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ــة، واملرافعــة وبعــد  ي تــاله القــايض / محمــد عق ٔوراق وســامع التقرــر ا ــىل ا طــالع  بعــد 
. املداو

ث ٕان الطعنني رمقي  ٔوضاعهام الشلكیة.2016لسنة 41، 25ح ا  استوف
ٔن  ٔوراق تتحصـل يف  ر ا ـه وسـا ىل ما یبـني مـن احلـمك املطعـون ف ٔن الوقائع  ث  وح

عوى رمق  ٔقامت ا ٔول  نة 124املؤسسة الطاعنة يف الطعن ا ـىل املطعـون 2011لسـ
لـغ  ٔن یـؤدى لهـا م ٔول بـ لـزام املطعـون ضـده ا ٕ درمه 1000000ضدهام بطلـب احلـمك 

ٔصـل الكفـا12القانونیة بواقع والفائدة  سـلميه  % وٕالزام املرصف املطعون ضده الثاين ب
ة رمق  ) ، الصـادرة عـن بنـك ............. فـرع رٔس اخلميـة OLG-07-097014(املرصف

خصصه 45000( ٔهنا مؤسسة م عواه   ً درمه) والفوائد القانونیة، واملصاریف . وقال بیا
ٔعام ٔرض رمق (يف  قطعـة ا ٔول ميت ٔن املطعون ضده ا مية 17ل مقاوالت البناء و ) قسـ

)A286 نة ــالل ســ طقــة اجللفــار، و استصــدر املطعــون ضــده 2007) رٔس اخلميــة م
 ً شــار ــب ............ اس ــني مك كــررة) و ٔربعــة طوابــق م ٔرض و ٔول رخصــة بنــاء ( ا

البناء  ٔسند مقاو فـٕان قميـة بعقـد عرشـة ٕاىل الطاعنـة لمشـروع و وطبقـًا لعقـد املقـاو
لـغ  ٔول سـدد م ٔن املطعـون ضـده ا ٔعامل وٕاجنازها مقابـل  ذ ا ف مالیني درمه، قامت ب
نـع عـن سـدادها واكنـت استصـدرت  ه ملیـون درمه ام يق يف ذم سعة مالیني درمه و

ة مببلغ ( مرصف الثـاين، وٕاذ ٔلف درمه) لضـامن الصـیانة لصـاحل املطعـون ضـده 450كفا
ة بـدون  املرصـف سلمي الكفا نع عن  ري ام ٔ ٔن ا هتت فرتة الصیانة ٕاال  ٔعامل وا اجنزت ا

ىل  ٔمر جحز حتفظي  لطاعنة  ه حق، وٕاذ صدر  ٔول، ومـن مث و ٔمـوال املطعـون ضـده ا
ٔودع تقرـره، حمكـت بتـارخي  ٔن  ـريًا ، وبعـد  عوى، ندبت احملمكـة خ 31/3/2013اكنت ا

لـزام املطعـون رفض ا ٕ دم حصة احلجز التحفظي و ٔول و ة املطعون ضده ا عوى يف موا
لـغ  لطاعنـة م ٔن یـؤدى  ٔول ب ة ، والفوائـد –درمه 450000ضده ا املرصـف ٔصـل الكفـا

رخي صدور احلمك حىت متام السداد.6بواقع  ً من  % سنو
اف رمق  ت السـ ٔنف الطاعنة هـذا احلـمك  نة 298است اف 2013لسـ ت ٔمـام حممكـة اسـ

م  اف رقـ ت السـ افه املطعون ضـده الثانـــي  نة 302رٔس اخلمية وكذا است 2013لسـ
ٔن د  ـد، قضـت بتـارخي وبع افني لالرتباط ولیصدر فـهيام حـمك وا ست مضت احملمكة 

اف رمق 26/5/2013 ست اف 2013لسنة 302يف موضوع  ت سـ رفضـه وفـــي 
م  نة298رقـ ـل 2013لسـ عـوى ق ـرفض ا ٔنف يف شـقه اخلـاص  ت لغـاء احلـمك املسـ ٕ



