
Page 1 of 31 

www.almc.ae 

 
           9/2019/ 8التار�خ: 
 المحترم       رئ�س المحكمة الموقرة السادة 

 السالم عل�كم ورحمة هللا

 دبي أ�جارات -الموضوع:الدعاوى األبتدائ�ة
 تجاري ا�جارات 2019لسنة  9538ورقم  2018لسنة  9957

 المعدل  النهائيالتقر�ر 

، وفــق 30/7/2019�اإلشارة إلى الموضوع أعاله وحســب تكل�فنــا مــن المحكمــة بتــار�خ  

 لألطراف:  الحكم التمهیدي

المدع�ة أصل�ا (المدعى علیها �التقابل) 
 (مؤجر)

المدعى علیها أصل�ا (المدع�ة �التقابل)  
 المستأجر

 .......... 
 .......... بو�الة 

 .......... هاتف متحرك  
 ....@............ بر�د ال�كتروني 

 .......... 
 .......... بو�الة 

 هاتف متحرك .......... 
 ....@............ بر�د ال�كتروني 

سل�منا وطلب ت 1/9/2019نرفق لكم التقر�ر النهائي حیث تم تقد�م التقر�ر األولي في 

المدع�ــة اصــل�ا وقــد وردت مــذ�رات .  4/9/2019ان وجدت قبل نها�ــة یــوم   همااعتراضات

ولــم �صــلنا اي اعتــراض مــن المــدعى علیهــا اصــل�ا �ــالرغم  وتم الرد علیهــا فــي نها�ــة التقر�ــر

 . وشكرا.من تواصلنا معاهم وتذ�یرهم �الرد

 
 
 الخبیر الهندسي: محمد سل�مان المرزوقي
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 الصورة األولى: الخبیر في العین المؤجرة للمعاینة

 و�تبین وجود الكهر�اءفي العین المؤجرة وحة توز�ع الكهر�اء الثان�ة: لالصورة 
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 �سم هللا والحمد � والصالة والسالم على رسول هللا

 دبي أ�جارات -الموضوع:الدعاوى األبتدائ�ة

 تجاري ا�جارات 2019لسنة  9538ورقم  2018لسنة  9957

 األوليالتقر�ر 

 محتو�ات التقر�ر:

 .وفقا لقرار المحكمة الموقرةمهام الخبیر  .1

 .نبذة عن مسار إعداد التقر�ر والجهود المبذولة .2

   .المستندات التي تم األطالع علیها .3

نتائج ال�حث والحقائق التي تم التوصل إلیها مع الطرفین واإلجا�ة علــى إستفســارات  .4

 .المحكمة الموقرة

 .الخالصة .5

 :المحكمةلخبیر وفقا لقرار أوال: مهام ا
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 والجهود المبذولة: ثان�ا: نبذة عن مسار إعداد التقر�ر

 .30/7/92011تم ارسال خطاب الدعوة لألجتماع وتقد�م المستندات بتار�خ  .1
 92012./7/8موضوع النزاع بتار�خ  تم عقد األجتماع .2
 7/8/2019.3لمعاینة العین المؤجرة موضوع النزاع بتار�خ تم األنتقال  .3
 7/7/2019.4مستندات أضاف�ة في وقد قدم األطراف  .4
تفیــد �انهــا ســتبدأ  5 26/8/2019وقــد ارســلت الخبــرة خطا�ــا الــى الطــرفین بتــار�خ  .5

 في اعداد التقر�ر األولي.
ــتب�ان و�عـــد ان �اشـــرت الخبـــرة فـــي ا  .6 عـــداد التقر�ـــر األولـــي تبـــین وجـــود الحاجـــة ألسـ

ل خطا�ــا الــى �عــض المعلومــات المتعلقــة �المصــاعد فــي العینــة المــؤجرة فــتم ارســا
تطلــب مســتندات توضــ�ح�ة مــن الطــرفین وحــددت  27/8/20196الطرفین بتــار�خ 

 .29/8/2019اجال نهائ�ا قبل الخامسة مساء یوم الخم�س 
وقد ارسلت المســتأجرة الب�انــات المطلو�ــة قبــل األجــل اال ان الو�یــل القــانوني طلــب  .7

اال ان الخبــرة رفضــت ذلــك ألنهــا منحــت وقتــا  1/9/2019أجــال الــى یــوم األحــد 

 
 الخبرةمن  1 1
 من الخبرة 5 2
 من الخبرة 13 3
 من ملف مستندات األطراف 841و  668  4
 من الخبرة 26 5
 من الخبرة 17 6
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كاف�ــا فــي المــرة الماضــ�ة و�ــان علــى الطــرفین تقــد�م �افــة مــا لــدیهم مــن مســتندات 
 تخص الدعوى.

 ع علیها:ثالثا: المستندات التي تم األطال
قــدم الطرفــان مســتندات وقــد تــم اإلطــالع علــى �افــة الوثــائق المقدمــة مــن الطــرفین �مــا 
اســتلمت الخبــرة مســتندات أضــاف�ة �عــد األنتقــال وســیتم األشــارة إلــى مــا تــراه الخبــرة أهــم 

مــع تأكیــدنا علــى أن الخبــرة اطلعــت علــى �افــة المســتندات المقدمــة مــن وجهــة نظرهــا 
ــغ  ــتندات. بلـ ــذه المسـ ــتندات اج هـ ــالي مسـ ــرفینمـ ــدد  الطـ ــتندات  .942عـ ــت مسـ ــد بلغـ وقـ

 صفحة. 27الخبرة 

ــى  ــة عل ــم التوصــل إلیهــا مــع الطــرفین واإلجا� ــي ت ــائق الت ــائج ال�حــث والحق را�عــا: نت
 إستفسارات المحكمة الموقرة:

�مكـــن أن أخلـــص إلـــى القـــول و�عـــد دراســـة مستف�ضـــة لملـــف القضـــ�ة واألجتمـــاع بـــین 
انتهجــت الخبــرة نهجــا متمیــزا فــي �حــث اوجــه النــزاع بــین الطــرفین تمهیــدا الطــرفین فقــد 

 لألجا�ــة علــى األســئلة فــي المأمور�ــة مــن حیــث تمكــین الطــرفین مــن تقــد�م مســتنداتهما
للمعاینة في نفس الیــوم �عــد �ما تم األنتقال ومناقشتهما على شاشة التلفاز وجها لوجه 

ــا  ــات نظرهمـ ــرح وجهـ ــن طـ ــا مـ ــرفین وتمكینهمـ ــة الطـ ــم مناقشـ ــاع وتـ ــن األجتمـ ــاء مـ األنتهـ
فــي نفــس الوقــت ووقعــه الطرفــان وســلم نســخة منــه الیهمــا فــي وحــرر محضــر تفصــیلي 

نفــس الوقــت واســتجابت الخبــرة لطلــب الطــرفین ألمهالهمــا لتقــد�م مســتندات جدیــدة وقــد 
ومــن ثــم توصــلنا الــى الــرأي النهــائي التــالي ردا  .2019-8-21مها الطرفــان فــي قــد

 على أسئلة المحكمة الموقرة:

 :وقد جاءت محتو�ات محضر األجتماع على النحو التالي

وابلغهــم انــه لــم �ســتلم ا�ــة  6/8/2019افــاد الخبیــر انــه اتصــل هاتف�ــا �ــالطرفین یــوم  .1
ب في خطاب الخبرة الى الطرفین المسـتلم مستندات من الطرفین وفقا لألجل المضرو 

منهمـــا. وقـــد افـــاد و�یـــل المدع�ـــة اصـــل�ا فـــي المكالمـــة انـــه ارســـلها اال انـــه تبـــین عـــدم 
األستالم وقام �ارسـال مجموعـة �سـ�طة مـن المسـتندات امـا المـدعى علیهـا اصـل�ا فقـد 

ع اال ان افــاد و�یلهــا القــانوني فــي المكالمــة الهاتف�ــة انــه ســ�قدم مســتندات فــي األجتمــا
الخبــرة اصــرت علــى ان یــتم ارســالها عبــر األ�میــل قبــل األجتمــاع لكــي تدرســها الخبــرة 
ــرفین فـــي  ــرة للطـ ــدت الخبـ ــا اكـ ــال �مـ ــم یـــتم األرسـ ــذلك ولـ ــد بـ ــاع ووعـ ــر لألجتمـ وتحضـ
المكالمــة انـــه �جـــب وجـــود الفنیـــین لألجا�ـــة علـــى استفســـارات الخبـــرة الفن�ـــة. وقـــد ســـلم 

