة

 استبعاده من مجلس االدارة بعدم  ذلك الىوقد اعترض على هذه التصرفات فادىالخاصة 

  .جلسات مجلس ادارتها  انتخابه ولم تعد الشركة تدعوه الى حضورتجديد
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 ان مجلس ادارة 1987واضافت الجهة المميزة انها قد علمت خالل شهر ايار من سنة   

بتاريخ المساهمين لعقد جمعية عمومية غير عادية  الى الشركة المميز ضدها قد وجه دعوة

الشركة وتعديل نظامها االساسي السيما المادة للتداول بامر اقرار زيادة راسمال  13/9/1986

 منه وانه لما كانت لم تبلغ في حينه عن انعقاد تلك الجمعية ولم يتسن لها الحضور 6

المميزة كتابا مضمونا مع اشعار  واالشتراك في المناقشات واتخاذ القرارات فقد وجهت الجهة

 30  انها لم تتقيد بمضمون المادة احاطت بموجبه المميز ضدها19/5/1987بتاريخ باالستالم 

من نظامها االساسي التي توجب ابالغ اصحاب االسهم االسمية بكتاب مضمون قبل عشرين 

بدعوى   ولم تجب المميز ضدها على الكتاب فتقدمت الجهة المميزة.يوما من انعقاد الجمعية

الجمعية  النالن بططالبة الحكم باع 24/8/1987البتدائية في بيروت بتاريخ امام المحكمة ا

وكافة القرارات الصادرة عنها وما تبعها من معامالت تنفيذا  13/9/1986المنعقدة بتاريخ 

راسمال   بزيادةفتح باب االكتتابلقراراتها الباطلة واستطرادا الزام المميز ضدها بوجوب 

الجهة  هصدر الحكم االبتدائي برد الدعوى فاستأنفت 10/11/1988 وبتاريخ .الشركة امامها

 بتصديق الحكم االبتدائي من 19/11/1993الستئناف التي قضت بتاريخ المميزة امام محكمة ا

  .لنتيجةحيث ا

  :وقد ادلت الجهة المميزة باالسباب التالية   

 من قانون 192 و185 و214 مخالفة القرار المطعون فيه احكام المواد :السبب االول  

  التجارة وفقدان االساس القانوني

 من نظام الشركة 3 فقرة 30ي هذا المجال اشارت الجهة المميزة الى ان المادة وف  

 الجمعيات العمومية بموجب كتاب  اصحاب االسهم االسمية الىضدها توجب دعوةالمميز 

في  طريق النشر يدعون عن لسائر السماهمين من اصحاب االسهم كاملة الذين خالفا مضمون

 مهلة العشرين يوما بين تاريخ النشر م احترام المميز ضدها بعد كما ادلت.جريدتين يوميتين

مكن االعتداد بالجمعية  ال ي وانه13/9/1986 العمومية في في الجرائد وتاريخ انعقاد الجمعية

 واعتبارها جمعية 1986/ 11/8 المميز ضدها انها وجهت الدعوة اليها لالنعقاد فيالتي تقول

  واعتبارها جمعية مدعوة للمرة الثانية13/9/1986م لجمعية هل الى ثمانية ايا لتخفيف الماولى

النصاب  وانها لم تعقد لعدم اكتمال خطية الى هذه الجمعية اية دعوةلم تتبلغ  الن المميز ضدها

للمرة  عمومية منعقدة ةجمعي  هي1986/ 13/9 محكمة االستئناف اعتبرت ان جمعية وان

 ب ابطالها برد طلالبداية وبالرغم من ذلك قضتاالولى خالفا لما كانت قد قررته محكمة 

كما ادلت الجهة  .جة ان النتيجة التي توصلت اليها هي في مصلحة الشركة والشركاءبح

 الى الجمعية العمومية المنشورة في الصحف بيانات صريحة  تضمين الدعوىالمميزة بعدم

تأثير  رلتقدي ة البسيطة الحسابي الطريقةع وانه ال يمكن اتبا.وواضحة عن جدول اعمالها
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دعوة  الشركة النتيجة الحاصلة الن من شان ذلك تمكين الفريق المهيمن على على المخالفات

