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بسم هللا الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم د��

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-04-2021 بمقر محكمة التمييز بد��

�� الطعــن رقــم 48 لسنة2021 طعن تجاري

هاي ستار للمقاوالت ش.ذ.م.م  طاعن:

الفتان العقا�ية ش.ذ.م.م  مطعون ضده:
الصادر باالستئناف رقم 2020/2509 استئناف تجاري 

بتا�يخ 2020-11-25
الحكم المطعون فيه:

أصـدرت الحكـم التـا��

بعد االطالع ع�� األوراق وسماع تق�ير التلخيص الذي أعده وتاله السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. 
    حيث إن الطعن استو�� أوضاعه الشكلية. 

   وحيث إن الوقائع -ع�� ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر األوراق - تتحصل �� أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 603 لسنة 2020 تجاري ك�� والتي ُقيدت فيما بعد برقم
1678لسنة 2020 تجاري ج��� ع�� المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ قدره 2,498,782 درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % من تا�يخ رفع الدعوي
حتى تا�يخ السداد التام، وتعويضا ماديا وأدبيا قدره 500,000 درهم عن التأخير �� سداد المبلغ. وقالت بيانا لدعواها أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 23-7- 2007 أسندت
المطعون ضدها إليها تشييد مبني ورشة عمل ومكتب وإقامة العمالة ع�� قطعة أرض بمنطقة القوز ومبني مكتب ع�� قطعة أرض بمنطقة أم سقيم مقابل مبلغ مقداره
6,800,000 درهم  كما كلفتها بأعمال إضافية بمبلغ مقداره 572,106 درهم وقد قامت  بتنفيذ األعمال المتفق عليها إال أن المطعون ضدها لم تسدد سوي مبلغ 4,873,324
درهم وتبقي �� ذمتها المبلغ المطالب به وقد امتنعت عن سداده رغم مطالبتها به وهو ما ألحق بها أضرارا مادية وأدبية تقدر التعويض الجابر لها بمبلغ التعويض المطالب به
ومن ثم فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. وبتا�يخ 22-9-2020 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ قدره 2,124,782 درهم (اثنان
مليون ومائة وأ�بعة وعشرون ألف وسبعمائة واثنان وثمانون درهما) مضافا إليه فائدة قانونية بسيطة قدرها 9% سنويا اعتبارا من تا�يخ المطالبة الحاصل �� 5-13-
2020وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم باالستئناف رقم 2509 لسنة 2020 تجاري، وبتا�يخ 28-10 2020 قضت
المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. طعنت الطاعنة �� هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة
الدعوي لدي هذه المحكمة بتا�يخ 14? 12-2020 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة �� غرفة مشورة رأت أن

الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
  وحيث إن مما تنعاه الطاعنة ع�� الحكم المطعون الخطأ �� تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ع�� الرغم من خلو عقد المقاولة موضوع
الدعوي من أية نص يفيد اتفاق الطرفين ع�� اللجوء للتحكيم لفض أي نزاع ينشأ بينهما عن هذا العقد وال يغير من ذلك تضمن العقد اإلحالة إ�� التوجيهات إ�� المناقصين
ونصوص ولوائح البلدية المحلية ( بلدية د�� ) ذلك أن كافة المستندات التي قدمتها المطعون ضدها أمام محكمتي الموضوع للتدليل ع�� هذا الشرط  لم توقع من الطاعنة
 ولم تتضمن أي اتفاق بينها وبين المطعون ضدها ع�� شرط التحكيم مما يؤكد أن إرادة الطرفين المشتركة لم تنصرف إ�� االتفاق ع�� التحكيم ألنه باعتباره ط�يق استثنا��
لحسم النزاع يجب ثبوته كتابة وأن تكون الكتابة واضحة وص�يحة ع�� هذا االتفاق وإذ لم يتوافر ذلك �� عقد المقاولة موضوع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما

