
ــامسي  ــن محمــد الق ــن صــقر  ــعود  یخ / س مس صــاحب الســمو الشــ ــمك الصــادر  احل
حــــــامك ٕامـــــــــــارة رٔس اخلميـــــــــــــــــة 

 -------------------------
ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی

اریة   ائــــــــرة  الت ا

:یئة احملمكة ه 
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ر من العام هـ1437ربیع الثاين 17يف یوم إالربعاء  املوافق السابع والعرشون من ینا
2016

م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة135يف الطعـن املق مدين 2015ق 10لس

املوجز :
سلطة حممكة املوضوع . –إالتفايق التعویض –عقد رشكة ذات مسئولیة حمدودة 

املـحمكــــــة
ید القـايض املقـرر  ي تاله السـ ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا ـة ، محمـبعد إالطالع  د عق

: واملرافعة ، وبعد املداو
ه الشلكیة . ٔوضا ث ٕان الطعن استوىف  ح



 ٔ ر ا ـه وسـا ىل ما یبـني مـن احلـمك املطعـون ف ث ٕان الوقائع  ٔن وح وراق تتحصـل يف 
عـوى رمق ( ٔقامـت ا نة 412املطعون ضدها  بتدائیـة 2014) لسـ مـدين رٔس اخلميـة 

لـغ ( ٔن یـؤدي لهـا م ـا بـ لزا ٕ ) درمه والتعـویض عـن 50000ىل الطاعنة بطلب احلـمك 
ـدمات قانونیـة  ٔنـه مبوجـب عقـد تعـویض   ،  ً ٔرضار اليت حلقت هبـا وقالـت بیـا ا

كـون رشكـة ذات مسـؤولیة 4/11/2012مؤرخ  ـىل تعـویض الطاعنـة يف  مت االتفاق 
قطــر  ــة –حمــدودة يف دو و ٔتعــاب قــدرها (–ا ٔلــف درمه ، وبتــارخي 75مقابــل   (

ٔوىل مببلــغ (4/2/2014 فعــة ا ٔنــه يف 30000مت حتویــل ا ــىل  لطاعنــة واتفقــا  ) درمه 
لها مـن إ  ذ املهام املوو تقاعس الطاعنة عن تنف شـهرن ا ـ ـالل  شـاء الرشـكة 

ٔوىل ، تلــزم الطاعنــة بــدفع تعــویض قــدره ( فعــة ا رخي ا ٔن 20000مــن  ) درمه ٕاال 
دا هبا ٕاىل ٕالغاء التعـویض املمنـوح لهـا يف  لزتام مما  لت هبذا  ٔ 31/3/2013الطاعنة 

ــارخي ــره ، بت ٔودع تقر ٔن  ــد  عــوى وبع ــري يف ا ــدبت احملمكــة خ عــوى ، ن ــت ا ، فاكن
ٔلـف درمه 30/12/2014 لغ مخسني  لمطعون ضدها م ٔن تدفع  لزام الطاعنة ب ٕ حمكت 

اف رمق ( ت السـ ٔنفت الطاعنـة هـذا احلـمك  من طلبات ، ٕاست دا ذ ) 46ورفض ما 
اف رٔس اخلمية واليت بتـارخي 2015لسنة  ٔییـد 25/5/2015ٔمام حممكة است قضـت بت

ٔنف ، طعنت الطاعنة يف ه ـىل احلمك املست متیزي ، وٕاذ عـرض الطعـن  ذا احلمك بطریق ا
لسـة لنظـره وفهيـا قـررت احملمكـة ٕاصـدار حمكهـا  هذه احملمكة يف غرفة مشورة حفددت 

لسة الیوم .
ىل ٔسباب الطعن  ث تنعى الطاعنة حباصل  ٔ يف تطبیق وح ه اخلط احلمك املطعون ف

ا  ٔن الزتا تقول  ستدالل ويف بیان ذ ب والفساد يف  سب القانون والقصور يف ال
ة  دة والنصی ة املمتثل يف تقدمي املسا ق ن س حتق لعقد هو الزتام ببذل اجلهد ول طبقًا 