مساهم  المؤيدين لوجهة نظره فقط في حين انه يجب دعوة الجميع دون استثناء الن بمقدور

لم تكن  % 77بنسبة راسمال الشركة زيادة  كما اشارت الى ان.واحد ان يغير رأي االكثرية

 فروفا في دولة االمارات النها تملك فروع الشركة اقفال امرا ضروريا وانه كان باالمكان

الى مخالفة القرار  اخرى في لبنان والمملكة العربية السعودية كما اشارت الجهة المميزة

 عندما اساسه القانوني فاقدا وجاء  من قانون التجارة192و 185 و 214المطعون فيه المواد 

  0 1986/ 13/9بتاريخ  برد طلب ابطال الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة قضى

الثابتة في  الوقائع المطالب وتشويه باحد واغفال البت القانون مخالفة :السبب الثاني   

  الملف

في المرحلتين  قد طالبت انها كانت وفي هذا المجال اشارت الجهة المميزة الى  

  بل ايضا1986/ 13/9المنعقدة في  بابطال الجمعية العمومية فقط ليس افيةواالستئن االبتدائية

 قد شوه وان القرار المطعون فيه.لمقرراتها الباطلة الجارية تنفيذا كافة المعامالت بابطال

 بعدم االكتتاب الصادرة عن رئيس مجلس االدارة الدعوة الى قضى برد طلب عندما الوقائع

هذا  الن مثل. أ م م454المادة  الى في ذلك مستندا 1986/ 13/9في  الجمعية العمومية انعقاد

 هذا الطلب  مشيرة الىان0او الالئحة االخيرة لم يرد في خاتمة االستحضار االستئنافي الطلب

الدعوة  في اللوائح واالستحضار ولم ترجع عنه فتكون سهوا وان االشارة اليه وردت قد سقط

 مجلس االدارة الى رئيس تفويض المعطى من الجمعية العموميةوكذلك ال باطلة الى االكتتاب

الوراق واغفل مضمون ا وان القرار المطعون فيه قد شوه راسمال الشركة بالدعوة الى زيادة

  البت باحد المطالب

   أ م م373  مخالفة المادة:السبب الثالث   

 عفوا مسألة رتهتعيب الجهة المميزة على القرار المطعون فيه اثا وتحت هذا السبب  

القرار ان  ابطال الدعوة لالكتتاب بخاتمة االستحضار واللوائح وكان على طلب عدم ايرادها

   في هذه النقطة القانونيةيدعو الفريقين للمناقشة

 شكال واساسا قبول االستدعاء بعد تكرار مطالبها في االساس الجهة المميزة وطلبت  

عليها قبل صدور قرار النقض  الى الحالة التي كانا يقينونقض القرار المطعون فيه واعادة الفر

 واصدار القرار بابطال الحكم االبتدائي فسخ االساس وفي شكال وبالتالي قبول االستئناف

عنها بما فيها قرار  وكافة القرارات الصادرة 1986/ 13/9العمومية المنعقدة في  الجمعية

 للمساهمين لالكتتاب في زيادة االدارة دعوة رئيس مجلس وقرار تفويض الشركة رسمال زيادة

 لالكتتاب في زيادة مجلس االدارة الى المساهمين من رئيس راسمال الشركة والدعوى الموجهة
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 وتضمين المميز ضدها الرسوم والنفقات كافة في المرحلتين االبتدائية واالستئنافيةرأس المال  

