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دار ال ةيف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ب ارة رٔس اخلمي ٕام قضـــــاء ب
ٔثنني 2016املوافق الثالث عرش من یونیه من العام هـ1437رمضان 8يف یوم ا

م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة9يف الطعـن املق 2016ق 11لس

ٔورا–تقرر اخلبري –ربة املوجز :  جته مع الثابت  ذ به ٕاذا  توافقت ن ٔ ق . ا
الوقائـــــع

ي تاله السید القايض املقرر/محمد  ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا طالع  بعد 
ه الشلكیة . ٔوضا ث ٕان الطعن استوىف  ح محودة الرشیف واملرافعة وبعد املداو

ىل ما  ث ٕان الوقائع  ٔوراق ی وح ر ا ه وسا ٔن –بني من احلمك املطعون ف تتحصل يف 
عوى رمق املطعون ض ىل الطاعن ا ٔقامت  لكي رٔس اخلمية 219/2014دها اكنت 

لغ (( ٔن تؤدي لها م ا ب لزا ٕ %) 9درمه )) والفائدة القانونیة (340144بطلب احلمك 
ٔتعاب احملاماة  عوى وحىت السداد التام مع الرسوم واملصاریف و رخي ٕاقامة ا ً من  سنو

ٔن املدعیة ىل سند من القول ب ات وذ دم ال  ٔعامل مدنیة تعمل يف جم رشكة 
ت بصـــورة  لثاب ًا  شاطها املهين وفق ذ من ٕامارة ديب مقرٔ ملزاو ع وتت م السل تصم

ٔن ة و ا املهن س واملطفي والعازل وحسب رخصهت اج العا لهيا تعمل يف جمال الز املدعى 



شاءات املعدن  ة إال ٔملنیوم ودرفلته وصنا ات املباين والنوافذ ا ٔبواب ووا یة وا
ات املعدنیة . ٔملنیوم وطالء املنت ة من ا املصنو

ٔن نطاق  ىل  لهيا ومت إالتفاق  ول املدعى  ي الىق ق ٔن املدعیة قدمت العرض ا و
لهيا يه : ل املدعي  ٔعامل امللكفة هبا املدعیة من ق ا

ذیة لبنود نطاق العمل مب- 1 ٔبعاد لكسوة جتهزي الرسومات التنف منوذج الثاليث ا ا ا يف ذ
ىل موافقة  لحصول  ىل تصممي الفكرة املعامریة  سطح امحلایة من املطر بناء 

ٔیه( شاري املعامري يف رسومات املرشوع بصیغة  ي یظهر الطوابق 1س ) ا
ٔقسام والتفاصیل وتتضمن الرسومات ورسومات  ات اجلزئیة وا ططات والوا وا

حسب املبىن .البناء
ــایري  ــىل املع ند  ــل املســ ــة يف نطــاق العم ــارص املدر لعن ــة  ت الهیلكی حتضــري احلســا
ـات  ـة لوا ح وتـالؤم الب ت حسـاب محـل الـر ومواصفات املرشوع وتتضمن احلسـا
ـة  منوذج ح وامحلل املیت وامحلل احلي واحلركة احملددة والتفاصیل ا ٔملنیوم ضد محل الر ا

ٔخرى  اطق  امئ .وم ت ا ت الكسوة وحسا وحسا حمددة اكلزوا
حلجم - 2 منوذج  ا لعنارص املتضمنة يف نطاق العمل مبا يف ذ نتاج  حتضري رسومات 

ة احلدیدة وجتهزي عرض  امئ وعنارص الب ٔملنیوم والكسوة وا ات ا وا الطبیعي 
امئ يف ا ل طبقة ا ٔساسیة م ات توضیحي لرسومات الرتیب ا ططات والوا

ات . ات وتطبیق الكسوة يف الو ات يف الوا لو وحتدید ا
لغ (( لهيا م ٔن تتقاىض املدعیة من املدعى  ىل  درمه )) عن 595000ومت االتفاق 

لغ (( ت الهیلكیة ، وم درمه )) عن رسومات إالنتاج والرسومات 762000احلسا
موع اللكي (( لیه 1485000التوضیحیة لیكون ا لمنصوص  سدد وفقًا  درمه )) 

ة بواقع ((6لبند (( الل 15)) من االتفاق سدد  فعة مقدمة  %)) من املبلغ اللكي 
ید ، و (( ٔ ٔمر الت رخي ٕاصدار  ىل دفعات شهریة 85ٔسبوع من  %)) من املبلغ اللكي 

