
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلمك الصادر ابمس صاحب السمو الش يخ / سعود بن  صن ب بن  انق ال نا   

منننننننننننارة رأ س اخلمينننننننننننننننننة                           حننننننامك ا 
 

------------------------- 

 

 حممكنننننننة متيينننننننز رأ س اخلمينننننننننة

 التجارية ادلائننننننننبة 
 

 هيئة احملمكة :
 
 

 ببئاسة الس يق املستشار / اق محودة الرشيف                      رئيس ادلائبة

  وعضوية الس يقي  املستشاري / صالح عبقالعاطى أ بوراحب  واق عبقالعظمي ع بة

 وأ مني الرس الس يق/  حسام عىل      

مــارة رأ س اخلميـــةيف اجللسنننننة العلنية املنع نننننقة مب نننب احملمكننننن  ة بــــقار ال ضننننناء بــا 

ثنني   2016م  العام م  شهب مايو  30املوافق  هن 1437شعبان  23يف يوم ال 

  2015ق  10 لسنـــة 200يف الطعن  امل يـــق فن  جــقول احملمكــة بنبقـم 

 
 املوجز :

ةل ال انونية  –احلمك الناقض  حا –املسأ  لزتام حممكة ال   ةل .نطاق ا 

 

 

 

 
 احملمكــــة



 
 

بعق الاطالع عىل ال وراق ، وسامع الت بيب اذلي تاله الس يق ال ايض امل بر / اق ع بة 

 ، وبعق املقاوةل :

ن الطع  اس توىف أ وضاعه الشلكية .  حيث ا 

ن الوقائع  سن بق وأ ن  .عىل ما يبني من  احلنمك املطعنون فينه وسنائب ال وراق  –وحيث ا 

لسن نة  18يف الطعن  ر   15/9/2014  هنهه احملمكنة بتنار  أ حاط هبا احلمك الصادر من

مهنننا أ ن املطعنون ضننقها ال و   وجتنزت  وعلينه ييننحمل احملمكنة يف بيا ننا -منق   2014

مق  رأ س اخلمية الابتقائية عنىل الطناع  بطلنب  2011لس نة  228أ قامت ادلعوى ر  

م  حيث فسخ الع ق املنرر  احلمك نقب خبري يف ادلعوى ، واحلمك مبا يسفب عنه اخلبري 

عادة احلال ا   ما اكن علينه قبنحمل التعاقنق منع البسنوم واملصناريف . عنىل  14/6/2010 وا 

مت التفناق منع الطناع  عنىل ااء احملنحمل اخلنا  بنه  14/6/2010س نق من  أ ننه بتنار  

جاميل  .............مبكز  –املسامة  أ لف درمه عىل دفعات شهبية قامنت  535م ابحمل مبلغ ا 

طاع  وقق تضم  التفناق بنني طنبيف التنقاع  لسقاد مبوجب ش ياكت حبرهتا لصاحل اب

ل أ ن عنني  عىل اعتبار اسندداد الطاعننة أ صنحمل الشن ياكت سنقاد ل ميونا ، وقنق مت أ  ا 

التقاع  ل زالت ابمس الطاع  ومل يتنازل عنه وكه  عن  البخصنة التجارينة ومل يسنلمها 

انار  نا يعنق ا  ننالل  منن ه ابلزتاماتنه . وقنق فوج ننت بأ ننه ابع املبكنز منبة أ خننبى ع نق ال 

ومن    اكننت ادلعنوى اسن  عت  7/6/2011للمطعون ضقه الثا  مبوجب ع ق مرر  

احملمكة ا   شهود لك من  طنبيف التنقاع   ننقبت احملمكنة خبنريا  وبعنق أ ن أ ودع ت بينبه ، 

د ال املطعون ضقه الثنا  و  27/5/2013حمكت بتار   ع نق البينع فسنخ ببعقم قبول ا 

لننزام الطناع  بننأ ن يننردي لهنا  14/6/2010والتننازل املننرر   أ لننف درمه ،  515مبلننغ وا 

أ منام حممكنة اسن تفنامق  2013لسن نة  437اس تأ نف الطاع  هنها احلنمك ابلسن تفنامق ر  

بتأ ييق احلنمك املسن تأ نف ، طعن  الطناع   29/12/2013رأ س اخلمية واليت قضت بتار  

ن ضت  15/9/2014، وبتار   2014لس نة  18ي ز ابلطع  ر  يف هها احلمك بطبيق ال 

احملمكة احلمك املطعون فيه استنادا  ا   عقم حبث ما أ اثره الطاع  من  شنو وتنواطني بنني 