  يلتمييز االستئنافي وامع العطل والضرر واعادة التأمين

 فيها الوقائع  عرضت1994/ 9/5وردت في  بالئحة اجابت وتبين ان المميز ضدها  

بتاريخ  التي اصدرت المتحدة االمارات العربية في دولة فروع مشيرة ان لها اربعة

 12وقد حددت المادة  التأمين المتعلق بشركات 9/1984رقم   القانون االتحادي20/3/1984

عشرة ماليين درهم مع االشارة الى تسوية اوضاع  بما ال يقل عن هذه الشركات منه رأسمال

المميز ضدها انها   واضافت1984/ 30/6من  سنة تبدأ به خالل القائمة قبل العمل الشركات

ستة  لمدة رغم تمديد المهلة اكثرمن مرة  وضعها الى زيادة راسمالها وتسوية لم تبادر

 زيادة بوجوب تصاد والتجارة في دول االماراتانذارا من وزارة االق تلقت واخيرا.اشهر

شركات  تحت طائلة شطبها من جدول 1986/ 31/12في  تنتهي اشهر ستة راسمالها خالل

عمومية غير  بالدعوى الى جمعية مجلس االدارة قرارا العاملة في البالدوعندها اتخذ التأمين

  فعقد المجلس.اكتمال النصاب لعدم الجمعية لم تنعقد هذه  ولكن1986/ 11/8تعقد في  عادية

تعقد في  غير عادية الى جمعية عمومية  قرر فيها دعوة المساهمين1986/ 4/9جلسة بتاريخ 

  . االساسي من النظام6الشركة وتعديل المادة  راسمال  القرارزيادة1986/ 13/9

عدد المساهمين   انعقدت الجمعية العموميةغير العاديةوبلغ1986/ 13/9 وبتاريخ  

من  % 95سهما أي ما يوازي  150000 سهما من اصل 140293  حاضرين والممثلينال

 ماليين ليرة لبنانية وانشاء 105رفع راسمال الشركة الى  تقرر وفي هذه الجلسة اسهم الشركة

راس المال  زيادة مبلغ تمثل قيمة السهم ماية ليرة لبنانية سهما اسميا مليونا وخمسين الف

 من النظام 6نص المادة  تعديل كما تقرر. واالكتتاب باالسهم الجديدةشروط االصدار وحددت

  .االساسي للشركة

مجلس االدارة المساهمين لالكتتاب باالسهم االسمية  رئيس  دعا1986/ 26/9 وبتاريخ  

تاريخ  النهار واالنوار يوما من تاريخ الدعوة التي نشرت في جريدتي 15 خالل الجديدة

  .تلك الفترة خالل الجديدة باالسهم أي من افراد الجهة المميزة ولم يكتتب.1986/ 26/9

 غير عادية عمومية  دعا مجلس االدارة المساهمين الى جمعية22/10/1986 وبتاريخ  

 قيمتها وقد نشرت بكامل االسهم وتسديد  للتثبت من صحة االكتتاب1986/ 10/11تعقد في 

الجمعية   وقد انعقدت1986 /22/10 في جريدتي االنوار والعمل تاريخ اصوال الدعوة

على صحة االكتتاب وزيادة راسمال   وصادقت1986/ 10/11غير العادية بتاريخ  العمومية

المميز ضدها   واضافت1986/ 31/12قبل تاريخ  الشركة التي تمكنت من تسوية اوضاعها

ءت بعد مضي امرا محتوما وان الجهة المميزة جا ان زيادة راسمالها بالمعدل الذي تم كان
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تطالب بابطال الجمعية العمومية تاريخ  لالكتتاب المهلة المحددة  اشهر على انتهاء8من  اكثر

  .العملة اللبنانية قيمة منها لتملك اسهم جديدة باسعارمتدنية بعد انخفاض محاولة 1986/ 13/9