مسـتندات فـي جلسـة الخبـرة وقـد ضـمها الخبیـر الحاضر عن المدعى علیهـا مجموعـة 
 الى الملف العام للمستندات.
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 وقد قامت الخبرة بتجم�ع المستندات وعرضها على الشاشة امام الطرفین للمناقشة. .2
 وقد اوردت الخبرة من واقع المستندات الحقائق التال�ة: .3

a. 9تعر�ف بدء عقد األ�جـار 8و تعر�ف تكال�ف التجهیز 7عقد اال�جار مترجما 
 .11تعر�ف تار�خ بدء األ�جار 10والسنة األ�جار�ة

b.  30/8/201512تار�خ عقد األ�جار. 
c.  15/10/201513فترة األ�جار تبدأ تقر��ا من. 
d.  23/7/201514تار�خ صدور ارشادات األ�جار في. 
e.  201515-10-15تار�خ بدء التجهیز. 
f.  16انهاء اعمال الد�كور للمحلتار�خ. 
g.  15/3/201617تار�خ بدا�ة األ�جار وتار�خ افتتاح العین المؤجرة. 
h.  24/4/201718قبول التسل�م في. 
i.  خطــاب تــذ�یر مــن المــؤجر الــى المســتأجر �خصــوص تــأخیر افتتــاح المحــل

22/5/2017 19. 
j.  خطــــــاب انــــــذار بتطبیــــــق غرامــــــة التــــــأخیر فــــــي األفتتــــــاح مــــــن المــــــؤجر فــــــي

13/6/201720. 
k.  خطــــــاب انــــــذار بتطبیــــــق غرامــــــة التــــــأخیر فــــــي األفتتــــــاح مــــــن المــــــؤجر فــــــي

12/7/201721. 
l. 22خطاب تعدیل رسوم الش�كات المرتجعة من المؤجر. 

m.  خطــــــاب انــــــذار بتطبیــــــق غرامــــــة التــــــأخیر فــــــي األفتتــــــاح مــــــن المــــــؤجر فــــــي
 .23�سبب تأخیر البدء في التجهیز 5/11/2017

n.  التــــــأخیر فــــــي األفتتــــــاح مــــــن المــــــؤجر فــــــي خطــــــاب انــــــذار بتطبیــــــق غرامــــــة
 .24�سبب تأخیر البدء في التجهیز 8/11/2017

o.  11/12/201725مغادرة مدیر المستأجر الدولة في. 
 

 من المستندات 188 7
 من المستندات 210 8
 من المستندات 226و  212 9

 من المستندات 212 10
 من المستندات 218 11
 من المستندات 188 12
 من المستندات 198 13
 المستنداتمن  44 14
 من المستندات 198و  45و  29 15
 من المستندات 45 16
 من المستندات 202و  200و  45 17
 من المستندات 450و  50 18
 من المستندات 38 19
 من المستندات 40 20
 من المستندات 42 21
 من المستندات 185 22
 من المستندات 48 23
 من المستندات  52 24
 من المستندات 68 25
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وقـد سـألت الخبـرة الحاضـر عـن المـدعى علیهــا عـن المسـتند التعاقـدي الـذي �فیـد �ــأن  .4
وقـد أشـار الـى  بدا�ة التعاقد هو توصیل الكهر�اء الى العین المؤجرة من قبل المؤجر.

حیث ورد في البنـد (تزو�ـد العـین  264و  383الص�انة في العقد مستند  2-7البند 
المـــؤجرة �الكهر�ـــاء ووســـائل األتصـــاالت...الخ) فقـــد افـــادت المدع�ـــة ان هـــذا البنـــد ال 
ینطبــق علــى الموضــوع المثــار مــن المــدعى علیهــا اذ ان هــذا البنــد �خــص العمل�ــات 

ا �عـد التسـل�م والتشـغیل الفعلـي للعـین المـؤجرة ولـ�س قبـل التشغیل�ة حیث انه �خص م
وهـــي تعهــــدات  7یت�ـــع البنـــد الرئ�ســـي  2-7ذلـــك وقـــد اشـــار المـــؤجر الـــى ان البنــــد 

المــؤجر والتــي تشــیر فــي البنــد انــه مــع مراعــاة وفــاء المســتأجر �التزاماتــه المال�ــة ممــا 
لموعــد واداء والتقیــد �مــا �عنــي انــه اذا لــم �ســدد األقســاط األ�جار�ــة المتفــق علیهــا فــي ا

 قطعه من التزامات. اال ان المدع�ة اصرت على رأیها. 
وقـــد ســـألت الخبـــرة المســـتأجر ان �انـــت قـــد اســـتلمت العـــین المـــؤجرة مـــن عدمـــه فافـــاد  .5

وهـو  450المستأجر انه لـم �سـتلم العـین المـؤجرة. اال ان المـؤجر اشـار الـى المسـتند 
وقد افاد المؤجر انه تم توق�ع  24/4/2017�خ تقر�ر استالم العین المؤجرة وهو بتار 

حیـث اشـار  14-6واشـار الـى البنـد  466مسـتند  13/1/2017ملحق عقد بتـار�خ 
-9-1وان تــار�خ األفتتــاح هــو  2017-4-4الــى ان بدا�ــة تــار�خ بدا�ــة العقــد هــو 

ألن المسـتأجر  2017-4-24وحیث ان تقر�ر تسل�م العین المـؤجرة تـم فـي  2017
 األجل المحدد وسیتم تزو�د الخبرة �الخطاب.لم �حضر في 

وقــد رد المســتأجر ان العقــد الملحــق یتنــاقض مــع العقــد الرئ�ســي حیــث قــام المســتأجر  .6
درهـــــــــم عنـــــــــد التوق�ـــــــــع علـــــــــى العقـــــــــد بتـــــــــار�خ  1415000�ســـــــــداد دفعـــــــــة مقدمـــــــــة 

�دفعـــــــة تـــــــأمین تجهیــــــــز العـــــــین المـــــــؤجرة �األضــــــــافة الـــــــى مبلــــــــغ  15/10/2015
ــة مقد  1518885 ــم �دفعـ ــاط درهـ ــ�كات األقسـ ــل�م شـ ــام بتسـ ــار وقـ ــد األ�جـ ــن عقـ ــة مـ مـ

 15/3/2016األ�جار�ة من ذلك التار�خ على ان یتم بدء تسل�م عقد األ�جار بتار�خ 
اي  2017-4-24اال انــه و�نــاء علــى اقــرار المــؤجر قــام بتســل�م العــین المــؤجرة فــي 

الو�یـــل �عـــد عـــام �امـــل ولكـــن لـــم تقـــم بتســـل�م العـــین الـــى المســـتأجر. و�عـــد ان اطلـــع 
وهــو تقر�ــر اســتالم العــین المــؤجرة بوجــود توق�ــع الســید  451القــانوني علــى المســتند 

وهـو الموقـع علــى العقـد األساســي اال انـه فعل�ـا لــم یـتم تســل�م مفتـاح العــین  ..........
 المؤجرة له. 

ــه بتعــــدیل  .7 ــرار منــ ــتأجر وهــــو اقــ ــه المســ ــق قــــد وقعــ ــى ان الملحــ ــؤجر رد علــ اال ان المــ
الرئ�سـي ممـا �عتبـر قبـوال ضـمن�ا �محتو�اتـه. امـا �النسـ�ة للدفعـة التـي محتو�ات العقـد 

درهم وسیتم تزو�د الخبرة �سند القـ�ض الـذي  1518000سلمها المستأجر فهي فقط 
یوضـــح ماه�ـــة هـــذا المبلـــغ وهـــي الدفعـــة الوحیـــدة المســـتلمة مـــن المســـتأجر. امـــا �ـــاقي 

الشـ�كات فـي البنـك اال انهـا الدفعات فانه و�سبب حـدوث ضـرر للمـؤجر فقـد تـم ایـداع 
ارتــدت �ســبب عــدم وجــود رصــید. امــا �النســ�ة لموضــوع المفتــاح فانــه ال یوجــد مفتــاح 
للمحل ألنه مفتوح على واجهة ممـرات المر�ـز التجـاري وقـد وضـعت الحـواجز السـاترة 
للمحل وترك الموضوع للمستأجر ألستكمال اعماله. اال ان المستأجر الحقا طلب من 
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�اب زجاجي وتم عمله من حساب المؤجر و�ان بال مفات�ح. �ما اشـار المؤجر عمل 
المـــؤجر الـــى ان المســـتأجر فـــي الوقـــت الـــذي انكـــر ف�ـــه اســـتالمه للعـــین المـــؤجرة قـــام 