يستوجب نقضه. 
  وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- �� قضاء هذه المحكمة-  ان النص �� المادة (7) من القانون االتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم ع�� انه 1- يجب أن
يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإال كان باطال. 2 - يعد االتفاق ع�� التحكيم مستوفياً لشرط الكتابة �� الحاالت اآلتية: أ - إذا تضمنه محرر وقعه األطراف أو ورد فيما تبادلوه من
رسائل أو غيرها من وسائل االتصال المكتوبة أو تم بموجب رسالة إلكترونية وفقاً للقواعد النافذة �� الدولة بشأن المعامالت اإللكترونية. ب - إذا أحيل �� عقد ثابت بالكتابة إ��
أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم وكانت اإلحالة واضحة �� اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد. ج - إذا تم االتفاق ع�� التحكيم أثناء
نظر النزاع من قبل المحكمة المختصة بنظره، تصدر المحكمة حكمها بإثبات اتفاق التحكيم ويترك للخصوم مباشرة إجراءات التحكيم �� المكان والوقت الذي يتم تحديده
وبالشروط التي تحكمه، والقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. د - إذا ورد �� المذكرات الخطية المتبادلة بين األطراف أثناء إجراءات التحكيم أو اإلقرار به أمام القضاء، والتي
يطلب فيها أحد األطراف إحالة النزاع إ�� التحكيم وال يعترض ع�� ذلك الطرف اآلخر �� معرض دفاعه. مفاده ـــ أن التحكيم هو اختيار المتنازعين طرفاً غيرهما محايداً للفصل
فيما شجر بينهما من نزاع دون االلتجاء إ�� القضاء ، ويكون التحكيم تبعاً لعقد ُيذكر �� صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم ، وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم
بالفعل بين الخصوم ويسمى �� هذه الحالة اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم ، ويرتكز التحكيم ع�� إرادة الخصوم متمثلة �� اإلتفاق ع�� التحكيم ، وهذا اإلتفاق يعد المصدر
� بالكتابة سواء كانت الكتابة األساسي الذي يستمد منه المحكم سلطة الحكم �� النزاع بدالً من القضاء المختص ، ولذلك أحاطه المشرع بضمانات معينة منها أنه ال يثبت إال
محرراً وقعه الطرفان أو ما تبادله الطرفان من رسائل وبرقيات أو غيرها من وسائل االتصال المكتوبة أو تم بموجب رسالة إلكترونية وفقاً للقواعد النافذة �� الدولة بشأن
المعامالت اإللكترونية او اذا ورد �� المذكرات الخطية المتبادلة بين األطراف أثناء إجراءات التحكيم او امام القضاء ولم يعترض الطرف االخر، او إذا أحيل �� عقد ثابت بالكتابة إ��
أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم وكانت اإلحالة واضحة وص�يحة �� اعتماد هذا الشرط، وال يتحقق أثر اإلحالة إال إذا تضمنت تخصيصاً
لشرط التحكيم الذي تضمنه  العقد المحال إليه، فإذا كانت اإلحالة إ�� العقد المذكور مجرد إحالة عامة لنصوص هذا العقد دون تخصيص لشرط التحكيم المذكور تخصيصاً يفيد
علم الطرفين بوروده �� العقد ، فإن اإلحالة ال تمتد إليه وال يكون التحكيم متفقاً عليه بين أطراف العقد ، لماّ كان ذلك ، وكان التحكيم هو استثناء من األصل الختصاص المحاكم
وكان البّين من مطالعة صورة عقد المقاولة سند الدعوى أنه لم ُينص فيه ع�� التحكيم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم ع�� ما
أورده بمدوناته من أن (( الثابت بعقد المقاولة المبرم بين ط��� الخصومة المؤرخ 23-7-2007 أنه تضمن اإلحالة �� شرط التحكيم إ�� القواعد العامة ( Fidic  �� أي ما يتعلق
بعقد المقاولة من الباطن ذلك أنه نص �� البند (67 ? 3) من شروط االتفاقية والذي ينص صراحة تحت بند الشروط العامة بأن هذا العقد يخضع ويحكم طبقا للشروط العامة
لعقد الفيديك 1987 ، وقد قامت المستأنفة بتقديم صورة االتفاقية ولم تطعن المستأنف ضدها ـ المدعية ـ بأي مطعن ع�� الوثيقة والشرط الوارد بها بخضوع العقد للشروط
العامة لعقد الفيديك)) ع�� الرغم من أن المطعون ضدها قد استندت �� الدفع بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم إ�� ما ورد �� نص البند رقم 25 من العقد بان تكون
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http://www.dc.gov.ae/
http://www.dubai.ae/


5/8/2021 عرض الحكم

https://www.dc.gov.ae/PublicServices/VerdictPreview.aspx?OpenedCaseMainType=7&OpenedLitigationStage=5&CaseYear=2021&CaseSerialNu… 2/2

الشروط العامه للعقد عباره عن احكام ولوائح هيئة البلدية المحليه وشروط العقد العمال البناء وانشاءات الهندسة المدنية (فيديك ) اإلصدار األخير وإذ كان ما ورد �� هذا البند
 خضوع هذا العقد للشروط العامة لعقد الفيديك قد جاء بصورة عامة وغير ص�يحة أو واضحة �� وجوب تسوية ما ينشب من نزاع بين طرفيه طبقا للشروط العامة من 
للمقاوالت (فيديك)، ومن ثم فإن التحكيم ال يكون متفقاً عليه بين ط��� الدعوي إذ ال أثر لتلك اإلحالة �� سلب اختصاص المحاكم للفصل �� النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون

فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، فإنه يكون قد أخطأ �� تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه. 
فلهذه األسباب 

                                                              

  حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي إ�� محكمة االستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة أخ�ين وبإلزام المطعون ضدها
بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة. 