لغ ملیون درمه والفوائد القانونیـة  لطاعنة م ٔن یؤدى  لزامه ب ٕ ٔول واحلمك  املطعون ضده ا
ـىل هـذا 12 ٔول  عوى وحىت متام السداد، طعن املطعون ضـده ا رخي ٕاقامة ا % من 

لطعــن رمق  نة 126احلــمك  لیــه املطعــون ضــده الثــاين مــدين2014لســ ، وكــذا طعــن 
ٔن مضـت احملمكـة الطعنـني 2014لسنة 127لطعن رمق  متیـزي وبعـد  مدين امام حممكـة ا

د، قضت بتارخي  ه 10/2/2015لالرتباط ولیصدر فهيام حمك وا بنقض احلمك املطعون ف
ــ وت ــا ٔخــرى، متــت إال اف لنظرهــا هبیئــة  ت ســ عــوى ٕاىل حممكــة  ا ــا داولت وٕا

جللسات، وبتارخي  عوى  اف رمق 29/12/2015ا ت سـ ـرفض  نة 298قضـت  لسـ
اف رمق 2013 ت ســ نة 302ويف  ٔنف يف شــقه اخلــاص 2013لســ ت ٕالغــاء احلــمك املســ

لـغ  لطاعنـة م ٔن یـؤدى  لزام املطعون ضده الثاين بـ ـرد 450000ٕ لزامـه  ٕ درمه واحلـمك 
لطاعنـة . قضـ ٔصـلیة  ا ـىل هـذا سند الكفـا لطعـن رمق ت الطاعنـة  نة 25احلـمك  لسـ

لطعن رمق 2016 ٔول  لیه املطعون ضده ا متیزي، كام طعن  نة 41ٔمام حممكة ا ، 2016لسـ
ــــــن رمق  لطع ــــــاين  ــــــون ضــــــده الث ــــــه املطع لی ــــــن  ــــــام طع نة 44ك ، 2016لســــــ

لسة لنظ ددت  ىل هذه احملمكة يف غرفة مشورة ، اليت  رهـا وٕاذ عرضت الطعون الثالثة 
لنظر. ر  د ٔهنا  د و وفهيا قررت مض هذه الطعون الثالثة لیصدر فهيا حمك وا

:2016لسنة 25ٔوًال: الطعن رمق 
باب الطعـن  ٔسـ ٔول والثـاين مـن  ب ا ٔول من الس ه ا لو ٔن الطاعنة تنعى  ث  –وح

ٔ يف تطبیق القانون وتفسريه وبطالنه، ويف بیانه ذ ه، اخلط تقـول ىل احلمك املطعون ف
یـة البـالغ  ـرة الب ى دا ـه هـو العقـد املصـدق  ي اعتد به احلمك املطعـون ف ٔن العقد ا

ــه  ــن رمق 8850000قميت ــرة يف الطع ٔول م ــه  ــه مت تقدمي ٔن نة 126درمه رمغ  2014لســ
لحصـول  لبنك  ي قميته عرشة مالیني واملقدم  ٔن العقد ا دید واعترب  د  عتباره مس

متویـل هـو قـي املـنظم لعالقـة الطـرفني ٕاذ مل ىل ا ٔنـه هـو العقـد احلق عقـد صـوري رمغ 
ٔكــرث مــن  لمشـــروع بلغــت  قــة  ٔن التلكفــة احلق ٔول كــام  لیــه املطعــون ضــده ا یعــرتض 

عشـرة مالیني درمه مبا یعیبه وستوجب نقضه.
ستقل بـه قـايض  الصوریة هو مما  ٔد ر  ٔن تقد ري حمل ذ ث ٕان هذا النعى يف  وح

ٔن یقـمي ا نـع هبـا و قـة الـيت اق ٔن یبـني احلق عوى وحسبه  ملوضوع لتعلقه بفهم الواقع يف ا
ٔقـواهلم  ـع اخلصـوم يف خمتلـف  ٔن مل یت لیـه  وال  كفـى محلـ ٔسباب سـائغة  ىل  قضاءه 