ي الوقائع انتقلت الى الرد على االسباب الت المميز ضدها من سرد وبعد ان فرغت  

  . الجهة المميزةاوردتها

  .فرعية اربعة اسباب وفي ردها على السبب االول اشارت الى انه يتناول  

دعوة  من وجوب به المميزة على ما تدلي ينصب الذي :وعن السبب الفرعي االول   

  من نظام30ان المادة  المميز ضدها اجابت كتاب مضمون ، بموجب االسمية اصحاب االسهم

الكتاب المضمون او النشر في  بين اعتماد بل نصت على الخيار هذا االمر لم تفرض الشركة

  .مل اسهما اسمية واخر باسهم كاملةيح بين مساهم تفريق يوميتين دونما جريدتين

غير العادية  اجابت المميز ضدها ان الجمعية العمومية :وحول السبب الفرعي الثاني   

 انعقادها الن الجمعية التي تحدد  للمرة الثانيةمدعوة في جمعية 1986/ 13/9عقدت في  التي

اولى ولها ذاتيتها  لعدم اكتمال النصاب تعتبر جمعية  والتي لم تنعقد1986/ 11/8في 

 من قانون 203 معطوفة على المادة 193 سندا للمادة الجمعية الثانية عن واستقاللها

 214ما استندت الىالمادة عند هذه النقطة تجاوزت ان محكمة االستئناف واضافت.التجارة

  . لم تكن لتفسد النتيجةمهما كان نوعها معتبرة ان المخالفة

 الغاية التي  الدعوى احتواء المميزة من عدم وما تثيره :وحول السبب الفرعي الثالث   

  من نظام الشركة30  من المادة3ضدها ان الفقرة  اجابت المميز الجمعية من اجلها تنعقد

 وقد لالنعقاد الجمعية المدعوة من اجلها الغاية مختصرة بصورة ن الدعوةنصت على ان تتضم

 النظر في زيادة :صراحة  اذ تضمنت مجاال لاللتباس بصورة ال تترك هذه الغاية تحددت

  . براس المالالمتعلقة  من النظام االساسي6راسمال الشركة وتعديل المادة 

دعواها  ها ان الجهة المميزة اسندتاجابت المميز ضد :وعن السبب الفرعي الرابع   

به ال  تتذرع الذي فان البطالن هذه المادة  من قانون التجارة وانه بموجب214الى المادة 

النتيجة االمر  هذه المخالفة الىافساد ان تؤدي بل يشترط في حال وجود المخالفة  حكما يترتب

 من مجموع %2 سوى ال تملك - أي المميزة -اذ انها  الراهنة في القضية لم يتوفر الذي

من  % 95بلغت  1986/ 13/9 جلسة  االصوات التي حضرت في حين ان اسهم الشركة

  كما ان ما قررته.في شيء فانها ال تغير من النتيجة الجمعية المجموع وانها لو حضرت

سيؤدي  اخرتها كان التدابير التي وان وعدم اتخاذ الشركة والشركاء مصلحة الجمعية كان في

  . دولة االماراتالشركة االربع في فروع الى اقفال

 فقد  من فقدان القرار المطعون فيه لالساس القانوني به الجهة المميزة وحول ما ادلت  

   فيما ذهب اليهالكافي والواضح للقرار هذا االمر مشيرة الى التعليل نفت المميز ضدها
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 رد هذا السبب  المميز ضدها فقد طلبت  :وعن السبب الثاني من االسباب المدلى بها   

وقد احسن تطبيق المادة  القانوني سليما وفي موقعه جاء الن القرار المطعون فيه لعدم صحته

لم تطلب في خاتمة االستحضار   منه الن الجهة المميزة660على المادة  معطوفة 0 أ م م454

 انعقاد  بعد مجلس االدارة سابطال الدعوة لالكتتاب الصادرة عن رئي او الئحتها االخيرة

   في هذه النقطةعلى محكمة االستئناف ان تتطرق وتبحث يكن فلم 1986/ 13/9 جلسة

رئيس مجلس االدارة صالحياته بدعوته  تجاوز على فرض المميز ضدها انه واضافت  

لدعوى العمومية غير العادية الحقا وموافقتها على ا الجمعية فان انعقاد المساهمين الى االكتتاب