ٔي د ستحق سداد  لیه  فعات املتفق  دول ا ٔعامل و ىل تقدم سري ا الل بناء  فعة 
رخي ٕاصدار الفواتري ومت االتفاق يف بند املالحظات العامة يف 21(( یوم)) من 

فعات وفقًا 4/9الفقرة(( سدید ا ٔو ٕاهناء العقد یمت  توقف العمل  ا ٔنه يف  ىل   ((
ل سورسا ويف البند (( ٔنه ميكن البدء يف 4/10لعمل الفعيل املنجز من ق ىل   ((

ى ٕاصدار خط ٔسبوع ويف البند العمل  الل  فعة املقدمة  املتبوع  اب النوا



الل ((4/11(( ٔن سدد فواتري سوسـرا  ىل  ا ، 21))  رخي استال یوم)) ، من 
الل 4/13ويف البند (( ٔعامل التصممي يف  ٔن حتتفظ سورسا حبق التوقف عن اكفة  )) ب

رخي استحقاقها وهذ ٔسبوع عن  ٔكرث من  فعات  ٔخر ا ور ت ه الرشوط وإالماكن مذ
ىل عرض  لهيا  ٔن وافقت املدعى  دمات التصممي والهندسة وبعد  تفصیًال بعرض 
لهيا اليت قامت  ذ املهام امللكفة هبا حتت ٕارشاف املدعى  رشت املدعیة يف تنف اخلدمات 

ٔعامل10/2/2014بتارخي  هناء ا ٕ خطار املدعیة  ٕ من تلقاء نفسها وبدون سابق ٕانذار 
ید ٕاهناء العقد مبوجب اخلطاب الثاين املؤرخ  ٔ هيا ومت ت 11/2/2014الهندسیة املسندة ٕا

لمدعیة اليت قامت  لهيا  ٔخرة  هترب من سداد املستحقات واملبالغ املت هبدف ا واكن ذ
اقشة  ة لسبق م ٔساس لها من الص لهيا اليت ال  اءات املدعى  لرد ونفي اد ىل الفور 

ل  ٔعامل ق ذها ا ل تنف لهيا ق لهيا وافقوا  یني من املدعیة واملدعى  ذها بواسطة التق تنف
ىل  سلیط الضوء  امئ بغرض  خيص خمططات التصنع وخمططات انتاج ا وحتدیدًا ف
رية مبطالبة  ٔ ٔعامل قامت ا هناء ا ٕ لمدعیة  لهيا  ىل ٕاخطار املدعى  املوضوع ، وبناء 

ملبالغ امل  لهيا  سبة ٕاجناز قدره ((املدعى  %)) من ٕاجاميل قمية 13740ستحقة لها عن 
ن حبافظة 340144العقد مببلغ قدرة (( خلطاب والفاتورة املربز لثابت  درمه )) وفقًا 

لسداد رمغ ٕاخطارها برضورة  لهيا مل تلزتم  ٔن املدعى  دات املدعیة املرفقة ٕاال  مس
خلطاب املرسل بتارخي  ٔهنا متنعت مما اضطر املدعیة ٕالقامة هذه 3/4/2014السداد  ٕاال 

ة حمكت بتارخي  ٔول در عوى وحممكة  ن تؤدي 15/12/2014ا لهيا  لزام املدعى  ٕ
لغ (( ٔتعاب حماماة .340144لمدعیة م )) درمه مع الرسوم واملصاریف ومائة درمه 

اف  الست ٔنفت الطاعنة هذا احلمك  قضت 16/11/2015وبتارخي12/2015رمق  است
ملرصوفات  ٔنفة  ٔلزمت املست ٔنف و ٔیید احلمك املست ًا وبت اف موضو رفض إالست احملمكة 

اب بتارخي  ٔودعت قمل الك 17/1/2016طعنت الطاعنة يف هذا احلمك بصحیفة طعن 
درت هذا  ٔص لسة لنظره وفهيا  ىل احملمكة بغرفة املشورة حفددت  وعرض الطعن 

ٔقمي ال ث  م ح ه القصور احلك ىل احلمك املطعون ف ني تنعى هبام الطاعنة  ىل سب طعن 
عوى رمغ  ىل تقرر اخلبري املنتدب يف ا اده  فاع الس الل حبق ا ب وإال سب يف ال