قة الـيت وجحجهم ورد ام احلق روه ما دام يف ق ٔ ٔو طلب  ٔو جحة  ىل لك قول  استقالًال 



ٔور نع هبا و واكن اق ٔقـوال، ملـا اكن ذ احلجـج وا د دلیلهـا الـرد الضـمين املسـقط لـت
عوى رمق  ـا2014لسنة 275الثابت بتقرر اخلربة املودع يف ا ٔمـام حممكـة إال املقـدم 

البالغ قميته  قي هو عقد املقاو ٔن العقد احلق ٔ ي تضمن ٕالیه احملمكة يف هذه املس وهو ا
س ال 8850000 كون العقـد الثـاين مت 10.000.000بالغ قميته درمه ول درمه ، ومن مث 

ى  لیه ومودع  ٔول مصدق  ٔن العقد ا هیك  متویل  تقدميه ٕاىل البنك ٕالمتام ٕاجراءات ا
ـه هـذا النظـر فـٕان النعـى  سب صفة الرمسیة وٕاذا لزم احلـمك املطعـون ف ٔك یة ف رة الب دا

كون  ٔ ٔساس لیه يف هذه املس ري  ٔن هذا العقد ىل  ٔول –وال یؤر يف ذ العقـد ا
نة 126مت تقدميــه يف الطعــن رمق – ٔن حممكــة 2014لســ ٔول مــرة ٕاذ  ــزي  متی ــام حممكــة ا ٔم

الصوریة يف ضـوء هـذا العقـد  ٔ تضمنه من حبث مس ملزمة حبجیة احلمك الناقض ف ا إال
ول. ري مق كون النعي  ومن مث 

باب  ٔسـ ب الرابـع مـن  ٔول والسـ ب ا ـه الثـاين مـن السـ لو ٔن الطاعنة تنعى  ث  وح
ٔمقـا الطعن  تدالل ٕاذ  سـ ب والفسـاد يف  ب سـ ـه القصـور يف ال ـىل احلـمك املطعـون ف

فعـة  تلمت ا ٔن اسـ و اكمـ تلمت قميـة عقـد املقـاو ٔن الطاعنـة اسـ ادًا ٕاىل  قضاءه اس
ٕالیصــال املوقــع ملیــون املقدمــة البــالغ قميهتــا  بــت  رها 27/3/2008درمه وذ مــن مــد

ٔصيل والصور.... املهندس –املسئول  ىل العقد ا ٔیضًا  ي وقع  تقرـر اخلبـري يوا و
ني املهندس  ـع .............يف  يف التوق ال ميثل الطاعنة وهو جمرد موظـف فهيـا وال صـفة 

ٔن العقد البالغ هتت اخلربة ٕاىل  ـذ املقـاوكام ا ي مت بـه تنف قميته عرشة مالیني درمه وهـو ا
مبا یعیبه وستوجب نقضه . 

ٔن لقايض املوضوع سلطة  ٔنه من املقرر  ، ذ ري حم ث ٕان هذا النعي يف  وح
ٔوراق ،  ىل الثابت  ه  سند وال خروج ف عوى طاملا  حتصیل فهم الواقع يف ا

قة اليت ا ٔن یبني احلق ٔسباب سائغة .وحبسبه  ىل  ٔن یقمي قضاءه  نع هبا و ق
ٔن تقـرر اخلـربة احلسـابیة  لـص يف قضـائه ٕاىل  ه قـد  ،واكن احلمك املطعون ف ملا اكن ذ
ٔي  ـد  ٔنـه ال یو ي تطمنئ ٕالیه احملمكة  عوى الراهنة وا ٔصيل والتمكیيل املنتدب يف ا ا

ٔول هبذا املبلغ  ه املطعون ضده ا ت مدیون دات تث فعة املقدمة –مس فضًال عن –ا
تالم الطاعنـة 2008/ 27/03ٕالیصال املوقع  ـد اسـ ي یف م مـن املهنـدس ............ وا

