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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 11ةلس163يف الطعـن املق

عوى –شیك –بنك املوجز: یف ا ن - ك سلطة احملمكة . –القرا

الوقائـــــع

ي تاله السید القايض املقرر/ محمد محودة  ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا طالع  بعد 
. الرشیف

ه الشلكیة . ٔوضا ث ٕان الطعن استوىف  وح



ىل ما یبني  ث ٕان الوقائع تتحصل  ٔوراق ح ر ا ـه وسـا ٔن –من احلـمك املطعـون ف يف 
ٔداء  ٔمـر  الستصـدار  تع ٔمـور املسـ ٔمـام قـايض ا املدعي ................. تقدم بطلـب 

رمق ( د  لهيـا 9/4/2012) بتارخي 35/2012ق ٔنفة–ٕاللزام املـدعى  ت لـغ -املسـ ٔدیـة م بت
ـرية ل221000( ٔ ـل ا صـاحل املـدعي، وقـد ) درمه قمية ثالث شیاكت مسـحوبة مـن ق

لهيـا مببلـغ ٕاجـاميل قـدره ( لمدعى  ن  ٔنه دا ىل سند من  ) درمه 221000ٔسس دعواه 
ٔول مببلغ ( ر الشیك ا ىل بنك إالس ) درمه 76000مبوجب ثالث شیاكت مسحوبة 

والثالــث مببلــغ 28/5/2011) درمه مــؤرخ 70000والثــاين مببلــغ (20/4/2011مــؤرخ 
رخي 75000( نعـت عـن سـداد قميـة هـذه 20/6/2011) درمه  لهيـا ٕام ٔن املدعى  ،وب

دلیًا بتارخي  ید/ قـاىض 23/2/2012الشیاكت رمغ ٕانذارها  اكن الطلـب واذ قىضـ السـ
رمق ( دت  ًا ق عوى موضو لسة لنظر ا ددت  رفض الطلب و ٔوامر  ) 120/2012ا

مدين لكي رٔس اخلمية .
ة حمكت بتارخي  ٔول در لمدعي 13/11/2014و حممكة  ٔن تؤدي  لهيا ب لزام املدعى  ٕ

لغ ( ٔتعاب حماماة ورفض 221000م لرسوم واملصاریف ومائة درمه  ٔلزمهتا  ) درمه و
اف رمق  ٕالست ٔنفت الطاعنة هذا احلمك  .است زاد عن ذ .471/2014الطلب ف

ًا و 24/2/2015وبتارخي  ً ورفضه موضو اف ش ست ول  ٔیید قضت احملمكة بق ت
لرسوم واملصاریف . ٔنفة  ٔلزمت املست ٔنف و احلمك املست

متیزي وبتارخي  حمكت هذه احملمكة بنقض 23/11/2015طعنت الطاعنة يف هذا احلمك 
 . ا ه وإال احلمك املطعون ف

حمكت جمددًا بتارخي  ا ٔنف 25/7/2016حممكة إال : ويف املوضوع بتعدیل احلمك املست
لزا ٕ لغ (لیصبح :  ٔنف ضده م لمست ٔن یؤدي  ٔنف ب ) مائة ومخسة 145000م املست

ٔتعاب احملاماة عن درجيت  ملناسب عن املرصوفات شام ه  ٔلزم ٔلف درمه و ٔربعني  و
.التقايض

اب  ٔودعت قمل الك لطعن املاثل بصحیفة  لمرة الثانیة  طعنت الطاعنة يف هذا احلمك 
م19/9/2016بتارخي 

لسة لنظره  لنظر حفددت  ر  د ٔنه  ىل احملمكة بغرفة املشورة رٔت  وٕاذ عرض الطعن 
لحمك جبلسة الیوم. حملرض وقررت جحز الطعن  ىل النحو املبني  فهيا  مت تداو