الك  م  املطعون ضقهام كرشيكني وأ ثب هها ادلفع حنال ثبوتنه عنىل قضناء احلنمك وكنه  

زتام املطعون ضنقها ال و  بنقفع فنبق النبمس ، وبعنق أ ن متنت ال حناةل وتنقاولت عقم ال

ثبات والنف  ، قضت بتار   بتأ ييق  27/10/2015ادلعوى اس  عت احملمكة ا   شهود ال 



 
 

 احلننننننمك املسنننننن تأ نف . طعنننننن  الطنننننناع  يف هننننننها احلننننننمك بطبيننننننق ال ينننننن ز 

أ ُعبض الطع  عىل ههه احملمكة رأ ت أ نه جقيب ابلنظب .  وا 

ن الطع  أ قمي عىل ثالثة أ س باب ينعى الطاع  هبا عىل احلمك املطعون فيه اخلطأ   وحيث ا 

يف تطبيق ال انون وخمالفة الثابت ابل وراق وال  الل حبق ادلفاع أ  أ ن احلمك مل يتبع 

ويه وجوب متحيص دفاع الطاع   ايف املسأ ةل ال انونية اليت فصحمل مهن ضالناقاحلمك 

شأ ن واقعة الغو والتقليس م  املطعون ضقهام واليت يثبت ومستنقاته ومهكباته ب

استنادا  ا   ما ققمه م  البينة واحلمك الصادر يف ادلعوى ر   التقاع  عني يفااكوام 

أ  2015لس نة  357 ن احلمك املطعون فيه ا  هبهه  يعتقمل مق  جزيئ واس تفنافها ، فا 

لزام  14/6/2010الرشاكة وقىض بفسخ ع ق املرر   الطاع  بأ ن يردي للمطعون وا 

نه يكون معيبا  مبا يس توجب ن ضه . 515ضقها مبلغ   أ لف درمه فا 

ن هها النع  مبدود أ  أ ن م  امل بر أ ن ل ايض املوضنوع سنلطة يصنيحمل فهنم  وحيث ا 

أ ن يبنني  وحبسن بهالواقع يف ادلعوى طاملا هل س نق ول خبوج فينه عنىل الثابنت ابل وراق 

وأ ن ي نمي قضناءه عنىل أ سنن باب سنائغة . ملنا اكن أ  واكن احلننمك احل ي نة النيت اقعننع هبننا 

قنق  لنص يف قضنائه أ ن الطناع   -حنمك ال حناةل –الابتقايئ املريق ابحلنمك املطعنون فينه 

وأ نه مت التفناق منع املطعنون ضنقها  ....................ميكل البخصة التجارية املسامة مبكز 

 535م ابنحمل  14/6/2010جنب الع نق املنرر  ال و  عىل بينع وتننازل هنهه البخصنة مبو 

أ لف درمه ت وم املطعون ضقها بتسقيقه وف ا  ملا اتف ا عليه هبها الع ق ومت يبيب ش ياكت 

اس تلمها الطاع  وتضنم  أ يضنا  أ ننه يعتنرت اسندداد الطنبمق الثنا  ويه املطعنون ضنقها 

الغنو والتنواطني  ال و  ل صحمل ههه الش ياكت سقاد ل ميوا وانوىى ا   عقم ثبوت واقعنة

ثباهتا سواء ابلبينة الشخصنية أ و اخلطينة واكن منا انونىى خبني املطعون ضقهام وا فق يف ا 

ليه احلمك يف هها الصقد سائغا  وهل معينه م  ال وراق ويكف  محلهل ول ي قح يف أ  منا  ا 

زيئ نننق  جــمن 2015لس نة  357ي سك به الطاع  بشأ ن احلمك الصادر يف ادلعوى ر  

اارية اليت دفعهنا الطناع  ا    2015 لس نة 203م ـــس تفنافها رقوا نه يتعلق ابل مية ال  ق فا 

املا  احل ي   للع ق واسددادها م  املطعون ضقه الثنا  ومن    فنال يوجنق النة عالقنة 

ن منا ينعناه الطناع  ل يعنقو يف ح ي عنه أ ن يكنون  بيهنا وبني ادلعوى الباهنة ومن    فنا 

اثرتنه أ منام  جقل  موضوعيا   يف سلطة حممكة املوضوع يف فهم الواقع يف ادلعوى  ا ل انوز ا 



 
 

حممكة ال ي ز ويكنون النعن  عنىل احلنمك املطعنون فينه بأ سن باب الطعن  عنىل  نري أ سناس 

 . ويضحى  ري م بول

 

 ذل 

املصاريف مع مصادرة مبلغ الطاع  البسوم و حمكت احملمكة ببفض الطع  وأ لزمت 

 .التأ مني
 