صـفة فــــي لهذا ٔنـه  ـد  ٔصيل والعقد الصوري مبـا یف ٔیضًا العقد ا ي وقع  املبلغ وهو ا
ذ  ه فضًال عن التفویض الصـادر تنف وميثل الطاعنة ف د املقاو ام عق ر ـل مـد مـن ق



ٔول  الشهادة الصادرة برباءة ذمة املطعون ضـده ا ىل العقد . یعزر ذ ع  لتوق الشـركة 
شاري املوضوع بتارخي  ـىل 12/06/2011من اس تقر  ـاري اسـ ٔن العـرف الت م فضـًال 

املبلــغ حمــل  فعــة املقدمــة وهــو طبقــًا لعقــد املقــاو املرشــوع ا ٔن رضورة ســداد مــا
، واكن مـا التداعي  ٔ عوى يف هذه املسـ رفض ا وقىض  ذ املقاو ف ام املقاول ب ل ق ق

ٔوراق وكفي محلل قضائه ، فٕان ما  معینه يف ا ى ٕالیه احلمك يف هذا الصدد سائغًا و هت ا
ـدًال موضـوعیًا يف سـلطة  كون  ٔن  ه  ق تنعاه الطاعنة يف هذا اخلصوص ال یعدو يف حق

متیزي وكون النعـي حممكة املوضوع يف فهم ٔمام حممكة ا رته  عوى مما ال جيوز ٕا الواقع يف ا
ــىل العقــد  ــر  لزتو لطعــن  متســك   ٔن الطاعنــة  ٔســاس وال یــؤر يف ذ ــري  ــىل 

ٔصيل البالغ قميتـه  ٔنـه 8850000((  ا ريیـة ٕاذ  ٔ لفوائـد الت ـدم احلـمك  درمه )) وكـذا 
دیـد  ب  ٔول فهـذا سـ لشق ا سبة  ٔنـه مل ل متیـزي طاملـا  ٔمـام حممكـة ا ـه  ال جيـوز طر

ٔما  ٔمام حممكة املوضوع  ٔصل متسك به  خبصوص الشق الثاين فٕان الزناع یدور حول رد 
ول .  ري مق ه  رم كون الطعن  ف س قمية سند الكفا ول سند الكفا

مدين )) 2016لسنة 44نیًا / الطعن رمق (( 
ث ٕانه ٕاذا اكن الطاع ٓخر من وح ٔنفه  ٔنفه وٕامنا است ست بتدايئ ومل  ل احلمك  ن قد ق

ٔكرث مما قىض به احلمك  يشء  ىل الطاعن  ايف  ست اخلصوم ،  ومل یقيض احلمك 
 ، متیزي .  ملا اكن ذ ايف بطریق ا ست ىل احلمك  ه الطعن  ل م بتدايئ   فال یق

ٔنفا واكن الثابت من احلمك الصادر من حممكة إال ً من املطعون ضدهام / است ٔن  ا
بتدايئ دون الطاعن  ل احلمك –املا–احلمك  قد ق كون بذ ومن مث فٕان الطاعن 

ٔن احلمك  ٔمر املقىض يف حقه فضًال  از قوة ا ة و املرصف الكفا ٔ بتدايئ يف مس
ٔكرث مما قىض به احلمك يشء  مل تقيض  ا كون الصادر من حممكة إال بتدايئ ، فال 

ه مبا یتعني معه القضاء بعدم جواز  متیزي يف احلمك املطعون ف لطعن بطریق ا ا  احلق ف
لنظام العام .  من تلقاء نفسها لتعلق ذ ه ، وتقيض احملمكة بذ الطعن املرفوع م
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ٔسبا ث ٕان الطاعن ینعى حباصل  ٔ يف تطبیق وح ه اخلط ىل احلمك املطعون ف ب الطعن 

ادًا ٕاىل  ٔقام قضاءه اس فاع ٕاذا  الل حبق ا ستدالل وإال القانون والفساد يف 
ناع عن  م لتايل  ري ، و ٔ لت امه  لعقار حمل التداعي وق استالم املطعون ضده الثاين 

