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ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی

اریة ائــــــــرة ا الت

احملمكة :هیئة
رة ا س ا شار / محمد محــــودة الرشیــــــــف                  رئ رئاسة السید املس

ٔبوراحي شار/ صالح عبدالعاطى  وعضویة السید املس
ـــــة م عق شار /محمــــــدعبد العظ وعضویة السید  املس

ىل                                   وحبضور  لرسالسید/ حسام  نًا  ٔم
ة ارة رٔس اخلمي ٕام دار القضـــــاء ب يف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ب

ٔثنني  م 2016من نومفرب من العام 28املوافق  هـ1438صفر  28يف یوم ا
م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج 2016ق 11ةلس 145يف الطعـن املق

املوجز :
ٔمر املقيض –ٕالزام جتاري  .فوائد –ربة –رشوطه –قوة ا

احملمكــــــــــة
ة ، وبعد املداو ي تاله الطاعن /محمد عق ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا طالع  :بعد 

ه الشلكیة . ٔوضا ٔستوىف  ث ٕان الطعن  ح
ٔقامــت ــث ٕان الرشــكة املطعــون ضــدها  عــوى رمق ح نة 210ا مــدين رٔس 2015لســ

لـــغ  ٔن تــؤدي لهـــا م ــا بـــ ــىل الرشـــكة الطاعنــة بطلـــب احلـــمك ٕالزا اخلميــة إالبتدائیـــة 
دد ((942680(( ونفر والسیارة املازدا والفوائد بواقـع 2)) درمه ويه قمية  % مـن 9)) 



ستحقاق حـىت السـداد والتعـویض بواقـع (( ً مـع ت 53000رخي  ـت )) درمه شـهر ث
ــىل  ٔنــه بتــارخي احلجــز التحفظــي وذ ند  مت إالتفــاق مــع الشـــركة 18/8/2009ســ

هتـاء العالقـة  نـاء رٔس اخلميـة ، وبعـد ٕا ري رصـیف وحتمیـل مـواد مـن م ٔ ىل ت الطاعنة 
ٔرقـام ـاوى  ٔقام طـريف التـداعي ا نة 266التعاقدیة  نة 237، 2011لسـ ، 2014لسـ

عـوى رمق مدين رٔس اخلمي2012لسنة 92/257 نة 237ة ، وقد صدر حكـامً يف ا لسـ
دد –2014 لمطعون ضدها  سمل  ٔن  لزامه ب ٕ ىل الطاعن  املقامة من املطعون ضدها 

ونفر والسیارة مازدا مدیل 2(( ً ، وعند 2014))  ٔصبح احلمك  ـذ هـذا احلـمك ت وقد  نف
ٔصـ دام ف ت ري صـاحلني لالسـ م الهنم  ـذ رفضت املطعون ضدها استال در قـايض التنف

لــغ (( ــة احملمكــة حلــني ٕاهنــاء الــزناع بــني طــريف 918680قــرارًا حبجــز م )) درمه يف خزان
ٔودع تقرره حمكت احملمكـة  ٔن  ريًا ، وبعد  عوى .ندبت احملمكة خ التداعي بني مث اكنت ا

لـغ ((15/3/2016بتارخي  ٔن تـؤدي ٕاىل املطعـون ضـدها م لزام الطاعنة بـ ٕ894680 ((
ٔنفت الطاعنة هذا احلـمك 9الفوائد بواقع درمه و  رخي املطالبة وحىت السداد ، است % من 

اف رمق  اف رٔس اخلمية الـيت قضـت بتـارخي 2016لسنة 204الست ٔمام حممكة است
متیـزي وٕاذ 13/6/2016 ٔنف طعنـت الطاعنـة يف هـذا احلـمك بطریـق ا ت ٔیید احلمك املسـ بت

لنظر .عرض ر  د ٔنه  ىل هذه احملمكة يف غرفة شورة رٔت  الطعن 
ٔ يف تطبیــق  ــه اخلطــ ــىل احلــمك املطعــون م باب الطعــن  ٔســ ــث ٕان الطاعنــة تنعــى ب وح
ـىل تقرـر  دًا  ٔقـام قضـاءه اعـ فـاع ٕاذ  الل حبـق ا ٔ ب وا سب القانون والقصور يف ال