 ألث�ات تأخر المؤجر في التسل�م. 2017-4-24�األستناد الى تار�خ تقر�ر التسل�م 
تعدیل للعقد األساسي �ما ان  اال ان المستأجر رد �أن ملحق العقد مكمل للعقد ول�س .8

المؤجر اقر �انه لم �قم بتسل�م مفتاح المـأجور الـى المسـتأجر حیـث انـه مـن المنطقـي 
ان �قوم المؤجر بتسل�م المفتاح عند محضر استالم العین المؤجرة ألنه �عني جاهز�ة 
العـــین المـــؤجرة لألنتفـــاع. وهـــذا دلیـــل علـــى ان المســـتأجر قـــام �ـــالتوق�ع علـــى محضـــر 

 الم العین المؤجرة اال انه واقع�ا لم �ستلم.است
وقــد ســألت الخبــرة عــن موضــوع الكهر�ــاء و�ــین المــؤجر صــورة ملونــة للوحــة التوز�ــع  .9

للعین المؤجرة وتبین وجود ضوء �شیر الى وجود الكهر�اء. وعندما سـألت الخبـرة عـن 
خـــاص  فـــاتورة الكهر�ـــاء للعـــین المـــؤجرة افـــاد المـــؤجر انـــه ال یوجـــد حتـــى اآلن حســـاب 

للمســتأجر ألنــه لــم �صــدر المــؤجر خطــاب عــدم الممانعــة الــى دیــوا لتوصــیل الكهر�ــاء 
ــین  ــاح العـ ــتأجر ألفتتـ ــة المسـ ــدم جاهز�ـ ــو عـ ــدار هـ ــدم األصـ ــبب عـ ــؤجرة. وسـ ــین المـ للعـ
ــم �قــم المــؤجر �فصــل الكهر�ــاء الرئ�ســ�ة عنــه ألنــه تلــك الكهر�ــاء هــي  المــؤجرة وانــه ل

ــد�كور والتجهیـــزات و  ــال الـ ــان مـــن ألســـتكمال اعمـ ــاء لكـ لـــو فصـــل المـــؤجر تلـــك الكهر�ـ
الصعو�ة على المستأجر ان �قوم �اسـتكمال التجهیـزات. علمـا �ـأن المـؤجر �ـان �قـوم 
�ســداد تلــك الفــواتیر �ســبب وجــود ضــمان الق�مــة المدفوعــة ســا�قا مــن المســتأجر. وقــد 
ــین  ــه العـ ــع ف�ـ ــذي تقـ ــى الـ ــاء للمبنـ ــاتورة �هر�ـ ــار�خ اول فـ ــن تـ ــؤجر عـ ــرة المـ ــألت الخبـ سـ

تقر��ــا اي ان الكهر�ــاء �انــت متــوفرة منــذ  2009مســتأجرة فأفــادت �ــا ذلــك �ــان فــي ال
 ذلك الحین الى العین المؤجرة. 

وقد سألت الخبرة المؤجر ان �ـان المسـتأجر قـد �اشـر �أ�ـة اعمـال التجهیـزات  .10
للعین فافاد �ان المستأجر لـم ی�اشـر بـذلك تمامـا. وقـد رد الو�یـل القـانوني �أنـه ال�علـم 

 س�فید الخبرة بذلك و�مستندات وان المعاینة �مكن ان تجیب على هذا السؤال.وانه 
 .26توجد نسخة اصل�ة من تقر�ر تسل�م العین المؤجرة .11
أفــاد الخبیــر �أنــه اطلــع علــى التقر�ــر األستشــاري المقــدم مــن المســتأجر وأشــار الــى  .12

الكهر�ـاء.  منه حیث افاد التقر�ر األستشاري انه لـم یـتم اعـادة توصـیل 533المستند 
ــادة  ــتم اعـ ــم یـ ــم انقطعـــت ولـ ــة ثـ ــاء بدا�ـ ــلت الكهر�ـ ــد وصـ ــه قـ ــرة انـ ــه الخبـ ــم منـ ــا تفهـ ممـ
توصیلها. وسألت الخبرة المستأجر عن هذا الفهم فأفاد �أن التقر�ر األستشـاري غیـر 

 ملزم لها وتترك الفهم للخبرة المنتد�ة من المحكمة.

 الموقرة:أقوال الطرفین لألجا�ة على اسئلة المحكمة 

 المستأجر:

 
 المستنداتمن  450و  33 26
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افاد المؤجر ان هذا الشـرط �طبـق علـى العـین المفتوحـة ول�سـت  427-1-11سأل الخبیر عن الشرط 
 على العین التي لم یتم افتتاحها �عد.

 
أفــاد المســتأجر ان المــؤجر تــأخر  28ســأل الخبیــر المســتأجر عــن تــار�خ شــروعه فــي اعمــال التجهیــزات 

 لمدة عامین لتسل�م الوحدة مع عدم األقرار �استالمها �ما بینا سا�قا.
 

 29سأل الخبیر المستأجر این اث�ات الدفعات حسب العقد 
 .�النس�ة لتسل�م العین المستأجرة ان �انت صالحة لألستعمال من عدمه .1

 
 .الدفعات التي دفعها المستأجر للمؤجر .2

 
 .جر تراخى او امتنع عن تنفیذ اعمال اعادة الكهر�اء للعین المؤجرةهل المؤ  .3

 
 .هل اعمال الكهر�اء تلك تحول دون انتفاع المستأجر من العین المؤجرة .4

 
 .هل انتفع المستأجر من العین المؤجرة من بدا�ة العقد وحتى تار�خه .5

 
 .اذا لم ینتفع فما هو السبب ومن المتسبب مقابل المأجور موضوع النزاع  .6

 
 حساب مقدار التعو�ض عن عدم األنتفاع ومن المتسبب في عدم األنتفاع .7

 .من المستندات  77أفادة المستأجر في 
 

 حساب الكسب الفائت  .8
 من المستندات. 77و  76أفادة المستأجر في مستند 

 
 مها المؤجر من المستأجر تحدید الم�الغ التي استل .9
 

 المؤجر:
 سأل الخبیر المؤجر عن تار�خ البدء وتعر�فاته حسب العقد  

 1-2فأفــاد المســتأجر �انــه وفقــا للبنــد  30ســأل الخبیــر عــن التــوار�خ التقدیر�ــة الــواردة فــي العقــد 
فان المؤجر تأخر �ثیرا عن التوقعـات وان التـأخیر لمـدة سـنتین ال�مكـن قبولـه  312الوارد في المستند 

كتــار�خ متوقــع اذ ان المقصــود فــي التوقــع هــو تــأخیرات �ســ�طة ول�ســت لفتــرة تصــل الــى ســنتین وانــه 
تأجر انـه ســیتم تأجیــل األفتتـاح والتجهیــزات للمر�ــز الیوجـد اي مســتند یبـین ان المــؤجر قــد اخطـر المســ 

 لمدة عامین. وان المؤجر قام بتسییل الش�كات القد�مة للفترة غیر المنتفع بها. 

 
 من المستندات 282 27
 من المستندات 320 28
 من المستندات 465 29
 من المستندات 312 30
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فـــان الدفعـــة الخاصـــة �ـــالحجز �مكـــن  14وقـــد رد المـــؤجر علـــى انـــه وفقـــا لشـــروط العقـــد البنـــد 
مــا افــاد المــؤجر ان احــد األســ�اب مصــادرتها فــي حــال عــدم اســتكمال المســتأجر ألعمــال التجهیــزات. �

الرئ�س�ة لعدم استكمال اعمـال المسـتأجر هـو عـدم حصـوله علـى األقامـة فـي الدولـة. اال ان المسـتأجر 
افاد �ان المستأجر هو مدیر الشر�ة المستأجرة وهو الـذي یوقـع علـى الشـ�كات ممـا �عنـي ان البنـك قـد 

ــا ــا ینـ ــدیر المســـتأجرة وهـــو مـ ــدا تحقـــق مـــن وجـــود األقامـــة لمـ ــدم المـــؤجر بر�ـ قض اقـــوال المـــؤجر. وقـــد قـ
ال یتسـط�ع ان  2017�فیـد �أنـه منـذ ابر�ـل  2017-9-6ال�كتررون�ا مرسل من مدیر المسـتأجرة فـي 

�جــدد األقامــة �ســبب تغیــر األوضــاع الســ�ا�ة فــي بلــده واثرهــا علــى وضــع التونســیین �شــكل عــام وانــه 
 �طلب األنسحاب من عقد األ�جار.