رتاضات متثلت يف  ٔنه من ٕا ش رته  ٓ ٔنه طبقًا ملواصفات املرشوع فٕانه جيب 1ما   /
ةٕاعطاء  الرتیب احلدیدیة ل سامح ذ اخلرسانة يف احلدود يف زوا ٔخطاء يف تنف تفادي ا

عتبار ٕاذا اكنت  ذ يف  ة تؤ ٔن املسا ب ىل ذ لهيا هندسیًا وقد رد اخلبري  املتعارف 



ا بناء  اططات ىل ا-رسومات التصنیع سوف یمت ٕانتا س يف  ذیة النظریة ول التنف
ٔعامل اخلرسانة كام هو احلال يف املرشوع حمل  ل  ه اخلبري ٕاك ٔث رمغ ما  عوى  ا

ٔن  اف ب عوى وحممكة ٕاست ري ا ي مت تقدمية ٕاىل خ شاري يف تقرره التمكیيل وا س
لیه هو  اسات موقعیة بل ما مت إالراكن  لت من مثة ق عوى قد  دات ا مس
ٔبعاد اخلرسانة مضن  الفات ب خ ل وجود بعض  ططات كام نفذت و یبقى اح ا

اسات املوقعیة فال ميكن جتاوز السامح احلدود  ة وحىت وٕان مت إالراكن ٕاىل الق املسمو
ٔسباب  ٔیة  ٔن یتعرس الرتیب بغیاهبا  احلدیدیة اليت ميكن  ریب الزوا اسات و بق

ىل فرض  اساتوجودٔخرى و دید –موقعیة ق ام بت ىل املطعون ضدها الق فقد اكن 
ٔو ٕاحن ٔي تغیريات جوهریة  مل حيدث ومتیزي  ٔن ذ رافات عن الرسومات الهیلكیة ونظر 

لیه اكن  شاءات الفعلیة والرسومات وبناء  ٔیة تغیريات بني إال ٔنه مل یمت املساح ب مفعناه 
ٔن املطعون ضدها مل متتثل  ة ٕاال  ملساح یتعني إاللزتام مبواصفات املرشوع اخلاصة 

ٔن ما ذهب ٕالیه السید اخلبري املنتدب كن كام  رتاض الطاعنة مل  ٔن ا ري حم يف 
سبة يف  ال ذ ت ٔ دم  ٔن  سبة السامح بل  دم الزتام املطعون ضدها  ىل  فقط 

ریب املواد املصنعة يف املوقع . دم ٕاماكنیة  ٔدى ٕاىل  إالعتبار 
رسومات التصن  ات املوجودة  ٔن املساح ب امًا بقو اء رد اخلبري املنتدب  ريًا فقد  ٔ یع و

ارشة  ست معرضة م ت احلدیدیة ل ٔن املكو ذ يف إالعتبار  ٔ لمتدد احلراري مع ا ة  اكف
ىل اخلبري  ني اكن یتعني  ٔملنیوم يف  ٔلواح مكسیة  ٔهنا مغطاه ب ٔشعة الشمس بل 
اسیة  سب الق ل سب السامح املوجودة يف رسومات التصنیع ملقارهتا  توضیح ماهیة 

اص لهيا  ب واملتفق  ـي جي ا وال لهي سب املتفق  ه ال دم ل ة وقد بني التقرر الفين املق
دود  + / ٔن ت احلدیدیة مغطاة ال یعطي احلق 14- كون يف  ون املكو ٔن  كام 

نتقال  ٕ سمح  ٔملنیوم  ٔن ا ث  لهيا ح ملواصفات املتفق  دم إاللزتام  لمطعون ضدها يف 
ت احلداحلرارة ري ٕاىل املكو سب السامح  فاع عن  یدیة فاخلبري املنتدب حياول ا

ارشة مما  ٔشعة الشمس م ست معرضة  ت احلدیدیة ل ٔن املكو ب بقو ة وذ الاكف
ٔملنیوم اليت تغطي احلدید  ٔلواح ا ٔن  ني  يف  و ٔدىن مق سب السامح ا ٔن  مفاده 

نتقال احلرارة ٕ ٔكرب-سمح  سب سامح  ٔمر  طلب هذا ا متدد وس ل السامح  من ا
ب احلرارة . س احلدید 



دید - 2 ل رتاض الطاعنة اجلوهري املتعلق بوجود تضارب بني العنارص الرٔسیة  ا
ٔكرث من   ملوقع ب ٔن الثابت والواقع 48واخلرسانة  لیه اخلبري ب ي رد  ملميیرت ا