كل سبب  كل ذلك ان يؤدي الى ازالة من شان علىاالكتتاب التي وجهها الرئيس ومصادقتها

 1986/ 17/10االدارة في  وبذلك اصبح محضر اجتماع مجلس.اثر للمخالفة للبطالن وكل

طعن  عن كل بمنأى 1986/ 10/11العمومية غير العادية في  الجمعية اجتماع ومحضر

   من قانون التجارة214 للمادة سنة سندا لمرور اكثر من

قد  الى ان محكمة االستئناف على السبب الثالث اشارت المميز ضدها وفي ردها  

في خاتمة  الدعوة الى االكتتاب بطالن الجهة المميزة طلب عدم ورود واقعة من استثبتت

م  أ 454تطبيق المادة  قد احسنت بذلك وتكون هذا الطلب برد فقضت االستحضار واللوائح

   منه373ولم تخالف المادة .م

 رد االسباب المدلى بها وابرام القرار المطعون فيه واستطرادا  وطلبت المميز ضدها  

الحكم االبتدائي  وتصديق من الجهة المميزة االسباب المدلى بها استئنافا  رد جميع في االساس

  والعطل والضرر واالتعاب وتضمين الجهة المميزة الرسوم والنفقات

 شككت 1994/ 1/6وردت في  وتقدمت بالئحة جوابية تبين ان الجهة المميزة عادتو  

/ 11/8الى ان دعوتها الى جمعية   واشارت1986/ 4/9في  فيها بانعقاد الجمعية العمومية

النشر في الصحف واشارت الى كتاب  الكتاب المضمون وليس عن طريق تم بواسطة 1986

ان  دون  مليون ليرة15  يشير الى راسمال الشركة6/1/87ضدها في  موجه اليها من المميز

   مليون ليرة120الى  الزيادة يأتي على ذكر

قد  الى ان محكمة االستئناف معرض كالمها عن االسباب المدلى بها اشارت وفي  

 هي 1986/ 13/9التي انعقدت في  في قرارها ان الجمعية العمومية غير العادية اعتبرت

 االمر الذي لم يوما من تاريخ النشر هي عشرون الى حضورها مهلةوان ال  اولى جمعية

  اصلية اوطارئة بصورة بهذه النقطة لم تطعن وان المميز ضدها الراهنة يتوفر في القضية

يدعو  فقد اشارت الجهة المميزة الىان مجلس االدارة هو الذي وحول السبب الثاني  

وال  باطلة وال وجود لها هي لصادرة عن رئيسهراس المال وان الدعوى ا بزيادة الى االكتتاب
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 ويوجه يعود الذي مجددا  مجلس االدارة انعقاد بل عن طريق  بالتأييد هذه المخالفة ازالة يمكن

  االكتتاب الدعوة الى

/ 19/7 ثانية وردت في جوابية بالئحة بدورها وتقدمت عادت وتبين ان المميز ضدها  

 من نظام 30الخيار الذي تضمنته المادة  مبدأ ولح واوردته ما سبق كررت فيها 1994

يوميتين دونما  المضمون او النشر في جريدتين الشركة في ابالغ المساهمين ، اما الكتاب

  هم واخر او فئة واخرىبين مسا تفريق

غير العادية  طبيعة الجمعية العمومية حول الجهة المميزة بما اثارته يتعلق وفيما  

بما توصل اليه القرار بعد  الىانها لم تطعن اشارت المميز ضدها 1986/ 13/9المنعقدة في 

بسبب المخالفة  برد طلب البطالن قضى وجاء في مصلحتها عندما هذه النقطة تجاوز ان

مفسدة  النها ال تعتبر الجمعية بين تاريخ نشر الدعوى وتاريخ انعقاد بالمهل المنصرمة المتعلقة