 
 31دم المستأجر الرسومات والمخططات لألعتماد ومتى تم األعتماد سأل الخبیر متى ق

 أفاد المؤجر �ان المستأجر قدم الرسومات وتم اعتمادها وسیتم تزو�د الخبرة بذلك.
 

 .32من العقد  2-4سأل الخبیر عن تفسیر البند 
 

 بیر ان وسأل الخ 33سأل الخبیر عن تفسیر تسل�م الح�ازة الفعل�ة للعین المؤجرة وفقا للعقد 
 34كان المؤجر اصدر شهادة تؤ�د ان المستأجر قد استوفى الشروط

 
افاد المؤجر �انه تم تسل�م المستأجر شهادات عدم ممانعة للجهات األخرى من اجل البدء في 

وطلبــت  2016التجهیــزات وقــد صــدرت تلــك الرســائل التــي ســیتم تزو�ــدها للخبــرة فــي ســبتمبر 
الخبــرة نســخة منهــا ومــا یثبــت تســل�مها للمســتأجر. اال ان المســتأجر افــاد انــه لــم �ســتلمه تلــك 

 . 2017وان تار�خ التسل�م حسب التقر�ر �ان في ابر�ل  2016�انت في  الرسائل وانها
 

 .�النس�ة لتسل�م العین المستأجرة ان �انت صالحة لألستعمال من عدمه .1
 .الدفعات التي دفعها المستأجر للمؤجر .2
 ؟ هل المؤجر تراخى او امتنع عن تنفیذ اعمال اعادة الكهر�اء للعین المؤجرة  .3
 ؟ تحول دون انتفاع المستأجر من العین المؤجرة  هل اعمال الكهر�اء تلك .4
 ؟ هل انتفع المستأجر من العین المؤجرة من بدا�ة العقد وحتى تار�خه  .5
 اذا لم ینتفع فما هو السبب ومن المتسبب مقابل المأجور موضوع النزاع   .6
 حساب مقدار التعو�ض عن عدم األنتفاع ومن المتسبب في عدم األنتفاع  .7
 حساب الكسب الفائت  .8
 حدید الم�الغ التي استلمها المؤجر من المستأجر ت .9
 

 
 من المستندات 314 31
 من المستندات 316 32
 من المستندات 318 33
 من المستندات 326 34
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. وســیتم تــرق�م الملــف 2019-8-18وقــد امهلــت الخبــرة الطــرفین الســتكمال المســتندات حتــى تــار�خ 
 وارساله الى الطرفین ومن ثم �مهل الطرفان ار�عة ا�ام عمل من تار�خ ارسال الخبیر للملف.

 التوجه للمعاینة.ظهرا وتم  1:34تم اغالق المحضر في 
 

م ئكئئكى: ث و ئكض شد ئآلمئقئك عك ث ل م   قصئ �ئ
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 ت المحاضرانتهٮ

 التحلیل ونتائج ال�حث:

بدا�ة تورد الخبرة الحقائق التال�ة وفقا للمســتندات المقدمــة والتــي أقرهــا الطرفــان فــي  .1

 محضر األجتماع دون منازعة:

 .23/7/201535تار�خ صدور ارشادات األ�جار في  .أ
 .30/8/201536عقد األ�جار تار�خ  .ب
 .15/10/201537فترة األ�جار تبدأ تقر��ا من  .ت
 .201538/ 15/10ز تار�خ بدء التجهی  .ث
 .13/3/201639التعاقدي في  تار�خ انهاء اعمال الد�كور للمحل .ج
 .15/3/201640تار�خ بدا�ة األ�جار وتار�خ افتتاح العین المؤجرة  .ح
المــــؤجرة مــــن المــــؤجر �ــــالتوق�ع علــــى اســــتالم المســــتأجر للعــــین قبــــول  .خ

 .24/4/201741في  محضر األستالم
خطـــاب تـــذ�یر مـــن المـــؤجر الـــى المســـتأجر �خصـــوص تـــأخیر افتتـــاح  .د

 .42 22/5/2017المحل 
خطـــاب انـــذار بتطبیـــق غرامـــة التـــأخیر فـــي األفتتـــاح مـــن المـــؤجر فـــي  .ذ

13/6/201743. 
المـــؤجر فـــي خطـــاب انـــذار بتطبیـــق غرامـــة التـــأخیر فـــي األفتتـــاح مـــن  .ر

12/7/201744. 
 .45خطاب تعدیل رسوم الش�كات المرتجعة من المؤجر .ز

خطـــاب انـــذار بتطبیـــق غرامـــة التـــأخیر فـــي األفتتـــاح مـــن المـــؤجر فـــي  .س
 .46�سبب تأخیر البدء في التجهیز 5/11/2017

 
 من المستندات 44 35
 من المستندات 188 36
 من المستندات 198 37
 من المستندات 198و  45و  29 38
 المستنداتمن  45 39
 من المستندات 202و  200و  45 40
 من المستندات 450و  50 41
 من المستندات 38 42
 من المستندات 40 43
 من المستندات 42 44
 من المستندات 185 45
 من المستندات 48 46
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خطـــاب انـــذار بتطبیـــق غرامـــة التـــأخیر فـــي األفتتـــاح مـــن المـــؤجر فـــي  .ش
 .47تجهیز�سبب تأخیر البدء في ال 8/11/2017

 .11/12/201748مغادرة مدیر المستأجر الدولة في  .ص
من المفید عرض نقاط النزاع المطروحة من الطرفین حتى یتسن للخبرة ابداء رأیهــا  .2

 ها. وهي على النحو التالي:فی 
مـــــن مـــــذ�رتها للخبـــــرة بتــــــار�خ  669(وفـــــق الـــــوارد فـــــي صــــــفحة  المـــــؤجرة .أ

21/8/2019: 
�ــاقرار موقــع وأن هــذا �عتبــر العــین المــؤجرة  تأن المســتأجرة اســتلم .1

 .استالما فعل�ا وقانون�ا ال �مكن التنصل منه
بــدء وان  أن العــین المــؤجرة �انــت جــاهزة لألســتالم منــذ بدا�ــة العقــد .2

 .15/3/201649عقد األ�جار هو 
ان المـــــؤجر قامـــــت بتجهیزهـــــا وتزو�ـــــدها �الســـــاللم المتحر�ـــــة قبـــــل  .3

 .تسل�مها للمستأجر
أن الكهر�ــــاء متصــــلة �ــــالعین المــــؤجرة مــــن تــــار�خ التســــل�م الفعلــــي  .4

وانهــا �انــت صــالحة لألســتخدام ط�قــا للغــرض الــذي  للعین المــؤجرة
 .  أجرت من أجله

درهـــم هـــو  1,518,885أن المبلـــغ المســـتلم مـــن المســـتأجر �ق�مـــة  .5
 .مقدم أ�جار للعین المؤجرةمبلغ تأمین ول�س 

 .50األجرة في مواعیدهاعدم سداد المستأجرة  .6
 

 المستأجرة: .ب
ولمــدة  15/3/2015ان األتفــاق علــى األ�جــار یبــدأ مــن تــار�خ  .1

 51ثالث سنوات من هذا التار�خ.
 .52تار�خ توصیل الكهر�اءعقد یبدأ من لان ا .2
 .53أن المؤجر لم �عد الكهر�اء الى العین المؤجرة .3
درهم هو  1,500,000المبلغ المدفوع من المستأجرة �ق�مة ان  .4

 .54دفعة مقدمة من األ�جار
 

 من المستندات  52 47
 من المستندات 68 48
 من المستندات 26 49
 من المستندات 25 50
 من المستندات 10 51
 المستنداتمن  10 52
 من المستندات 10 53
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 .55أن المؤجر لم یلم العین المؤجرة الى المستأجر .5
 من الخبرة: .ت

ألعمـــال التر�ی�ـــات للعـــین المـــؤجرة  الفـــرق بـــین الكهر�ـــاء المؤقتـــة .1
وفقــا  والكهر�ــاء الدائمــة للعــین المــؤجرة ومــن المســئول عــن توفیرهمــا

ــد. ــم  56للعقـ ــم قطعهـــا ولـ ــم تـ ــاء موصـــلة ثـ ــل �انـــت الكهر�ـ تعـــدها وهـ
ــذ�رتها  ــي مــ ــتأجرة فــ ــزعم المســ ــا لــ ــؤجرة وفقــ ــین المــ ــى العــ ــؤجرة الــ المــ

 من المستندات؟ 72المقدمة للمحكمة صفحة 
عمـــل التجهیـــزات ام تأجر العـــین المـــؤجرة وقـــت هـــل اســـتلم المســـ  .2