یعترب تعسفًا يف اس رمغ حتقق ذ دم سلمي سند الكفا ٔن  ني  دام احلق يف  ت



ٔعامل الصیانة امللكف  ٔول ب ام املطعون ضده ا ٔو ق لمرشوع  هنايئ  سلمي ا حتقق رشط ال
دد تلقائیًا  لتايل تت ة و املرصف ل الكفا س دم  لیه  ، یرتتب  هبا طبقًا لعقد املقاو

سلمي سند الك لزام الطاعن ب ٕ قىض  یة ربع سنویة ورمغ ذ عتداد ملدة زم دون  فا
ر مبا یعیبه وستوجب نقضه .   ٔ هبذا ا

ٔن حملمكة املوضـوع السـلطة التامـة يف حتصـیل  .  ذ ري حم ث ٕان هذا النعي يف  وح
بــت  ٔصــل  باب ســائغة لهــا  ٔســ ــىل  ٔقامــت قضــاءها  عــوى ، مــىت  وفهــم الواقــع يف ا

ٔن لها سلطة تفسري العقود واستظهار نیة ا ٔنه ال جيوز لها ويه ٔوراق كام  ن ٕاال  ملتعاقد
هتدي يف  ســ ٔن  لهيــا  ــده عبــارة معینــة ، وٕامنــا جيــب  ٔن تعتــد مبــا تف تعــاجل تفســري حمــرر 
ٔصـل  ٔنـه وٕان اكن ا اطت بتحرر العقد . كام و ٔ عوى والظروف اليت  تفسريها بوقائع ا

ذ العقد طبقًا  لیه وبطریقة تتفق مع ما یوجٔنه جيب تنف ٔال ملا اشمتل  ه حسـن النیـة ،و
ذ العقد وفقـًا القـانون  ٔیضًا تنف اول  ه ولكن ی ن مبا ورد ف ىل ٕالزام املتعاقد رص العقد  یق
بتــدايئ املــــؤید  واكن احلــمك  لــزتام ، ملــا اكن ذ حبســب طبیعــة  والعــرف والعــدا

ٔو  لص مـن  ت ة) قـد اسـ املرصف ة ( الكفا ٔل افــي يف مس ست م  عـوى حلك راق ا
ٔي  تلام املرشــوع بــدون  شــاري قــد اســ س و ٔن املــا دات  ومــا قــدم فهيــا مــن مســ
هنـايئ يف  سـلمي ا ل ٔصـدر شـهادة  شـاري املرشـوع  ٔن اس ٔنه فضًال عـن  ش مالحظات 

ــىل احلــمك 08/05/2011 ــه ومل یطعــن  نتفــاع ب ري البنــاء و ٔ ــ قــام بت ٔن املــا م كــام 
ٔ ت بتدايئ يف هذه املس سـ قـد اك ٔ لتايل فٕان هذه املسـ اف و ست ٔمام حممكة 

ة قـد حتقـق مـن صـدور  املرصـف كون رشوط رد الكفـا ٔمر املقىض هبا ومن مث  جحیة ا
لمرشوع فضًال عن ارتضاء املطعـون ضـده الثـاين  هنايئ  سلمي ا يف –املـا–شهادة ال

اف . الست لهيا  لعدم الطعن  وذ ٔ هذه املس
سلمي الفعيل وهو  ل ، فالعربة  ذ عقد املقاو ٔنه قد مضت مدة الصیانة ومت تنف هیك 
لتالــي فٕان  اع به و نتف ار و ري العق ٔ ىل الواقع ٕاذ قام املطعون ضده الثاين بت ما مت 

ى ٕالیه احلمك املطعــون هت ة . واكن ما ا املرصف احلق يف طلب رد الكفا ٔول  ضده ا
كفي محلل قضائه ، فٕان ما ینعاه الطاعن يف ٔرواق و معینه من ا هذا الصدد سائغًا و

دًال موضوعیًا يف سلطة حممكة املوضوع يف  كون  ٔن  ه  ق ال یعدو يف حق ٔ يف هذه املس
ول  ري مق ه  رم متیزي وكون الطعن  ٔمام حممكة ا رته  عوى مما ال جيوز ٕا فهم الواقع يف ا

.
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