  لطعن في هذا القرارا فلم يكن من مصلحتها للنتيجة

 الى ان الجهة المميزة لم تطعن وفي ردها على السبب الثاني اشارت المميز ضدها  

الجمعية العمومية غير العادية  الذي تحقق من صحة االكتتاب او محضر بقرار مجلس االدارة

وتحرير االسهم  تضمن موافقة الجمعية على صحة االكتتاب الذي 1986/ 11 /10 تاريخ

 انعقاد على تاريخ لمرور اكثر من سنة الطعن مجددا وال يسعها. راسمال الشركةوزيادة

انصب على  فان طلب الجهة المميزة االحوال وانه في جميع.تجارة 214 للمادة سندا الجمعية

 صراحة الى  دون االشارة 1986/ 13/9غير العادية المنعقدة بتاريخ  الجمعية العمومية ابطال

 العمومية  اومحضر الجمعية1986/ 17/7تاريخ  مجلس االدارة سةجل محضر ابطال طلب

برد طلب  قضى ابرام القرار المطعون فيه الذي مما يوجب 1986/ 10/11غير العادية تاريخ 

في خاتمة  ذكره لم يرد الصادرة عن رئيس مجلس االدارة الذي الدعوة الى االكتتاب ابطال

وكررت المميز ضدها . أ م م454 رة سندا للمادةاالستئنافي او الالئحة االخي االستحضار

  اقوالها

  بناء عليه  

  :في الشكل = اوال  

 فهو مقبول كافة الشروط وجاء مستوفيا ضمن المهلة القانونية ورد حيث ان االستدعاء  

  شكال

  وحول االسباب المدلى بها =ثانيا   

  دعوة المساهمين  والشق المتعلق منه بطريقة وعن السبب االول =آ  

 المساهمين الى  دعوة تعيب على القرار المطعون فيه اعتباره المميزة حيث ان الجهة  

بواسطة النشر في جريدتي العمل  1986/ 13/9بتاريخ  غير العادية المنعقدة الجمعية العمومية
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الدعوة اليها   توجيه يجب وتصر على انه صحيحة هي دعوة 1986/ 4/9واالنوار تاريخ 

  اسمية تحمل اسهما كونها مضمونال بواسطة الكتاب

  

  العمومية الى الجمعية قد نصت علىان الدعوة  من نظام الشركة30 وحيث ان المادة  

 مضمون موجه  بكتاب يوما على االقل اما بعشرين يجب ان تحصل قبل موعد االجتماع

 يضتخف ويمكن.يوميتين جريدتين بواسطة واما معروف من الشركة ، للمساهم عنوان الىاخر

  والثالثة  المدعوة للمرة الثانية الى ثمانية امام للجمعيات مهلة الدعوة

  

اسهما  يحمل اسهما اسمية واخر يحمل بين مساهم لم يفرق المذكور وحيث ان النص  

 حق الخيار للشركة فيه بتكريسه فيكون القرار المطعون.به الجهة المميزة خالفا لما تدلي كاملة

الدعوة  المضمون واعتباره الكتاب النشر في جريديتين او بواسطة بواسطة باعتماد الدعوة

ويكون ما ادلت به  في موقعه  قد جاء صحيحة عن طريق النشر الموجهة الى المساهمين

     الردمستوجب حول هذه النقطة الجهة المميزة

 وتحت السبب االول، ايضا على القرار المطعون فيه ، المميزة تعيب وحيث ان الجهة  

 للمرة االولى هي مدعوة 1986/ 13/9بتاريخ  المنعقدة غير العادية باره الجمعية العموميةاعت

 تاريخ تسعة ايام سبقت الدعوة اليها خالل مهلة بالرغم من توجيه ابطالها لم يقرر ذلك ورغم