وهــــل �انــــت العــــین المــــؤجرة جــــاهزة للتســــل�م لعمــــل التجهیــــزات  57ال
 58وفقا ألفادة المؤجرة 15/10/2015�ة بتار�خ الداخل

حســب  .تعــدیل للعقــد األساســي امهــل ملحــق العقــد مكمــل للعقــد  .3
 الوارد في محضر أجتماع الخبرة

هل تأخر المــؤجر فــي تجهیــز العــین المــؤجرة لمــدة عــامین تقر��ــا  .4
�قــع ضــمن األطــار التعاقــدي المتفــق عل�ــه بــین الطــرفین، وان �ــان 

الموقــع مــن المســتأجر �عتبــر موافقــة ضــمن�ة علــى ذلــك ملحــق العقــد 
ــتالم العـــین المـــؤجرة الموقـــع مـــن  ــأخیر �األضـــافة الـــى تقر�ـــر اسـ التـ

 الطرفین؟
المســتأجرة فـــي �افــة مـــذ�راتها �عــدم األنتفـــاع �ـــالعین هــل مـــزاعم  .5

 المؤجرة راجعة أس�ابها الى المؤجر ام المستأجرة؟
ــدود  .6 ــي حـ ــا هـ ــاتمـ ــوع  األلتزامـ ــي موضـ ــؤجر فـ ــى المـ ــة علـ العقد�ـ

 الكهر�اء للعین المؤجرة من الناح�ة الفن�ة والعمل�ة؟توفیر 
أث�ــات یتســن للخبــرة مــن المفیــد اســتعراض وثــائق العقــد بــین الطــرفین حتــى كمــا انــه  .3

المرجع�ــــة الصــــح�حة تعاقــــد�ا فــــي ابــــداء رأیهــــا حــــول نقــــاط النــــزاع المطروحــــة مــــن 
 الطرفین.

 من المستندات 358-188من وملحقاته عقد األ�جار مترجما  .أ
 413-360مــن  ..........واســم المســتأجر هــو  عقــد األ�جــار غیــر متــرجم .ب

 .من المستندات

 
 من المستندات 10 54
 من المستندات 10 55
 من المستندات 26 56
 من المستندات 27 57
  من المستندات 5829
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واســم  59�اللغــة األنجلیز�ــة 13/1/2017المــؤرخ فــي  ملحــق عقــد األ�جــار .ت
ــتأجر ه ــامن المسـ ــا �التضـ ــفحة .......... و   ..........مـ ــة فـــي صـ والترجمـ

 .من المستندات 643
ــن الطـــرفین  .ث ــؤجرة موقعـــة مـ ــل�م العـــین المـ ــة تسـ ــن المســـتندات  450اتفاق�ـ مـ

 .ز�ة)(اللغة األنجلی 
ــال�ف التجهیــــــز .ج والســــــنة  61تعر�ــــــف بــــــدء عقــــــد األ�جــــــار 60تعر�ــــــف تكــــ

 .63تعر�ف تار�خ بدء األ�جار 62األ�جار�ة
 .23/7/201564تار�خ صدور ارشادات األ�جار في  .ح
 .201565-10-15تار�خ بدء التجهیز  .خ
 .66تار�خ انهاء اعمال الد�كور للمحل .د
 .15/3/201667تار�خ بدا�ة األ�جار وتار�خ افتتاح العین المؤجرة  .ذ
بتــــــــــار�خ  ..........�اســــــــــم  الرخصــــــــــة التجار�ــــــــــة للمســــــــــتأجرةصــــــــــدور  .ر

18/9/2016 68. 
ــاح  .ز ــأخیر افتتـ ــوص تـ ــتأجر �خصـ ــى المسـ ــؤجر الـ ــن المـ ــذ�یر مـ ــاب تـ خطـ

 .69 22/5/2017المحل 
خطــاب انــذار بتطبیــق غرامــة التــأخیر فــي األفتتــاح مــن المــؤجر فــي  .س

13/6/201770. 
األفتتــاح مــن المــؤجر فــي خطــاب انــذار بتطبیــق غرامــة التــأخیر فــي  .ش

 .مع الملحقات 12/7/201771
 .72خطاب تعدیل رسوم الش�كات المرتجعة من المؤجر .ص
خطــاب انــذار بتطبیــق غرامــة التــأخیر فــي األفتتــاح مــن المــؤجر فــي  .ض

 .73�سبب تأخیر البدء في التجهیز 5/11/2017

 
 من المستندات 466 59
 من المستندات 210 60
 من المستندات 226و  212 61
 من المستندات 212 62
 من المستندات 218 63
 من المستندات 44 64
 من المستندات 198و  45و  29 65
 من المستندات 45 66
 من المستندات 202و  200و  45 67
 من المستندات 129 68
 من المستندات 38 69
 من المستندات 40 70
 من المستندات 42 71
 من المستندات 185 72
 من المستندات 48 73



Page 16 of 31 

www.almc.ae 

ــي  .ط ــؤجر فـ ــن المـ ــاح مـ ــي األفتتـ ــأخیر فـ ــة التـ ــق غرامـ ــذار بتطبیـ ــاب انـ خطـ
 .74�سبب تأخیر البدء في التجهیز 8/11/2017

�اســم  المصــعدین فــي العــین المــؤجرة مــن قبــل المســتأجرةعقد شراء وتر�یــب  .ظ
 .من المستندات 942-900 صفحات 10/5/2016بتار�خ  ..........

خطــاب البر�ــد األل�كترونــي مــن المســتأجرة الــى المــؤجرة �طلــب الغــاء العقــد  .ع
 .من المستندات 692صفحة  10/10/2017بتار�خ  ألس�اب

ــالغ مـــن قبـــل المـــؤجر .غ ــتالم م�ـ ــند اسـ ــتلمة مـــن سـ ــفحة  ..........مسـ  686صـ
 .من المستندات 687و 

�خصــوص طلــب  7/12/2015بتــار�خ  خطاب من المستأجر الى المؤجر .ف
شــهادات عــدم الممانعــة �قــر ف�ــه المســتأجر انــه ســ�عید العــین المــؤجرة الــى 

 .من المستندات 831حالتها عند بدء التعاقد صفحة 
 7/12/2015بتــار�خ الــى المــؤجر  ..........�اســم  خطــاب مــن المســتأجر .ق

�طلــب ف�ــه الموافقــة علــى تعیــین �خصــوص طلــب شــهادات عــدم الممانعــة 
 .  من المستندات 832صفحة .......... شر�ة مقاول التجهیزات 

 ..........لصـــالح المســـتأجر �اســـم  لشـــهادة التـــأمینشـــر�ة التـــأمین اصـــدار  .ك
 834صــفحة  7/12/2015على اعمال التجهیزات للعین المــؤجرة بتــار�خ 

 .من المستندات
 8/3/2016خطــاب مــن مقــاول التجهیــزات للمســتأجر الــى المــؤجر بتــار�خ  .ل

صــفحة  ف�ه الموافقة على المخططــات المعمار�ــة واالل�كتروم�كان�ك�ــة �طلب
 .من المستندات 830

 697صــــفحة  4/5/2016خطــــاب مــــن المســــتأجر الــــى المــــؤجر بتــــار�خ  .م
 .�طلب من المستأجر تكل�ف المقاول الرئ�سي للمؤجر �عمل الهدم

ــن  .ن ــاب مـــ ــار�خ خطـــ ــؤجر بتـــ ــى المـــ ــتأجر الـــ ــا�ع للمســـ ــزات التـــ ــاول التجهیـــ مقـــ
�طلـــب اصـــدار شـــهادات عـــدم ممانعـــة للحـــواجز واألرضـــ�ات  9/5/2016

 .من المستندات 840واألسقف واعمال األل�كتروم�كان�كال صفحة 
 696صـــفحة  16/5/2016المـــؤجر الـــى المســـتأجر بتـــار�خ خطـــاب مـــن  .ه

ــل  ــواجز داخـ ــدم الحـ ــة لهـ ــومات المقدمـ ــى الرسـ ــة علـ ــتندات �الموافقـ ــن المسـ مـ
 .العین المؤجرة

 
 من المستندات  52 74
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هیئة الطرق والمواصالت �طلب عدم الممانعة من خطاب من المؤجر الى  .و 
مقــــاول الســــاللم الكهر�ائ�ـــة المعــــین مــــن المســـتأجرة بتور�ــــدها الــــى ان �قـــوم 

 .من المستندات 825العین المؤجرة صفحة 
ــؤجر  .ي ــى المـــ ــتأجر الـــ ــا�ع للمســـ ــزات التـــ ــاول التجهیـــ ــن مقـــ ــاب مـــ ــار�خ خطـــ بتـــ