دد مثـن الكـونفرات وفقـًا لفـاتورة رشا ي  نة اخلبري ا ٔنـه یتعـني 2008ئـه سـ ـني  مـن 
بة  سـ ات اليت جتـاوزت  قمية إالصال سهتالك وكذ سبة  % مـن قميهتـا 50خصم 

كون يف حمك  لتايل  س هذا الزتام جتـاري حـىت یطبـق اخلسارةو ٔنه ل اللكیة فضًال عن 
ٔحاكم الفوائد مبا یعیبه وستوجب نقضه . لهيا 

 ، ـري حمـ ث ٕان هذا النعـي يف  ـدة ٕاذ اكنـت وح الوا ٔ ٔن املسـ ٕانـه مـن املقـرر  ذ
ٔو اساسیة عـوى  ـوت احلـق املطلـوب يف ا ـدم ثبوهتـا القضـاء ب ٔو  ىل ثبوهتا  یرتتب 

بـني اخلصـوم انفسـهم  ٔ املسـ ٔمر املقضـي يف تـ ي حيوز قوة ا انتفائه ، فٕان القضاء ا
ٓخـر  ٔن حق  ش فع  ٔو ا عوى  ٔو انتفـاء مينعهم من التنازع بطریق ا ـىل ثبـوت  یتوقـف 

السابق ٔ بني هؤالء اخلصوم .ذات املس الفصل ف



م ٔن احلكــ ان الثابــت  وكــ ان ذ ـــا كــ ــام ،ملـــــ ٔرق اوى  عــ نة 266الصــادر يف ا لســ
نة ، 257، 92، 2011 نة 237لســـ ـــد حســـم لك 2014لســـ ـــة ق ـــدين رٔس اخلمي م

ــات بــني طــريف التــداعي وا ــدد اخلالفــات واملناز ســلمي املطعــون ضــدها  ي قضـــى ب
ٔساس تقرر اخلبري املودع يف ت2(( ىل  ٔقام احلمك قضاءه  ونفر السیارة مازدا وقد   ((

ٔن قمية الكونفرن مببلغ (( ى ٕاىل  هت ي ا اوى ا د ٕاىل املعاینـة 894680ا )) درمه واسـ
ـ تعامل وقميـة املثـل ورتـب احلـمك يف هـذه ا هتا لالسـ اوى احاكمـًا ومهنـا ومدى صـالح

ة احلساب بني طـريف التـداعي فـٕان هـذا  ن الكونفرن وتصف سلمي املطعون ضدهام هذ ب
سـلمي فـٕان  ل وٕاذ اكن احلـمك قـد صـدر  ٔ ٔمر املقضـي يف هـذه املسـ از قوة ا احلمك قد 
ـادة  ٔنفسـهم وال جيـوز ٕا قهتـا بـني طـريف اخلصـومة  تقرت حق القمية النقدیة قد اسـ مسا

اریـة حبهثا لیـه الفائـدة الت ٔن هذا ٕاللزام مبثابة الزتام جتاري تنطبق  ٔخرى فضًال عن  مرة 
عـوى رمق  ٔن هذا املبلغ معلومـًا وحمـدد سـلفًا مبوجـب مـا تضـمنه احلـمك الصـادر يف ا كام 

نة 237 ــائیة ، 2014لســ ــة القض رخي املطالب ــن  ــدد م ــدة حت ــٕان الفائ ــن مث ف ــان وم البی
ـري وٕاذ الزتم احلمك املط ـىل  كـون  باب الطعـن  ٔسـ لیه ب ٔن النعي  ه هذا النظر ف عون ف

ول . ري مق ٔساس ویضحى الطعن 
وملا تقدم.

لـــــــك
حمكت احملمكة :

لــغ  ــرفض الطعــن والزمــت الطاعنــة الرســوم و املرصــوفات مــع مصــادرة م
ٔمني  الت