ٔنه متت  ب ذیة و رسومات التصنیع املرس الرسومات التنف ٔمر ومتت قشةم هذا ا
ملوقع ال تتعدى  سیطة  ٔجزاء  ىل ٕازا لتفادي هذا 30املوافقة  ملميیرت وذ

ل الرشكة الطاعنة وٕاال  مبا ینفي  يف الرسومات املرس التضارب وقد مت توضیح ذ
زید عن   ٔن التضارب املوجود  ني  ل البدء يف التصنیع يف  رتاض ق لهيم إال 48اكن 

لتايل فٕان ٕازاملميیرت  لك 30و ٔن ٕازا ملميیرت من اخلرسانة لن حيل هذا التضارب كام 
سلیح وهو ما ال  دید ال اخلرسانة املتضاربة مع رسومات الطاعنة سیؤدي ٕاىل تعریة 
دید  ٔن تعریة  ٔمور الهندسیة ٕاذ  ربة يف ا یه قلیل  اقل  ٔي  ٔو  املرشوع  ما یق

ٔ وم لصد سلیح تعرضه  ٔ يف ال ٔن وجود هذا اخلط لتلف و ن مت تعرض اخلرسانة 
د انه  لطاعنة ال یف مهنا  ذیة ورسومات التصنیع املرس رسومات املطعون ضدها التنف
ٔن الثابت من  ٔخطاء و ا ىل وجود ت ٔمر وال موافقة الطاعنة  اقشة هذا ا متت م

ٔن الطاعنة مل تعمتد سوى (  شاري  ) خمطط 23ٔن هناك ( ) خمططًا و 15تقرر إالس
دها مع  مالحظات ورفضت (  رته الطاعنة خبصوص 8مت ٕاع ٔ ) خمططات ورمغ ما 

ملوقع قدره  ٔن ٕازا48التضارب بني العنارص الرٔسیة واخلرسانة  ملميیرت 30ملميیرت و
ٔن الطاعنة قد  ٔ يف الرسومات ال یعين  ٔن وجود اخلط من اخلرسانة لن حيل التضارب ، و

لرد واف ه  ٔمر مع املطعون ضدها فقد اكتفى احلمك املطعون ف قشت هذا ا ٔو  لیه  قت 
فاع  ٔن یعرض  ردید لرٔي اخلبري دون  امة عبارة يه  فاع بعبارات  ىل هذا ا
د بعضها  ٔو ٕاع د الرسومات  ٔن رفض ٕاع ة ب ٔمام احملمك م متسكها  رغ ور  ة املذ الطاع

ت وهو دفاع مع وجود مالحظات ٕامنا ٔو التصم الرسومات  ة رفض لت ق هو يف حق
رادًا وال ردًا. ه ال ٕا احلمك املطعون ف مل یعرض 

ـىل-3 ا  رتاضهـ دم ا ا اخلـاص بعـ ـه دفـاع املطعـــون ضدهـ رد احلمك املطعـون ف كام مل 
ًا خبالصة إ  ف الل املدة احملددة فهيا مك ٔن املطعـون قميـــــة الفاتورة  ـرمغ  اج اخلبري  ست

ٔوقفت التعامل مع املطعون ضـدها  لطاعنة اليت  الفاتورة  ٔهنا سلمت ت ت  ضدها مل تث
لرسـومات  ري الشدید فضًال عن رفضها  ٔ ٔخطاء يف التصممي والت ٔخطرهتا بوجود  ٔن  بعد 

ىف قميـ لـرمغ مـن ذ ٔصـدرت املطعـون ضـدها فاتورهتـا  ٔعـامل املقدمة مهنا فٕاذا ما  ة ا
دم  ٔو  ٔعامل  ذ ا ج اخلبري مع وجود هذا الزناع حول تنف ست ٔن  ف ميكن  املرفوضة فك



ٓخـر یعـين موافقـة هـذا  رتاض الطرف ا دم ٕا د الطرفني لفاتورة و ٔ ٔن ٕاصدار  ذها  تنف
ً وتفصیًال  .   ٔعامل مج رمغ رفض الطاعنة ا ىل قميهتا  ري  ٔ ا

ٔن مل یعرض احلمك املطعون -5 ش فاع الطاعنة اخلاص بعدم حصة ما قرره اخلبري  ه  -ف
لیه. رد  لتايل مل  اجلدول الزمين و