مـــن  708�طلـــب اصـــدار شـــهادات عـــدم ممانعـــة صـــفحة  17/8/2016
 .المستندات

�الموافقــة علــى  25/8/2016بتــار�خ خطــاب مــن المــؤجر الــى المســتأجر  .أ أ
مــن  695صــفحة الرسومات المقدمة من المستأجر لتجهیــز العــین المــؤجرة 

 .المستندات
یرفــــــق  25/8/2016بتــــــار�خ خطــــــاب مــــــن المــــــؤجر الــــــى المســــــتأجر  .بب

ــة  ــدم الممانعــــــ ــهادات عــــــ ــفحة شــــــ ــن  825و  824و  707-702صــــــ مــــــ
 .المستندات

�طلــب ف�ــه  28/11/2016خطاب من المســتأجر الــى المــؤجر بتــار�خ  .تت
 713عمــالء صــفحة تعدیل واجهة العین المؤجرة لتص�ح افضل استقطا�ا لل

 .من المستندات
ه �النســ�ة ألســم المســتأجر ســواء �ــان مــدعى علیهــا بدا�ة تود الخبرة او تنــوه الــى انــ  .4

ــابال فـــ  ــة تقـ ــل�ا او مدع�ـ ــو اأصـ ــوقرة هـ ــة المـ ــام المحكمـ ــوارد امـ ــم الـ .......... ن األسـ
 وحیث ان الخبرة وجدت من خالل �حثها الدقیق في المستندات التالي:

 413-360مــن  ..........عقــد األ�جــار غیــر متــرجم واســم المســتأجر هــو  .أ
 من المستندات

واســم  75�اللغــة األنجلیز�ــة 13/1/2017ملحــق عقــد األ�جــار المــؤرخ فــي  .ب
ت ف�ـــــه والــــذي تنازـلـــ  ..........و   ..........المســــتأجر همــــا �التضــــامن 

ــین المـــؤجرة  ..........الـــى  .......... ــار للعـ ــد األ�جـ ــا یتعلـــق �عقـ فـــي �ـــل مـ
 .موضوع النزاع

�اســم عقد شراء وتر�یــب المصــعدین فــي العــین المــؤجرة مــن قبــل المســتأجرة  .ت
 .من المستندات 942-900صفحات  10/5/2016بتار�خ  ..........

بتــــــــــار�خ .......... صــــــــــدور الرخصــــــــــة التجار�ــــــــــة للمســــــــــتأجرة �اســــــــــم  .ث
18/9/2016 76. 

 
 من المستندات 466 75
 من المستندات 129 76



Page 18 of 31 

www.almc.ae 

 686صـــفحة  ..........ســـند اســـتالم م�ـــالغ مـــن قبـــل المـــؤجر مســـتلمة مـــن  .ج
 .من المستندات 687و 

صــــفحة  ..........�اســــم ان الشــــ�كات المرتجعــــة والصــــادرة مــــن المســــتأجرة  .ح
 .من المستندات 170

 ..........اصـــدار شـــر�ة التـــأمین لشـــهادة التـــأمین لصـــالح المســـتأجر �اســـم  .خ
 834صــفحة  7/12/2015على اعمال التجهیزات للعین المؤجرة بتــار�خ 

 .من المستندات
 7/12/2015الــى المــؤجر بتــار�خ  ..........�اســم  خطــاب مــن المســتأجر .د

�خصــوص طلــب شــهادات عــدم الممانعــة �طلــب ف�ــه الموافقــة علــى تعیــین 
 .من المستندات 832صفحة .......... مقاول التجهیزات شر�ة 

 7/12/2015الــى المــؤجر بتــار�خ  ..........�اســم  خطــاب مــن المســتأجر .ذ
ــ�  ــه سـ ــتأجر انـ ــه المسـ ــة �قـــر ف�ـ ــدم الممانعـ ــهادات عـ عید �خصـــوص طلـــب شـ

 .من المستندات 831العین المؤجرة الى حالتها عند بدء التعاقد صفحة 
 25/8/2016بتــار�خ  ..........�اســم   خطاب مــن المــؤجر الــى المســتأجر .ر

�الموافقـــة علـــى الرســـومات المقدمـــة مـــن المســـتأجر لتجهیـــز العـــین المـــؤجرة 
 .من المستندات 695صفحة 

المدع�ة تقابال (المدعى علیها أصل�ا) تعاملت مــع المــؤجر تحــت  مما �عني ان
ــماء وهــــي  ــة أســ ــا .......... و  ..........و  ..........ثالثــ وتفتــــرض الخبــــرة انهــ

كلهـــا تحـــت صـــفة المســـتأجر وحیـــث ان هـــذه مســـألة قانون�ـــة لـــم یـــرد أمرهـــا فـــي 
صــــفة  الحكــــم التمهیــــدي فــــان الخبــــرة ستمضــــي قــــدما فــــي �حثهــــا علــــى أســــاس

 ا�ا �ان اسمه. مأمور�ة الندبستأجر وفق الوارد الینا في الم
ــدء فـــي تحلیـــل ال .5 ــهم عو�مكـــن البـ ــه ب�عضـ ــالتعرف علـــى اطـــراف النـــزاع وعالقتـ ــود �ـ قـ

ــ�عض  ــا للعقــد الرئ�ســي �ــان ان وجــدت حیــث ان ال و�مثلهــا  ..........المــؤجر وفق
 ..........و�مثلهــا  ..........لملحــق العقــد فهــو .أمــا اســم المــؤجر وفقــا  ..........

المعروفـــــة ..........لشـــــر�ة  واألخیـــــرة مملو�ـــــة و�حمـــــالن نفـــــس العنـــــوان البر�ـــــدي
 77وفق النسب المشار الیها في الرخصة التجار�ة. ..........و 
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ــید ومـــن المعلـــوم ان ال ــو الـــرئ�س التنفیـــذي لشـــر�ة  ..........سـ ــا .  ..........هـ أمـ
فقــد  24/2/2016وفقــا للتســجیل المبــدئي للرخصــة بتــار�خ  للمستأجر فانه�النس�ة 

ــید  ــو الســ ــواطن هــ ــر�ك المــ ــان الشــ ــا  78..........كــ ــر�ة وفقــ ــة لشــ ــة التجار�ــ للرخصــ
اال ان الـــــــوارد فـــــــي قائمـــــــة الشـــــــر�اء  18/9/2016بتـــــــار�خ الصـــــــادرة  ..........

ــید للرخصـــة فـــ  ــه . 79%51بنســـ�ة  ..........ان الشـــر�ك المـــواطن �ـــان السـ ــا انـ �مـ
ــدیر  ــ�ة للمـ ــید ف�النسـ ــو السـ ــع ..........هـ ــذي وقـ ــو الـ ــر�ك وهـ ــدیر وشـ ــه مـ ــد  فانـ العقـ
ــا مــــة الــــى المــــؤجر وقــــد �ــــان �كفالــــة الشــــر�ة علــــى الشــــ�كات المقد وملحقــــه وا�ضــ

 80ادارة الجنس�ة واألقامة.حسب الوارد في شهادة مغادرة صادرة من  ..........
فین وفقــا للمســتندات التــي اوردناهــا أعــاله فانــه للعقــود بــین الطــر اما �النس�ة لتحلیلنــا  .6

وفقــا لــزعم المــؤجر العقــد األساســي  �عــدلمن األولى البدء في ان �ان ملحق العقــد 
ان و�قــراءة الملحــق والعقــد الرئ�ســي تبــین لنــا . لزعم المســتأجرمكمال له وفقا ام هو 

فــي الصــفحة األولــى  C�شــیر فــي الفقــرة  13/1/2017وقــع بتــار�خ  الــذيالملحــق 
 او  من خالل تعدیل �عــض بنــود العقــد الرئ�ســي تعدیل للعقد الرئ�سي ه ع�ارة عنان 

اي ان بنــود ملحــق العقــد ســتكون هــي األصــل فــي حــال تعارضــها مــع  .اســتبدالها
القــد�م و�تر�ز �شــكل أساســي الــى تنــازل المســتأجر �اســمه  نصوص العقد الرئ�سي.