س  ص ول ىل الرتخ ل احلصول  ٔ ات من  ص ذاته القانونیة وكتابة االتفاق ٕاصدار الرتخ
دم ٕاصدار  ب  ٔن س هیك  قطر ،  صادیة بدو ق رة التمنیة  صاص دا ٔنه من اخ ٕاذ 
دات وحضور املطعون  رجع ٕاىل تقصري املطعون ضدها يف توفري املس ص الرشكة  رخ
لزتام الواقع  ٔن  ه اعترب  ٔن احلمك املطعون ف لتفاوض مع الرشیك املواطن ٕاال  ضدهام 

ص الرشكة خمالفًا بذىل  رخ ة ويه ٕاصدار  ق ن الرشكة الطاعنة هو الزتام بتحق
العقد مبا یعیبه وستوجب نقضه .



ٔن حملمكـة املوضـوع السـلطة التامـة يف  ٔنـه مـن املقـرر  ث ٕان هذا النعي مـردود ذ وح
اقدیه دون اخلـر  ة  ٔوىف ب عوى وتفسري العقود مبا هو  وج عـن حتصیل وفهم الواقع يف ا

ح  ـرج هنا و واملوازنة ب ٔد دات وا هيا من املس ر ما یقدم ٕا مدلول عبارهتا الرصحية وتقد
نعـت ما ي ندبتـه مـىت اق ـذ بتقرـر اخلبـري ا ٔ ـداها ، وا هيا مهنا وٕاطراح مـا  تطمنئ ٕا

ــرد  ل ــد  ــن بع ــة م ــري ملزم ــا ، ويه  لهي ــمي  ٔق ــيت  ــس ال ٔس ــالمة ا ــه وس ٔحباث ــة  كفای
ٔن تبـني استقالالً  هبا  د یقدمـه اخلصـوم ، وحسـ ٔو مسـ ٔو طلب  ٔو جحة  ىل لك قول 

ٔوراق  ٔصـلها الثابـت  ٔسباب سائغة لهـا  ىل  ٔن تقمي قضاءها  نعت هبا و قة اليت اق احلق
. كفي محل و

ـا بتكـون  لـص ٕاىل الطاعنـة مل تنفـذ الزتا ـه قـد  ، واكن احلـمك املطعـون ف ملا اكن ذ
قطر رشكة ذات مسؤولی لمطعون ضدها يف دو ة–ة حمددة  و الل شهرن من -ا

لـزتام مصـدره عقـد تفـویض اخلـدمات  ٔتعاب وهـذا  ٔوىل من ا فعة ا رخي استالم ا
ـق 4/11/2012القانونیة املؤرخ  عوى ومن مث فٕان وهذا إاللـزام هـو الـزام بتحق سند ا

لتايل ٕاذ مل یتحقق  س ببذل اجلهد ، و ة ول كـون ن كون الرشـكة  ة ويه  هذه الن
ـالغ ودفـع التعـویض  ذتـه مـن م ٔ ـرد مـا  كـون ملزمـة  ـا ، و ـذ ٕالزتا تقاعسـت عـن تنف

ٔصـ لـص ٕالیـه احلـمك سـائغًا و ي  لعقـد سـالف البیـان واكن هـذا ا إالتفايق املبني 
باب ٔس ى ٕالیه ، فٕان ما تثريه الطاعنة ب هت ً ملا ٕا ٔوراق ومؤد ٔن الثابت  الطعن الیعـدو و

متیزي ، ومن  ٔمام حممكة ا رته  ره حممكة املوضوع مما ال جيوز ا ستقل بتقد دًال ف كون 
ٔساس . ري  ىل  مث یضحى الطعن 

ث ٕانه وملا تقدم یتعني رفض الطعن . وح

لـــــذ
لغ الت ٔلزمت الطاعنة املرصوفات والرسوم مع مصادرة م ٔمنيرفضت احملمكة الطعن ، و