ٔن اخلبري مل یعرض يف –6 رتاض الطاعنة اخلاص ب ىل ا ه  اء رد احلمك املطعون ف
ٔعامل معمتدًا يف ذ لتايل قمية ا سبة إالجناز و دید  فاعها اخلاص بت تقرره التمكیيل 

ساوي ( مل ٔهنا  ىل ما قرره اخلبري ب اء املطعون 40,37طلق  د ٕاىل ٕاد ي اس %)  ا
ي اعمتده  ٔو الواقعي ا ٔي دلیل ومل یبني السند القانوين او الهنديس  ضدها العاري عن 

سبة  رتاض.–يف حساب هذه ال ه لهذا إال ومل یعرض اخلبري وال احلمك املطعون ف
ىل حممك رباء كام نعت الطاعنة  اف رفضها طلهبا ندب جلنة من ثالث  ة إالست

الل الواقع من املطعون ضدها. ق ٕالثبات إال عوى ٕاىل التحق ا ا هندسیني وٕا
لقصور يف   ً ه قد صدر مشو ٔن احلمك املطعون ف ٕاىل  هتت الطاعنة من ذ وا

فاع مبا یوجب نقضه و  الل حبق ا ستدالل وإال ب والفساد يف  سب عوى ال ادة ا ٕا
دید . لفصل يف املوضوع من  اف  ٕاىل حممكة إالست

ذ  ٔ ٔنه ولنئ اكن حملمكة املوضوع السلطة التامة يف ا ذ ث ٕان هذا النعي يف حم ح
ة اليت  كون الن ٔن  ٔن رشط ذ ٔسبابه ٕاال  ىل  ي ندبته محموًال  بتقرر اخلبري ا

فقة مع ما ه هيا تقرر اخلبري م ٔوراق.لص ٕا بت  و 
ـة ٕالیـه مـن اخلصـم واكنـت هـذه  رتاضـات املو ـرمغ إال ٔنه ٕاذا ٕاعتد احلمك هبذا التقرر  و
ـة  ر معـل اخلبـري و الن ـر يف تقـد ٔ ً لو حص لـاكن  ًا جوهر رتاضات تتضمن دفا إال

ً اليت  كـون مشـو رتاضـات فٕانـه  إال ـىل تـ احلـمك الـرد  ٔغفل مـع ذ هيا و لص ٕا
ب. سب لقصور يف ال

رة حمامهيا جبلسة  اف مبذ ست ٔمام حممكة  واكنت الطاعنة متسكت  ملا اكن ذ
رتاضاهتا 2015/ 10/9 ىل ا ه لردود اخلبري  طق یة وم اقشة ف مبا تضمنه النعي من م

يف خصوص : ٔعام ة  ىل ن
) ٔ ىل مس رتاضها  ٔن ا ا1رد اخلبري يف ش ة يف زوا ٔن ) املساح لرتیب احلدیدیة ب

ىل  ا بناء  ذ يف إالعتبار ٕاذا اكنت رسومات التصنیع سوف یمت انتا ة تؤ السامح
ي ردت  عوى ا ل ا س كام هو احلال يف املرشوع مب ذیة النظریة ول ططات التنف ا



ىل  ٔنه حىت وٕان مت إالراكن  اسات الیه ب اسات عیةملوق الق فال ميكن جتاوز السامح مق
ٔخرى فضًال و ٔسباب  ٔیة  ٔن یتعرس الرتیب بغیاهبا  احلدیدیة اليت ميكن  ریب الزوا

سبة  كن فقط لعدم الزتام املطعون ضدها ب ة مل  رتاضها يف خصوص املساح ٔن ا عن 
دود + /  لهيا يف  سبة يف 14- السامح املتفق  ال ذ ت ٔ دم  ٔن  فقط بل 

ر دم ٕاماكنیة  ٔدى ٕاىل  یب املواد املصنعة يف املوقع . عتبار 
ٔهنـا  ـارشة  ٔشـعة الشـمس م سـت معرضـة  ت احلدیدیـة ل ٔن املكـو ٔن قول اخلبـري بـ و
ول ال مينح املطعون ضدها احلق  ٔدىن مق سب السامح ا ٔن  ٔملنیوم مفاده  ٔلواح ا مغطاة ب