فــــي  فــــي العقــــدر الرئ�ســــي الــــى المتنــــازل ال�ــــه فــــي ملحــــق العقــــد وهمــــا متضــــامنان
 

 من المستندات 836 78
 من المستندات 446 79
 من المستندات 641 80



Page 20 of 31 

www.almc.ae 

 المسئول�ة امام المؤجر وفقا لــنص ملحــق العقــد �األضــافة الــى بنــود أخــرى تعدیل�ــة.
التوق�ـــــــع علـــــــى العقـــــــد الرئ�ســـــــي وهـــــــو وقـــــــد ا�قـــــــى الملحـــــــق علـــــــى تـــــــار�خ بدا�ـــــــة 

ــق العقــــ 30/8/2015 ــاحة المــــؤجرة فــــي ملحــ ــدم  34,822د هــــي . اال ان المســ قــ
قـــدم مر�ـــع بینمـــا �انـــت المســـاحة  4,394�األضـــافة الـــى شـــرفة مســـاحتها  81مر�ـــع

. وتخضــــع المســــاحة النهائ�ــــة 82قــــدم مر�ــــع و�ــــدون شــــرفة 33,658المــــؤجرة هــــي 
من العقــد الرئ�ســي المتعلــق �مــدة  7�ما تم تعدیل البند  حسب المسح في الحالتین.

 15/10/2015ســنوات تبــدأ اعت�ــارا مــن  3التعاقد حیث اشار العقد الرئ�سي الــى 
ــا  ــار �شــــملتقر��ــ ــا  150فتــــرة التجهیــــز  -1وتــــار�خ بــــدء األ�جــ ــد  -2یومــ مــــدة عقــ

األ�جــار هــي ثالثــة ســنوات. بینمــا جــاء ملحــق العقــد ل�عــدل هــذا البنــد ل�كــون البنــد 
ــو الجدیـــد  ــنوات وهـ ــار هـــي ثالثـــة سـ ــد األ�جـ ــن  150ان مـــدة عقـ ــدأ مـ ــا تبـ یومـ

یومــا"  150فتــرة التجهیــز ( -1وتشــمل  "تــار�خ بــدء عقــد األ�جــار" 4/4/2017
حســب �ما تم تعدیل الق�مة األ�جار�ة السنو�ة  مدة عقد األ�جار ثالث سنوات. -2

ملحــق فــي مــن العقــد األصــلي بنــاء علــى ز�ــادة المســاحة للتــأجیر  9الوارد في البند 
درهــم ســنو�ا اال انــه تــم اعفــاء المســتأجر  200,000لتكــون الز�ــادة �حــدود  83العقــد

لغـــرض المقارنـــة  -الخبـــرة فـــي ملحـــق العقـــد (وتقـــدرمـــن مســـاحة الشـــرفة األضـــاف�ة 
درهــم ضــرب  50درهــم للقــدم المر�ــع اي  50ق�متهــا األ�جار�ــة علــى اســاس  -فقــط

اي ان الز�ــادة التــي فرضــت علــى المســتأجر درهــم  219,700 قــدم مر�ــع 4,394
ــاحبها  ــلي صـ ــد األصـ ــن العقـ ــؤجرة عـ ــین المـ ــاحة العـ ــادة مسـ ــبب ز�ـ ــؤجر �سـ ــنح المـ مـ

اي انـــــه �كـــــل األحـــــوال فقـــــد حصـــــل  مســـــاحة شـــــرفة مجان�ـــــة بـــــنفس الق�مـــــة تقر��ـــــا
قــدم  4,394�حــدود المســتأجر علــى میــزة أضــاف�ة لصــالحه وهــي مســاحة أضــاف�ة 

فاعل�ــة ق�مــة أ�جــار ل�كــون بدا�ــة  8البنــد كما عــدل ملحــق العقــد  .)مر�ع مجان�ة
اي ان بــدء  .15/3/2016بــدال مــن  1/9/2017 ل�كــون مــنالعــین المــؤجرة 

أصــ�ح �عــد ثمان�ــة أشــهر مــن تــار�خ التوق�ــع علــى ملحــق العقــد عقــد األ�جــار انمــا 
خاصــة اذا  لألستفادة مــن العــین المــؤجرة تقر��ا وهي میزة أضاف�ة منحت للمستأجر

علـــــــم ان المـــــــؤجر اعطـــــــى شـــــــهادات عـــــــدم الممانعـــــــة ألعمـــــــال التجهیـــــــزات منـــــــذ 
ــاف�ة لهیـــزات الممنوحـــة اي ان فتـــرة التج  25/8/2016 لمســـتأجر امتـــدت ســـنة أضـ

مــن  Security Depositعدل ق�مة ود�عة التــأمین �ما ان ملحق العقد  مجان�ة.
درهــم �مــا تــم تعــدیل  1,571,412الرئ�ســي الــى  درهــم وفــق العقــد 1,518,885
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�مــا تــم درهم.  1,501,699درهم الى  1,451,501التأمین على التجهیزات من 
حســـــــب العقـــــــد الرئ�ســـــــي الـــــــى  14/3/2019تعـــــــدیل تـــــــار�خ نها�ـــــــة العقـــــــد مـــــــن 

العــین المــؤجرة ألســتق�ال العمــالء مــن  افتتــاح . �مــا تــم تعــدیل تــار�خ31/8/2020
ــو  15/3/2016 ــد هـ ــون الموعـ ــي ل�كـ ــد الرئ�سـ ــم  .1/9/2017حســـب العقـ ــا تـ �مـ

شــ�كات األ�جــار ووضــعت تــوار�خ جدیــدة و�قــ�م جدیــدة حســب تعــدیل طر�قــة ســداد 
ســداد المســتأجر لفــواتیر م�ــاه للســنوات الثالثــة �املــة. �مــا تــم أضــافة  المتفــق عل�ــه

   التبر�د
لواقــع مســتندات العقــد وملحقــه فانــه �جــب األنت�ــاه الــى ان هنــاك فارقــا  ومــن تحلیلنــا .7

 4/4/2017وهــو  Lease Commencement Date بین بدا�ــة عقــد األ�جــار
وهـــو   Rent Commencement Dateوتـــار�خ بـــدء فاعل�ـــة ق�مـــة األ�جـــار 

حیــث ان نها�ــة عقــد األ�جــار هــو ووفقا لفهمنــا مــن واقــع المســتندات . 1/9/2017
مقترنــا �فاعل�ــة ق�مــة أجــرة العــین فأننا نعتبر ان بدا�ة عقد األ�جار   31/8/2020

وهو نفس التــار�خ المتفــق عل�ــه بــین الطــرفین فــي ملحــق  1/9/2017هي المؤجرة 
أي ان المؤجر لــم �أخــذ أجــرة علــى فتــرة  العقد ل�كون موعدا ألفتتاح العین المؤجرة.

عــد ز�ــادة فــي المنفعــة بــدون مقابــل منحهــا وهــو مــا �  التجهیزات وال أي فتــرات ســا�قة
ــه ــتكمال تجهیزاتـ ــتأجر ألسـ ــؤجر للمسـ ــؤجرة  .المـ ــین المـ ــل�م العـ ــر تسـ ــان تقر�ـ ــه فـ وعل�ـ
مما �عنــي لنــا ان المــؤجر  24/4/201784والذي تم بتوق�ع الطرفین انما �ان في 

للمستأجر قبل أر�عــة أشــهر تقر��ــا مــن أوفى �التزامه من حیث تسل�م العین المؤجرة 
 بدء حساب فاعل�ة ق�مة األجرة للعین المؤجرة.

ــد  .8 ــتأجر قـ ــدنا ان المسـ ــد وجـ ــا قـ ــة فاننـ ــ�كات المرتجعـ ــتنا للشـ ــع دراسـ ــه مـــن واقـ ــا انـ كمـ
. ولــم نجــد وافقتــه علــى مــا ورد ف�ــهمما �عنــي لنــا م 85على ملحق العقد.حررها بناء 

أن المستأجر قد أشــار الــى انتقــاده للمــؤجر فــي تــأخیر تجهیــز الســوق التجــاري منــذ 
ــا  2015 ــي لنـ ــر الـــذي �عنـ ــیالتها. األمـ ــاء وتوصـ ــة �الكهر�ـ ــائل متعلقـ ان او اي مسـ

المــؤجر قــد وفــر الكهر�ــاء ألعمــال التجهیــزات و�افــة المتعلقــات الخاصــة بتجهیــزات 
   ة من حیث شهادات عدم الممانعة.العین المؤجر 

ســواء �األنــذار او �الغرامــة  الــى المســتأجر وتــرى الخبــرة ان �افــة مراســالت المــؤجر .9
معتمــدا علــى التــوار�خ الــواردة فــي العقــد الرئ�ســي  1/9/2017التــي صــدرت قبــل 

تعتبر غیر تعاقد�ة ومخالفة لملحق العقد. وعل�ه فان الخبرة تلتــزم �مــا ورد فــي انما 
البر�د األل�كترونــي مــن انه بدراسة ملزمة للمستأجر. وحیث  ملحق العقد من توار�خ

