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دار ال ارة رٔس اخلمييف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ب ٕام اء ب ـــةـــــقض
د  ٔ ن2016و من العام ـــمن یول31هـ املوافق 1437شوال 25يف یوم ا ني يف الطع

د مــــــــــدول احملمكـــــفـي جناملق ة43-40ــىـة بـرق 2016ق 11لس

ً معلوم املقدار –ٕالزتام جتاري املوجز :  لغًا نقد م ٔخر يف الوفاء به –حم –ت
لفوائد القانونیة املقررة  ري  ٔ ساهبا –التعویض عن الت ة ٕا الفائدة املنصوص –یف

دم تعیني سعر –لهيا يف العقد  سعر الفائدة السائد يف السوق وقت التعامل عند 
عن –الفائدة يف العقد  زید يف هذه احلا ٔن ال  % .12رشطه 

احملمكة 
طال ة بعد  ي تاله السید القايض املقرر/ محمد عق ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا ع 

. واملرافعة وبعد املداو
ٔوضاعهام الشلكیة .  ا  ث ٕان الطعنني استوف ح



ٔن  ٔوراق تتحصل يف  ر ا ىل ما یبني من احلمك املطعون يف وسا ث ٕان الوقائع  وح
عوى 2016لسنة  40الرشكة الطاعنة يف الطعن رمق   ىل املطعون ضدها ا ٔقامت 

بتدائیة بطلب  2013لسنة  328رمق   ة  -مدين رٔس اخلمية  وفقًا لطلباهتا اخلتام
لغ  - ٔن تؤدي لها م ا ب ٔرضار اليت 5914378.18ٕالزا لغ ملیوين درمه عن ا درمه وم

ً 12والفوائد قدرها  حلقت هبا  رخي املطالبة وقالت بیا ٔنه مبوجب عقد % من 
وتعدیالته بتارخي  ام 11/2012/ 22مقاو ىل ق م مت االتفاق بني طريف التداعي 

ذ  ف یار الطاعنة ب ریب واخ خفضة اجلهد وتورید و شاء شبكة توزیع م ٔعامل ٕا
لمطعون ضدها وبلغت قمية التعاقدات  اج اململوك  ة ملصنع الز اج ٔعامل الز لشبكة ا

لغ  در16170000 لغ  9702000مه سددت م % من قمية العقد 10درمه  وجحزت م
ٔعامل موضوع العقد  رخي بدء معل املصنع وقد نفذت الطاعنة ا لطاعنة من  سدد 

شغیل املصنع بتارخي  نعت 17/03/2013سالف البیان رمغ  ٔن املطعون ضدها ام م ٕاال 
ىل ٔقامت املطعون ضدها  عوى ،  21الطاعنة الطعون رمق  عن السداد . فاكنت ا

لطاعنة والبالغة  2014لسنة  ة  ساب املبالغ املدفو مدين رٔس اخلمية بطلب احلمك 
لغ  15832.280.7 177459درمه  وتزنیلها من مستحقاهتا وحرص طلباهتا يف م

لعقد امل ا وفق  ذ الطاعنة الزتا دم تنف ب  س الغ  ساب ما مت اتفاقه من م ربم درمه وا
هنام وٕاضافة   یاطیًا 20ب ٔرضار اليت حلقت هبا واح % مقابل مصاریف والتعویض عن ا

عویني لالرتباط ، حمكت بتارخي   ٔن مضت احملمكة ا ري ، وبعد  ٔ ا بغرامات الت ٕالزا
عوى رمق 30/07/2015 ٔن 2013لسنة 328يف ا لزام املطعون ضدها ب ٕ مدين 

لغ   عوى رمق  3.424.263.08تؤدي ٕاىل الطاعنة م 2014لسنة  21درمه ويف ا
لفعل يف طلب الفوائد  عوى قدمت الطاعنة ٕاىل احملمكة بطلب ٕاغفال  رفض ا مدين 

ٔن تؤدي 2015/ 09/ 15القانونیة وبتارخي   لزام املطعون ضدها ب ٕ م حمكت احملمكة 
عوى % من املبلغ احملكو 9ٕاىل الطاعنة الفائدة القانونیة بواقع   رخي رفع ا م به اعتبارًا من 

اف رمق  08/09/2013يف  الست ٔنفت الطاعنة احلمك الصادر  لسنة 377م .  است
افني رمقي  2015 الست ه املطعون ضدها  ٔنف 2015لسنة 443، 378كام است

د ، قضت  افات الثالثة لالرتباط ولیصدر فهيم حمك وا ست ٔن مضت احملمكة  وبعد 
ٔنف .  طعنت الطاعنة يف هذا احلمك 2015/ 12/ 29ارخي بت ٔیید احلمك املست بت م ف