ــال  نتق ســمح  ــوم  ٔملنی ــث ٕان ا لهيــا ح ــق  ملواصــفات املتف ــزتام  ل ــدم  احلــرارة يف 
ب احلرارة . س سدد احلدید  ل السامح  ٔ ٔكرب من  سب سامح  ٔمر  طلب هذا ا وس

دید 2 ل ٔن التضارب احلاصل بني العنارص الرٔسیة  ىل قول اخلبري يف ش ) ردها 
ٔكرث من   ملوقع ب ٔن ٕازا48واخلرسانة  ٔنه اكنت 30ملميرت ب ملميرت حيل التضارب و

خي اقشات ف ي رمغ هناك م جزء من اخلرسانة حسب زمع املطعون ضدها ا ص ٕازا
اكر الطاعنة هذا القول ومعارضهتا  دات وٕا ٔیة مس لیه سمل به اخلبري دون  ٔنه ال دلیل 
ارب بني  ٔن التض ا يف ش لهيا ٕاخطار املطعون ضده ٔنه اكن جيب  اء اخلبري  ٔن اد وب

ٔن ري وارد  ه  ٔن د ب ة واحلدی ر اخلرسان ٔخرًا يف ینا م ٕاستالم الرسوم م ومت 2014ه ت
هتاء تعاقد املطعون ضدها يف  ت صاحب العمل . 6ا ىل تعل ر بناًء  فربا

ىل 3 رتاض  ال ٔن الطاعنة قامت  د  د ما یف ٔنه ال یو ) ردها يف خصوص قول اخلبري ب
د  د الرسومات مع وجود مالحظات یف ٔن رفضها اع ت ب لهيا . التصم رتاض 

ٔنه 4 ىل الفاتورة ب ٔن الطاعنة مل تعرتض  يف خصوص قول اخلبري ب ) وردها كذ
ٔن  ٔن الطاعنة اكنت قد اوقفت التعامل مع املطعون ضدها بعد  ري حصیح  اج  است
ارشة ٕاىل قسم  ٔن الفاتورة قدمت م ٔخطاء يف التصممي فضًال عن  ٔخطرهتا بوجود 

ري املعم ىل  ت  ر املرشوع . احلسا ول به يف عرف املهنة من وجوب تقدميها ٕاىل مد
ع 5 لتوق ٔهنا قامت  مج الزمين ب ىل الرب رتاضها  ىل قول اخلبري يف خصوص ا ) وردها 

ي مل تلزتم به  ٔول ا مج ا ىل الرب ٔنه قول یصدق  ب دم وجود بدیل  ب  س لیه 
ٔن الطاعنة ق  لمها ب لرمغ من  رتاض الطاعنة املطعون ضدها  ٔن ا ىل مضض و لت به 

ٔن الطاعنة  س يف  ا به ول دم الزتا جلدول الزمين و الل املطعون ضدها  متثل يف ٕا
لته لعدم وجود بدیل .  اكنت قد ق



سبة إالجناز اليت قدرها اخلبري بـ  - 6 رتاضها يف خصوص  ىل ا %  40.37وكذا ردها 
اء املطعون ضدها د ادًا ٕاىل اد ي مل یعرض اس ٔو هنديس ا ٔي سند قانوين  ون 

ه .   اخلبري وال احلمك املطعون ف
ـىل مـا  عـوى  ده تقرـر اخلبـري املنتـدب يف ا ه اكتفى لتربـر اعـ واكن احلمك املطعون ف
ٔن  ٔصـيل والتمكـیيل  ـالل تقرـر اخلـربة ا ٔن الثابت لهذه احملمكة من  ته من  ٔورده مبدو

عـوى مبـا اخلبري املنتدب قا ٔوراق ا ٕالیـه واكفـة  ىل املهمة املوو ه  داده بعد اطال ٕ م 
ه بطريف الزناع  بعد اج ات مقدمة من طريف الزناع وكذ دات وب تضمنته من مس

ه  امــه واســ دات وق هيــام مــن مســ تالم مــا  ــه دفــاع لك مــهنام وطلــب واســ ٔو
اقشهتا معهام ومـن تـ قها وم ل املثـال ال احلصــر حبضورهام بتدق ـىل سـ دات  املسـ

ٔســعار املــؤرخ يف  ا وطلــب 2013/ 11/ 05عــرض ا ٔنف ضدهــ ت املقــدم مــــن املســ
ة بتاریـــــخ  ٔنفــ ادر عـــن املست 1120000م بقميــة  (( 2013/ 11/ 06الشــــروع الصــ

