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اریةائــــــــرة ا الت
مكة :هیئة احمل

رة ا س ا شار / محمد محودة الرشیف                      رئ رئاسة السید املس
ٔبوراحب  ومحمد عبدالعظمي شارن/ صالح عبدالعاطى  ن املس ةوعضویة السید عق

ىل       ٔمني الرس السید/  حسام  و
دا ةيف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ب ارة رٔس اخلمي ٕام ر القضـــــاء ب

2016من العام من شهر مایو 30املوافق هـ1437شعبان 23إالثنني يف یوم
م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة51يف الطعـن املق 2016ق 11لس

املوجز :
لخصم - ٕاجراءاهتا –ربة  سوب  ع م ٔهنا روعیت - توق ٔصل فهيا  ىل–ا

متسكون به من خمالفة هذه إالجراءات . ىل ما  لیل  اخلصوم تقدمي ا

ة احملمك
ة،  ي تاله السید القايض/ املقرر محمد عق ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا بعد إالطالع 

: -واملرافعة ، وبعد املداو
ه الشلكیة. ٔوضا ث ٕان الطعن ٕاستوىف  ح

ىل ما یبـني مـن احلـ ث ٕان الوقائع  ٔنوح ٔوراق تتحصـل يف  ر ا ـه وسـا مك املطعـون ف
عـوى رمق   ٔقاموًا ا نة 190املطعون ضدمه  ـىل 2015لسـ مـدين جـزيئ رٔس اخلميـة 

لـغ   ٔن تؤدي هلم م ا ب لزا ٕ ٔهنـا 157,000الطاعنة بطلب احلمك  ند  ـىل سـ درمه وذ



ال اخلاصـ لف لملحق  د  ٔهنـا مل تقـم استلمت املبلغ سالف البیان لعمل جحر وعوام ة هبـم و
عــوى .    لیــه ومــن مث اكنــت ا ي مت إالتفــاق  ٔعاملهــا ا بتوصــیل بعــض احلجــر ومل تقــم ب

ــارخي   ــره حمكــت بت ٔن اودع تقر ــد  ــري وبع ــدبت احملمكــة خ ــزام 2015/ 6/ 17ن ل ٕ
ٔنصـبهتم الرشـعیة  ـهنم وفـق  ٔلف درمه یـوزع ب لغ ستة وستون  ٔن تؤدي هلم م الطاعنة ب

ركة مو  اف رمق  يف  ت ٕالسـ ٔنفت الطاعنة هذا احلـمك  م ........... ، است نة  492ر لسـ
اف رٔس اخلميــة والــيت قضــت بتــارخي 2015 ت ٔمــام حممكــة اســ 2016/ 1/ 14مــدين 

متیـزي وٕاذ ُعـرض الطعـن  ٔنف، طعنت الطاعنة يف هـذا احلـمك بطریـق ا ٔیید احلمك املست بت
لنظر .ىل هذه احملمكة يف غرفة مشورة رٔت ٔ  ر  د نه 

ه  ىل احلمك املطعون ف ٔول مهنام  ب ا لس ني تنعى الطاعنة  ىل سب ٔقمي الطعن  ث  وح
عوى ٕاذ  تاح ا ٔمام حممكة املوضوع ببطالن حصیفة اف خمالفة القانون ٕاذ متسكت بدفاعها 

الهنا  ٔن احلمك مت ٕا رش رمغ معرفة املطعون ضدمه ماكن ومعل الطاعن ٕاال  عن طریق ال
رادًا وردًا مبا یعیبه وستوجب نقضه. فاع ٕا ه التفت عن هذا ا املطعون ف

الن الطاعنة ويه مؤسسة فردیة عن  ٔنه مت ٕا ري حصیح ذ ث ٕان هذا النعي  وح
رش بعد ٕاجراء التحري وٕاذ تعذر معرفة ماكن  لامدةطریق ال طبقًا  من 8الطاعن وذ

ه هبذقانون  ىل احلمك املطعون ف ىل اإالجراءات املدنیة ومن مث فٕان النعي  كون  ب  الس
ٔساس. ري 

ٔ يف تطبیـق القـانون ٕاذ  ه اخلط ىل احلمك املطعون م ب الثاين  لس ث ٕان الطاعنة تنعي  وح
لـبطالن   ً ـري مشـو ادًا ٕاىل تقرـر خ ـري ٔقام قضاءه ٕاس ـع  هيـا مـن توق سـب اخلبـري ٕا ٕاذ 

اقشـة اخلبـري فـ ٕالتفـت عـن طلـب م لتايل مل حتضـر ومل حيضـر ممثل عهنا كـذ حصیح و
ـىل تقرـر اخلبـري مبـا یعیبـه  رتاضـات  ـىل إال دم الرد  جته و ى ٕالیه من ن هت توجب و ٕا سـ

نقضه.
ٔنه من املقرر  ٔول مردود ذ ث ٕان هذا النعي يف شقه ا ٔصل يف إالجـراءات وح ٔن ا

متسكون به. ملـا اكن  ىل ما  لیل  ٔنفسهم تقدمي ا خلصوم  ط  ٔ ٔن الشارع  ٔهنا روعیت و
ـــا وهـــو املوظـــف  ـــن ميثله ـــة حرضـــ عهنـــا م ٔن الطاعن ٔوراق  ـــن ا ـــني م واكن الب ذ

ي مل  لیـه یدفع................ وا مثة دفاع ینال مهنا ومن مث فٕان النعي  ٔ هبـذا هذه املس
ٔن  ٔنه من املقرر  ذ ري حم ٔن النعي يف الشق الثاين يف  ٔساس.   كام  ري  ىل  ه  الو

هيا مـن حملمكة املوضوع السلطة  ر ما یقدم ٕا عوى وتقد التامة يف حتصیل فهم الواقع يف ا



ـذ  ٔ ـداها، وا ح ما تطمنئ ٕالیه مهنـا وٕاطـرح مـا  رج هنام و واملوازنة ب ٔد دات وا املس
لهيـا ويه  ٔقـمي  ٔسـس الـيت  ٔحباثه وسالمة ا اكفة  نعت  ي ندبته مىت اق بتقرر اخلبري ا

تقالًال  لـرد اسـ د یقدمـه ري ملزمة مـن بعـد  ٔو مسـ ٔو طلـب  ٔو جحـة  ـىل لك قـول 
باب سـائغة لهـا  ٔسـ ـىل  ٔن تقـمي قضـاءها  نعت هبا و قة اليت اق ٔن تبني احلق اخلصوم ولها 

ٔورا ٔن ٔصلها الثابت  ٔوراق وتقرر اخلبري  واكن البني من ا ملا اكن ذ كفى محل ق و
ري 30سبة إالجناز   ٔ ٔن مـدة التـ ٔهنا 416%  و شـ ريیـة  ٔ تحق غرامـة ت سـ یومـًا ممـا 

ســداد   ــة  لزتامــاهتم العقدی ٕ مبــا 93ووفــاء املطعــون ضــدمه  % مــن قميــة عقــد املقــاو
غ املقىض ب م املبل لمطعون ضده ه هذا النظر فٕان ستحق  م املطعون ف ه وٕاذ ٕالزتم احلك

ٔساس. ري  لــى  كــون  ه  لیه هبذا الوج النعي 
دم. لـرفض وملا تق دیـرًا  ه ج رم وكــون الطعن 

ذــــــل
- حمكت احملمكة:

ٔمني. لغ الت ٔلزمت الطاعنة الرسوم واملرصوفات مع مصادرة م رفض الطعن و