م   لطعن رق متیزي  ا 2016لسنة  40بطریق ا ه املطعــون ضده ل ا طعنت  مك



ىل هذه احملمكة يف غرفة مشورة 2016لسنة  43رمق  لطعن ، وٕاذ عرض الطعنان 
لنظر . ٔمرت بضمهام لالرتباط قرٔت ران  د ٔهنام 

لطعن رمق   سبه  ل . 2016لسنة 40ٔوًال 
ٔ يف تطبیـق  ه اخلط ىل احلمك املطعون ف ٔسباب الطعن  ث ٕان الطاعنة تنعى حباصل  وح
ـىل تقرـر اخلبـري  ٔقـام قضـاءه  فـاع ٕاذ  ـالل حبـق ا ب وإال سب القانون والقصور يف ال

ـة وا ـري حصی باب  ٔسـ ـىل  الثابـت الثاين محمـوًال  رتاضـات خمالفـًا بـذ لتفاتـه عـن 
هيـا وٕامنــا ٕاىل  رجــع ٕا ب ال  سـ ٔعاملهـا  ــمتكن مـن ٕاجنــاز  ٔن الطاعنـة مل  اصـة  ٔوراق و
ـد  شـغیل املصـنع مكو اعتـد بتـارخي  تقاعس املطعـون ضـدها يف بعـض ٕالزتاماهتـا كـذ

ٔكرث من مقاول يف إ  د  ٔنه یو ني  ري يف  ٔ م الت ٔ دد  ه  سب م شـاء املصـنع كـذحي
ٔرضار الـيت حلقـت هبـا مبـا یعیبـه  ٔ العقـدي وا دم تناسب التعویض احملكوم به عن اخلطـ

وستوجب نقضه . 
ٔن لقايض املوضـوع سـلطة حتصـیل فهـم  ٔنه من املقرر  ث ٕان هذا النعي مردود ذ وح

ه  ٔوراق وحمسـ ـىل الثابـت  ه  سند وال خروج م عوى طاملا  ٔن یبـني الواقع يف ا
فهيـا ومهنـا تقـارر  ٔد ر ا ٔسباب سائغة وتقـد ىل  ٔن یقمي قضاءه  نع هبا و قة اليت اق احلق
ـذًا مبـا ورد بتقرـر  ٔ ٔقـام قضـاءه  ـه  ،  واكن احلـمك املطعـون ف ٔهل اخلربة . ملا اكن ذ

مببلـغ    ٔن ذمة املطعون ضـدها مشـغو درمه لصـاحل 3.424.263.08اخلربة الثاين من 
ٔ العقـدي املشـرتك بـني طـريف التـداعي يف  ٔرضار من جراء اخلط ٔصاهبا  ٔنه قد  الطاعنة و

بة  سـ راوحت  د احملدد و ٔعامل يف املو سلمي ا لطاعنـة و 75دم  لمطعـون %25   %
ـة الـيت  ٔوراق ویـؤدي ٕاىل الن لثابـت  ـه  الص سـائغ ال خمالفـة م ت ضدها وهو اسـ

هتت ٕالیه  دًال ا كـــون جـ ٔن  د و ا ال یعـ باب طعهنـ ٔسـ احلمك فـٕان مـا تثـريه الطاعنـة يف 
ضحـى  ة النقض ف ام حممك ٔم رته  ة املوضـــوع وهو ما ال جيوز ٕا موضوعیًا يف سلطة حممك

ــول ویتعني رفض الطعــن  ري مق .النعـي 
لطعن رمق  سبة  ل مدين . 2016لسنة 43نیا 

ث ٕان الطا ٔ يف تطبیـق وح ه اخلط ىل احلمك املطعون ف ٔسباب الطعن  عنة تنعى حباصل 
ٔهنا متسكت  تقوم  فاع ،  ويف بیان ذ الل حبق ا ب وإال سب القانون والقصور يف ال
ئـق  ططـات والو سـلميها ا نـاع املطعـون ضـدها عـن  ب ام سـ ٔرضار  ٔهنا حلقت هبـا  ب

لتعدیل لمرشوع عند طلهبا وذ هنائیة  ء مما اضـطرت ٕاىل ا ى رشكة الكهر ها  اشرتا



شـغیل واملصـاریف إالداریـة واملغـاالة  نة ال دة يف سـ دها ز ك ٓخر مما  لجوء ٕاىل مقاول  ا
بة  سـ ٔ ب سبة املشاركة يف اخلط بة احملـددة يف العقـد 25يف حتدید  سـ ال % خمالفـًا بـذ

املغـ10ويه  ري وفقـًا ذ ٔ لتايل حتدید غرامات الت بة الفوائـد % و  سـ االة يف حتدیـد 
ـاوز 9 ساب الفائدة مبـا ال یت ٔن 5% مبا ال یتفق مع العرف السائد السابق يف ا % ٕاال 