ٔويل بواقـع  ((  فع ا )  املـؤرخ درمه )112000درمه )) وٕایصال استالم من املدعیة 
ٔنف ضـدها واملقدمـة 2013/ 12/ 03يف  ت ت املنجـزة مـن املسـ ططات والتصـم وا

ٔن التعاقـد قـد مت  اللهـا ٕاىل  ـث توصـل مـن  ىل الطبیعة ح اسات املوقع  ٔنفة وق لمست
لـغ  ((  كـون ٕاجـاميل التعاقـد م ٔن  ـىل  ـة  عوى بصورة حصی 1.12.000بني طريف ا

ٔنف  ت ٔن املســ ددرمه ))  و ــ ذ التعاق ــ ـــي تنف وخمططــات املشـــروع ضــدها رشعــت فـ
ٓخر رفض اجلزء ا ٔهنا مل  ني  ىل جزء مهنا يف  ٔنفة اليت وافقت  ستفاد مضنیـًا لمست مبا 

لیـه ، وبتـارخي  ٔنف ضـدها قامـتم2014/ 02/ 10موافقهتا  ت خطـار املسـ ٕ ٔنفة  ت املسـ
لهيــا   ٔعــامل املتعاقــد  ٔن قميــة ا هنــاء العقــد و ٔن املبلــغ ..... 1.120.000(( ٕ درمه))  و

ٔنف ضــــدها  ((  ت ت  112.000لمســــ ٔعــــامل املنجـــــــزة بلغــــ بة ا ســــ ٔن  درمه )) و
غ  40.37((  ل ا م ف ضده ٔن لمست د  ٔنـــــه یرتص د و ٔعامل حمل التعاق %)) من جحم ا
رتاضـات درمه)) وقد مضن اخلبري يف تقرره التمكـیيل الـرد ا340.1400((  ـىل ا لـوايف 

ـدت  ٔهنـا و ٔنفة  ت ٔصـيل ومهنـا زمع املسـ ربتـه ا ى ٕالیـه يف تقرـر  هتـ ىل مـا ا ٔنفة  املست
ٔكرث من   ملوقع ب دید واخلرسانة  ل ٔن 48(( تضارب بني العنارص الرٔسیة  ممل )) مـع 

ٔنه قد مت  ب ذیة ورسومات التصنیع املرس والواحض من الرسومات التنف اقشـة الثابت  م
ملوقع ال تتعدى ((  سیطة من اخلرسانة  ٔجزاء  ىل ٕازا 30هذا املوضوع ومتت املوافقة 

ـة ومت  ٔلواح التكسیة اخلارج لعنارص الرٔسیة و لتفادي تغیري التوزیع العام  ممل  )) وذ



ٔنفة هبـذا  ت ـل املسـ مبـا ینفـي  ذیـة والتصـنیعیة املرسـ يف الرسومات التنف توضیح ذ
 ٔ ٔنف ضـدها ا ت لمسـ ـدم ٕاخطارهـا  لتصنیع مع  ل البدء  ق ىل ذ رتاضها  دم ا مر و

ٔو بوجود تضارب بني احلدید واخلرسـانة  دید  ل ٔن تعدیل مطلوب يف العنارص الراسیة  ب
ٔكرث من  ((   ٔنه قد 50ب ٔمر و ٔ ودرایة طريف الزناع هبذا ا ممل  ))  مما ینفي وجود اخلط

ٔخط ـل الحظ وجود بعض ا ا يف م ـدو ٔخطاء اليت ميكـن  ٔهنا من ا اء التصمميیة ، ٕاال 
ـرفض معـل هـذه  ٔنف ضـدها مل  ت ٔن املسـ اصـة و ٔعامل وميكن تعـدیلها  هذا النوع من ا
ٔنف  ت لـت حمـل املسـ ٔن التقرر الصـادر عـن رشكـة التصـممي الـيت  التعدیالت ،   كام و

ٔخطـا ٔیـة  ـر  ـرية مل یتضـمن ذ ٔ ٔنف ضدها بعـد ٕاهنـاء معـل ا ت ـت بواسـطة املسـ ء ارك
ــىل  ــرتاض  ال ٔهنــا قامــت  ٔي وقــت  ــت يف  ــا یث ٔنفة مل تقــدم م ت ٔن املســ ضــدها كــام 

ٔنف ت اليت قامت هبا املست ىل الفـاتورة الصـادرة عـن التصم ٔهنا مل تعرض  ضدها كام و
لفاتورة .  الل املدة املعنیة  ٔنفة  ٔنف ضدها بقمية املرتصد لها بذمة املست املست