ىل احلمك املطعون خمالفة الثابت  د تنعى به الطاعنة  ب وا ىل س ٔقمي الطعن  ث  ح
ستدال ٔن توصل املطعون ضده ٔوراق والفساد يف  ذ بدفاعها يف ش ٔ ل ملا مل ی

اب  قراره وك ٕ عوى رمغ ثبوته  ن موضوع ا ٔلف درمه من ا شیك مببلغ مائة 
ان املبالغ اليت توصل هبا املقاول الصادر عن رشكة  شاري املرشوع ............ وب اس

ٔن ا ه من  ٔورده احلمك املطعون ف ٔن ما  لشیك حرر لصاحل الهیئة ................ . و
اب رشكة  ك ل ذمة املطعون ضده قد جتاهل ما ورد  ء واملاء ومل ید لكهر إالحتادیة 

لطاعنة عن املرشوع  فعات اليت رصفت  ٔن ا ش مبا یومص احلمك بعیب –............... 
ب . سب دات والقصور يف ال ملس الفساد يف إالستدالل وخمالفة الثابت 

ٔن هذ ث  عوى وحبث ح ٔن حتصیل فهم الواقع يف ا ٔنه من املقرر  ا النعي مردود ذ
یف القانوين الصحیح من سلطة  یفها التك ك قة مهنا و اط احلق ن واست والقرا ٔد ا
دون  و مق ٔد ىل  دة  ٔسباب سائغة مس ىل  ٔقامت قضاهئا  حممكة املوضوع مىت 

.خروج عن املعىن الظاهر لعبارات املقرر
د يف قضائه لرد دفاع الطاعنة يف خصوص  ه قد اس واكن احلمك املطعون ف ملا اكن ذ
شیك من رشكة  سلمه  ن  ٔلف درمه من ا اهئا توصل املطعون ضده مببلغ مائة  اد
اب القلعة  ك رمغ ثبوت ذ ن  لغ ا روج العقاریة مل ختصمه احملمكة من م

شاري شارات الهندسیة ( اس لمقاول الصادر لالس ان املبالغ املرصوفة  املرشوع) و ب
ٔوراق مل تفصح عن وجود  ٔن ا ته من ( ٔورده مبدو ىل ما  عن رشكة ................ ، 

ٔنف ضده) ٔنفة لصاحل املست ٔموال املست ى .................. من  ٔو حمجوزات  مثة ضامن 
ٔلف در یك بـ لغ الشـ ٔن م ب ىل ذ لصت بناء  ن احملـتج هبـام واست ند مه موضـوع السـ

ٔن  ملشــروع ومبـا  ء  لنعي اكن خمصصًا لضـامن توصـیل الكهـر هيام  من الطاعنة املشار ٕا
ـن موضـوع  لغ ا سداد املبلغ مبعرفهتا فمل ختصمه احملمكة من م ٔنفة (الطاعنة) مل تقم  املست

ٔنف ضـده ت استالم املسـ ٔنه ال یقدح ىف ذ ٔن قررت ب عوى بعد  (املطعـون ضـده) ا
سـلمه مـن  ىل  صـر دوره يف خصوص هذا الشیك  ٔلف درمه ٕاذ ٕاق الشیك مببلغ املائة 
ـه ،  لغـه يف ذم ل م ـري و مل یـد ء  ال  ٕاىل هیئـة الكهـر رشكة .................. لتوصـی
شاري املشـــروع  كتاب اس ز مما حيمت ا ه  لص ٕالیه احلمك املطعون ف ي  واكن هذا ا

ل (.. فٕان النعي ین ه مع املعىن الظاهر  ................) سند دفاع الطاعنة ال تعارض ف



ٔمام هذه احملمكـة رته  دل موضوعي يف سلطة احملمكة يف تفسري املقررات ال جيوز ا ٕاىل 
وملا تقدم یتعني رفض الطعن .

ٔسباب ولهذه ا
حمكت احملمكة :

ٔلزمت الطاعنة الرمس وا ٔمني .   رفض الطعن و ملرصوفات ومبصادرة الت