فاع مبا یعیبه وستوجب نقضه .  دات وهذا ا ه التفت عن هذه املس احلمك املطعون ف
ٔن حملمكـة ا ٔنـه مـن املقـرر  ـول ذ ري مق ٔول  ث ٕان هذا النعي يف شقه ا ملوضـوع وح

دات  هيـا مـن املسـ ر مـا یقـدم ٕا عوى وتقـد السلطة التامة يف حتصیل وفهم الواقع يف ا
ـذ بتقرـر  ٔ ـداها ،  وا ح مـا تطمـنئ ٕالیـه مهنـا وٕاطـراح مـا  رج هنام و واملوازنة ب ٔد وا
ري ملزمة  لهيا ويه  ٔقمي  ٔسس اليت  ٔحباثه وسالمة ا كفایة  نعت  اخلبري املنتدب مىت اق

د یقدمــه اخلصــوم ، مــن  ٔو مســ ٔو طلــب  ٔو جحــة  ــىل لك قــول  تغاًال  لــرد اســ بعــد 
ٔصـلها  ٔسباب سائغة لهـا  ىل  ٔن تقمي قضاءها  نعت هبا و قة اليت اق ٔن تبني احلق وحسهبا 
لــص ٕاىل  ــه  ،  واكن احلــمك املطعــون ف ،  ملــا اكن ذ كفــي محلــ ٔوراق و الثابــت 

ة املطعون ضدها يف املبلغ ا ي ٔحق ى ٕالیه اخلبري املنتـدب الثـاين ا هت ذًا مبا ا ٔ حملكوم به 
ـىل  لهيا احلصـول  ٔو الطاعنة اكن  هبذا املبلغ و  ٔن ذمة الطاعنة مشغو ٔن ٕالیه من  اطم
ساب مقـدار  ٓالت والتحفزيات املوجودة يف املصنع ال ئیة مجلیع ا ٔعامل الكهر داول ا

لـغ  امحلل اللكـي املطلـوب مـن رشكـة الكهـر ى ٕاىل خصـم م هتـ درمه مـن 40.000ء وا
تحقات املطعــون ضــدها لعــدم  ٔعــامل يف ســلميها هــذهمســ ســلمي ا ــدم  ٔن  اجلــداول و

بة الطاعنـة  سـ ل بة  سـ راوحـت  ٔ مشرتك بني طريف التـداعي  ة خط مواعیدها اكن ن
د يف75% واملطعون ضدها 25 وال یو ساب هذه الغرامات طبقًا  % وقد مت ا

يف  ٔصـ لـص ٕالیـه احلـمك سـائغًا و ي  رات ، واكن هذا ا العقد ما خيالف هذه التقد
، فٕان مـا تثـريه الطاعنـة مـن الشـق  ًا محل ى ٕالیه واكف هت ً ملا ا داهتا ومؤد ٔوراق ومس ا
ره  تقل بـه حممكـة املوضـوع بتقـد سـ ـدًال فـ كـون  ٔن  ٔول من هـذا النعـي ال یعـدو  ا

ول .تتحسـر عنه ر  ري مق قابة هذه احملمكة ویضحى النعي 
ٔنه من املقرر طبقًا لنص املـادة   ري سدید ذ ث ٕان النعي يف شقه الثاين  مـن 88وح

 ً لغًا نقـد اري م لزتام الت اریة ٕاذ اكن حمل  ٔخر قانون املعامالت الت معلـوم املقـدار وتـ
ل ا ىل س ن  ا ٔن یدفع  ري الفائـدة القانونیـة يف الوفاء به اكن ملزمًا  ٔ لتعویض عـن التـ

ـدم 77، 66ملادتني  املقررة  ـا ٔنـه يف  من ذات القانون سالف البیان مبـا مفـاده 



لسائد يف السوق  ٔن حيدد سعر الفائدة وفقًا  لقايض  وجود اتفاق حيدد سعر الفائدة فٕان 
واكن البـني12مبا ال جياوز  ٔن الطاعنـة % حىت متام السداد . وملا اكن ذ ٔوراق  مـن ا

ـــوى   ع ـــع ا رخي رف ـــن  ـــدة يف الســـوق م ـــت ســـعر الفائ دات تث ٔي مســـ ـــدم  مل تق
لعـرف 08/09/2013 ریـة املطلقـة وفقـًا  لقايض السـلطة التقد فٕان  ويه امللكفة بذ

كـون قضـاء متیـزي  ـذاك ومـن مث  ـت العـرف املرصـيف وق ٔن الطاعنـة مل تث القضايئ طاملا 
سبة رٔس اخلمية إ  ـه 9عتد ب % يف حتدید سعر الفائدة القانونیة وٕاذ الزتم احلمك املطعون ف

ـري  ـه  رم ٔسـاس وكـون الطعـن  ـري  ىل  كون  لیه هبذا النعي  هذا النظر فٕان النعي 
ول .  مق

وملا تقدم . 
ك لـــــــــــذل
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