دًا  ـاء تقرـره مسـ ملهمة املولكة ٕالیه و ة قد هنض  ٔول در ري حممكة  ٔن خ واحملمكة جتد 
رتاضـات ىل ا عوى وقد مضن تقرره الرد الوايف  ٔوراق ا ٔصلها الثابت يف  ٔسباب لها 
ـــات  ـــة ٕالثب ـــه قانونی ـــة ب ٔی ـــدم  ٔنفة مل تق ت ـــ ٔن املس ـــه  ٔنفة واحملمكـــة تضـــیف ٕالی ت املســـ

ٔیة ع املـؤرخ يف تصمرفضها  جـ ٔنف ضـدها حلسـاهبا وحمضــر  ت ت قامت هبـا املسـ
ت اخلاطئـة 2014/ 02/ 06 لتصـم ٔنـه تضـمن رفضـها  ـىل  ٔنفة  متسك به املست ي  ا

ٔنه  ىل  ة  ٔیة ب ٔنفة  ٔو من ميثلها ومل تقدم املست ٔنف ضدها  لمست عًا  ٔي توق فٕانه ال حيمل 
ٔنف  لمست ٔي ممثـل عـن ضدها یضاف ٕاىل ذصار تبلیغه  ع  ج ٔنه مل حيرض هذا 

يسـ رشكـة  ٔنفة واملقـاول الرئ ع ممثلني عن املست ج ٔنف ضدها وٕامنا حضـر هذا  املست
لیـه فـٕان حممكتنـا تطمـنئ ٕاىل  ٔنف ضـدها ، و ت ل بدل املسـ ي  ..... واملقاول اجلدید ا

بـ ٔصـل  د لها وما لها مـن  ٔسس اليت اس عـوى وال تقرر اخلربة لسالمة ا ٔوراق ا ت 
عـوى ٕاىل  ا ـا ٔو ٕا دیـدة  ـربة  جـراء  ٕ ٔنفة  ت ابة لطلب املسـ ٔي مسوغ لالست رى 
ٔن  ٔنفة طاملـا  ت ـاءات املسـ ٔنف ضدها ٕالثبـات حصـة اد ق و استجواب ممثل املست التحق

ات .  عوى قد تضمن من الب عوى ) دون التصدي ملعاجلة ملف ا لفصل  كفي  ما 
رتاض ا ته مج ٔسسـ رتاضـاهتا  ند ال رمغ ما تضـمنته مـن دفـاع جـوهري سـ ات الطاعنة 

شــاري  س ــة ٕاىل رٔي املهنــدس  دت فهيــا الطاعن ــة اســ ی ــة و ف طق ــىل تربــرات م
ـدة  رتاضـات وا ـىل احملمكـة ذاهتـا التصـدي ملناقشـة هـذه  لمرشوع ممـا اكن الزمـه 



ٔموریـة اخلـربة ٕاىل  ـادة م ٔو ٕا لهيـا  دة والـرد  ـريه وعنـد وا لكیـف  ٔو  اخلبـري املنتـدب 
ٔثريهـا  ٔقـوال اخلبـري وت هتا يف معارضة  ىل مدى انتاج لوقوف  ضاء جلنة من  اخلرباء  ق

عوى  لمطعون ضدها موضوع ا ٔو لكیًا يف خصوص مدیونیة الطاعنة  -لو حصت جزئیًا 
لرمغ مـا تضـمنه مـن دفـا رتاضات  ه هذه  ع جـوهري لـو وٕاذ رفض احلمك املطعون ف

ـة اخلـربة  هيـا واكتفـى بن لـص ٕا ـة الـيت  ره معل اخلبري والن ر يف تقد ٔ حص  لاكن 
رتاضـات الطاعنـة فٕانـه  لبحـث ال ٔن یعـرض  ٔنف دون  ت ٔیید احلمك املسـ سندًا لقضائه بت

فاع مبا یوجب نقضه  .  الل حبق ا لقصور املبطل فضًال عن إال  ً كون مشو
ـذــــــلــــ

:ةـــــــــحمكت احملمك
رة  اف لنظرها هبیئة مغا عوى حملمكة إالست ادة ا ه وٕا بنقض احلمك املطعون ف

ٔمني .   ٔلزمت املطعون ضدها الرمس واملرصوفات ورد الت و