  تكون عشرين يومايجب ان  في حين ان المهل انعقادها

يتبين انها قد  ر التي تناولت هذه المسألةوحيث انه من الرجوع الى الحيثية من القرا  

بين تاريخ نشر الدعوة الى الجمعية  بالمهلةالمنصرمة وبما ان المخالفة المتعلقة :"اوردت 

الحاصلة  مفسدة للنتيجة ال تعتبر هذه الجمعية ،  وتاريخ انعقاد1986/ 13/9تاريخ  العمومية

جمعية  حتى ولو اعتبرت ية قانونية ت جمع0ق 214 سندا للمادة المذكورة الجمعية وتكون

 بصورة لم يجزم فيه ويتبين من ذلك ان القرار المطعون" 000عمومية غير عادية اولى 

انها وان  وعلى سبيل االفتراض ، بل اورد ، هي جمعية اولى 1986/ 13/9ان جمعية  قاطعة

بعد ان استثبت  نتهت اليهاا التي لتفسد النتيجة بالمهلة لم تكن فان المخالفة المتعلقة كذلك كانت

دون البعض  على بعضهم جميع المساهمين ولم تقتصر شملت بحيث الدعوة اليها اصوال توجيه

دولة االمارات  لطلب استجابة رسمال الشركة زيادة هذه الجمعية كانت نتيجة وان.االخر

 الشركة ادرلم تب لو االمارات في دولة فروعها االربعة طائلة اقفال تحت المتحدة العربية

 حضرت من المساهمين كما اشار القرار الى ان االكثرية الساحقة.التدبير مثل هذا الىاتخاذ

التي  وان الجهة المميزة.بقرار زيادة راسمال الشركة باجماع الحاضرين واتخذ الجمعية هذه

 الجمعية تلك كان بوسعها حضور المساهمين بسائر الدعوة اليها اصوال اسوة وجهت
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الطريقة  او الشركة راسمال راك في التصويت وابداء مالحظاتها او تحفظاتها على زيادةواالشت

   الزيادةهذه التي تم التصويت فيها على اقرار

 بين تاريخ بالمهلة المحددة التقيد عدم وحيث ان القرار المطعون فيه اعتبر ان مجرد  

النتيجة التي تمخضت  شأنه افسادوتاريخ انعقادها ليس من  الى انعقاد الجمعية الدعوة توجيه

الوقائع التي   على ضؤ في القضية الراهنة راسمال الشركة الجمعية وهي زيادة جلسة عن

 الجمعية العمومية لو عقدت انه كان بوسعها وان الجهة المميزة لم تبين ما يثبت.استثبتها القرار

من النتيجة  ان تغير ى اليها ،عشرين يوما من الدعو  بعد مهلة غير العادية المطلوب ابطالها

صورة  في اية كما انها لم تثبت من اسهم في الشركة ، التي انتهت اليها على ضؤ ما تملكه

  عبء وهي كمدعية مثل هذا االمر عليها النتيجة قد افسدت ان مخالفة المهلة كيف اخرى

  اثباته

 ت 214يق المادة تطب قد احسن يكون وحيث ان القرار المطعون فيه بما انتهى اليه  

   مستوجب الردحول هذه النقطة المميزة به الجهة ويكون ما ادلت واحسن تفسيرها ايضا

 فيه وتحت السبب االول ايضا تعيب على القرار المطعون المميزة وحيث ان الجهة  

   الغاية منهاوضوح الدعوة اليها وبيان عدم  رغم13/9/1986 جلسة اقراره قانونية

 نشر في جريدتي والذي 1986/ 13/9الى جمعية  من نص الدعوى وحيث انه يتبين  

 راسمال الشركة زيادة قد تضمن التداول في اقرار  انه4/9/1986تاريخ  العمل واالنوار

   منه6 السيما المادة النظام التأسيسي لتعديل الالزمة االجراءات القانونية واالدارة واتخاذ

  

 قد نصت على ان تتضمن الدعوة ظام الشركةمن ن 30 من المادة 3 وحيث ان الفقرة  

  الجمعية لالنعقاد المدعوة من اجلها مختصرة الغاية بصورة الجمعيات العمومية الى

  

 مجاال ال تترك بصورة واضحة فيها قد جاءت التي تمت وبالصيغة وحيث ان الدعوة  

 المادة  على ضؤتفي بالغرض المطلوب وهي للشك او االلتباس حول الغاية من انعقاد الجمعية

 مستوجب النقطة حول هذه به الجهة المميزة فيكون ما تدلي  من نظام الشركة ،3فقرة  30

  الرد ايضا

كافية وقد اشار الى الوقائع التي  بصورة جاء معلال وحيث ان القرار المطعون فيه  

 ما تدلي فيكون 1986/ 13/9 جلسة  بطالن تقريره بعدم النتيجة التي انتهى اليها اسس عليها

   مستوجب الرداالساس القانوني حول فقدانه به الجهة المميزة

  

  الثاني والثالث وحول السببين =ب  
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في  الجهة المميزة كما وردت قد بين ان مطالب وحيث ان القرار المطعون فيه  

قدانحصرت في طلب ابطال الجمعية العمومية غير العادية  االستئنافي ولوائحها استحضارها

للقانون  مخالفة من معامالت بسبب ما رافقها 1986/ 13/9بتاريخ  ةالمنعقد

 الشركة بزيادة راسمال فتح باب االكتتاب الزام المستأنف عليها بوجوب واستطرادا.واالصول

  امامها

الى طلب  وصريحة بصورة واضحة قد اشارت انه لم يتبين ان الجهة المميزة وحيث  

بعد  الصادرة عن رئيس مجلس االدارة الشركة راسمال الدعوة الى االكتتاب بزيادة ابطال

فال  هذا الطلب في خاتمة االستحضار او اللوائح يرد مثل اذ لم 1986/ 13/9 انعقاد جمعية

 هذه المادة تطبيق  قد خالف  أ م م454سندا للمادة  هذا الطلب برده يكون القرار المطعون فيه

حتى ولو اشير   خاتمة االستحضار او اللوائحفي لم يرد كل طلب اغفال للمحكمة التي تجيز

  اليه في متنه او في معرض سرد الوقائع

طلب  للنقض وان القرار المطعون فيه برده سببا الوقائع ال يؤلف وحيث ان تشويه  

 ال يكون قد اغفل البت في هذا الطلب أ م م 454 سندا للمادة الدعوى الى االكتتاب ابطال

   مستوجب الردحول هذا السبب المميزةبه الجهة  فيكون ما تدلي

 الدعوة ابطال رات ان ظروف النظر في طلب وبعد ان وحيث ان محكمة االستئناف  

  االستحضار واللوائح وروده في خاتمة لعدم غير متوفرة راسمال الشركة الىاالكتتاب بزيادة

  المادة دون تكونهذه لها بحكم يعود وهذا الحق أ م م 454سندا للمادة  رد هذا الطلب قررت

مبدأ الوجاهي   قد خالفت فيما قررته فال تكون.الدعوى بالوقوف على اراء اطراف ملزمة

  مستوجب الرد السبب تحت هذا به الجهة المميزة ويكون ما تدلي  أ م م373 والمادة

  

  =االسباب  لهذه=           

  :باالجماع  تقرر  

  شكال قبول االستدعاء= اوال   

وابرام القرار المطعون فيه .االسباب المدلى بها لعدم صحة الساسرده في ا =ثانيا   

  ينةالرسوم والنفقات كافة ومصادرة التأمين لمصلحة الخز وتضمين الجهة المميزة

  

  27/1/2000صدر في  قرارا  

  الرئيس   المستشارالمقرر    المستشار      الكاتب

 غسان ابو علوان  عبد الغني الحجار    حبيب حدثي    ريمون عيد