 
 من المستندات 450 84
 من المستندات 170 85
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صــفحة  10/10/2017المستأجرة الى المؤجرة �طلب الغاء العقد ألس�اب بتــار�خ 
یتبین ان المستأجر قــد أخــل �التزاماتــه وفقــا لملحــق العقــد فــي  من المستندات 692

ن األســ�اب التــي اوردهــا المســتأجر وا 1/9/2017عــدم افتتــاح العــین المــؤجرة فــي 
 في هذا الخطاب هي على ثالثة أسس:

 انه �سبب األوضاع الس�اس�ة التي تمر بها دولته .أ
 وردنا في هذا ان هذا السبب خارج عن نطاق تقدیر الخبرة 

�ســبب وجــود رفــض أمنــي  2017انه �سبب عدم تجدید األقامــة منــذ ابر�ــل  .ب
 حسب زعمه

 خارج عن نطاق تقدیر الخبرة  وردنا في هذا ان هذا السبب
الظروف القاهرة هــذین الســببین �أســاس ولم نجد في شروط العقد ما �شمل 

 أللغاء العقد
انــه �ســبب تــأخر المــؤجر فــي تجهیــز الســوق لمــدة ســنتین مــن تــار�خ توق�ــع  .ت

ــرة فـــــــي التج  ــالغ �بیـــــ ــده م�ـــــ ــا �بـــــ ــد الرئ�ســـــــي ممـــــ ــات العقـــــ هیـــــــزات والموافقـــــ
 والتصم�مات.

یلــــزم المــــؤجر بتــــوفیر الكهر�ــــاء أمــــا �خصــــوص موضــــوع الكهر�ــــاء فــــان العقــــد  .10
ــو  ــتأجر وهــ ــتهالك علــــى المســ ــة األســ للمســــتأجر ألغــــراض التجهیــــزات وتكــــون ق�مــ

غالــب عقــود األ�جــار مــن هــذا النــوع الــي یــتم ف�ــه تــأجیر العــین متعــارف عل�ــه فــي 
مثــل هــذه  �مــا ان مــن التزامــات المــؤجر فــي المــؤجرة دون تجهیــزات مــن المــؤجر.

ــتأجر  ــدم المســـ ــد ان �قـــ ــة �عـــ ــدم ممانعـــ ــهادات عـــ ــتأجر شـــ ــنح المســـ الحـــــاالت ان �مـــ
طر�قة التصــم�مي للتجهیــزات لكــي یــتم مراجعتهــا مــن المــؤجر للتحقــق المخططات و 

ــا  ــا �مــ ــد علیهــ ــة المتعاقــ ــتراطات الفن�ــ ــا لألشــ ــن مطا�قتهــ ــتخدام مــ ــع األســ ــب مــ یتناســ
ــا لألتفـــاق. و�عـــدها �قـــ  وم المســـتأجر �عمـــل األجـــراءات التجـــاري للعـــین تلمـــؤجرة وفقـ

الجهات الخدم�ة المختصة للحصول على التوصیالت المطلو�ة ومنهــا الالزمة مع 
الكهر�ــاء والم�ــاه الدائمــة. ومــن واقــع ملحــق العقــد والمخططــات التــي اطلعنــا علیهــا 

واكبتها تبین لنا ان المؤجر قد منح المستأجر �افة شهادات عــدم اسالت التي مر وال
مــا ان الكهر�ــاء ألعمــال التجهیــزات �انــت موجــودة حیــث لــم تجــد الخبــرة �الممانعــة 

الفتـــرة التـــي تلـــت التوق�ـــع علـــى اي مســـتند اعتراضـــي صـــدر مـــن المســـتأجر طـــوال 
وحتــــــــــى تــــــــــار�خ ارســــــــــاله الخطــــــــــاب فــــــــــي  13/1/2017ملحــــــــــق العقــــــــــد منــــــــــذ 

یومـــا مـــن تـــار�خ األفتتـــاح  40�طلـــب ف�ـــه الغـــاء العقـــد وهـــو �عـــد  10/10/2017
ــا لملحـــق العقـــد. ــین الطـــرفین وفقـ ــه بـ ــه ان  المتفـــق عل�ـ ــر الـــذي �مكـــن الجـــزم �ـ األمـ
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�مــا ال �غیــب عنــا  المؤجر لــم �خــل �التزاماتــه التعاقد�ــة �خصــوص تــوفیر الكهر�ــاء.
ــات  ــال تر�ی�ـــ ــر �أعمـــ ــد �اشـــ ــتأجر قـــ ــن ان المســـ ــول مـــ ــعدینالقـــ ــائیین  المصـــ الكهر�ـــ

حصـــل تجر�ـــب لهمـــا �عـــد قبـــل التوق�ـــع علـــى ملحـــق العقـــد وال شـــك انـــه المتحـــر�ین 
�مــا ان  ألن المســتأجر قــد دفــع �امــل ق�مــة المصــعدین للمــورد. توصیلهما للكهر�اء

لــــم �شــــمل علــــى اي تحفــــظ  24/4/2017تقر�ــــر اســــتالم العــــین المــــؤجرة بتــــار�خ 
وهـــي �لهـــا تؤ�ـــد صـــحة مـــا جزمنـــا �ـــه مـــن عـــدم  �خصـــوص عـــدم وجـــود الكهر�ـــاء

 اخالل المؤجر في هذا األمر.
بــرة تــرى ان الشــرط التعاقــدي الــوارد فــي العقــد الرئ�ســي والــذي لــم الخ وعل�ه فــان  .11

اذ ان المســـتأجر قـــد تـــرك العـــین  اصـــ�ح محقـــق 4-1-11یـــتم تعدیلـــه وهـــو البنـــد 
المــؤجر لــم  وقــد وجــدت الخبــرة أثنــاء األنتقــال انــه أ�ــام 7المــؤجرة ولــم �فتحهــا لمــدة 

 .2016 �ضف فیها ا�ة تجهیزات اال وضع المصعدین المحر�ین في نها�ة
ــاه  .12 ــة تجـــ ــه التعاقد�ـــ ــؤجر �التزاماتـــ ــالل المـــ ــدم أخـــ ــى عـــ ــلنا الـــ ــا توصـــ ــث اننـــ وحیـــ

، �مـــا اننـــا توصـــلنا الـــى ان المســـتأجر قـــد اخـــل �التزاماتـــه التعاقد�ـــة فـــي المســـتأجر
لملحــق العقــد فأننــا تجهیــز العــین المــؤجرة وافتتاحهــا فــي الموعــد المتفــق عل�ــه وفقــا 

 اس.الطرفین على هذا األسسنتطرق للمسائل المال�ة بین 
فقــــد �انــــت وفقــــا للعقــــد الرئ�ســــي  اأمــــا �النســــ�ة للق�مــــة األ�جار�ــــة المتفــــق علیهــــ  .13

ــى و  5,047,700 ــنة األولـــــــ ــم للســـــــ ــة  5,301,135درهـــــــ ــنة الثان�ـــــــ ــم للســـــــ درهـــــــ
اال ان المســاحة المــؤجرة فــي ملحــق العقــد هــي . درهم للسنة الثالثة 5,566,360و 

ــع 34,822 ــدم مر�ـ ــى شـــ  86قـ ــافة الـ ــاحتها �األضـ ــا  4,394رفة مسـ ــع بینمـ ــدم مر�ـ قـ
. وتخضـــــع 87قـــــدم مر�ـــــع و�ـــــدون شـــــرفة 33,658كانـــــت المســـــاحة المـــــؤجرة هـــــي 

 8كمـــا عـــدل ملحـــق العقـــد البنـــد المســـاحة النهائ�ـــة حســـب المســـح فـــي الحـــالتین. 
بــدال  1/9/2017ل�كــون بدا�ــة فاعل�ــة ق�مــة أ�جــار العــین المــؤجرة ل�كــون مــن 

 .15/3/2016من 
 دفوعات من قبل المستأجر فقد �انت على النحو التالي:أما �النس�ة للم .14

طر�قة  
 الدفع

تار�خ استالم   
 الش�ك

تار�خ األستالم  
 والصرف

التار�خ 
المفترض  

حسب العقد 
 الرئ�سي

ق�مة 
 التحصیل

الوصف (حسب 
 المؤجر)

 المستند

 
 من المستندات 469 86
 من المستندات 198 87
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ش�ك 
 حال

22/12/2014 11/6/2015   940,800 Non 
Refundable 
Holding 
Deposit 

686 

ش�ك 
 حال

22/12/2014 11/6/2015   10,000 Admin Fee 686 

ش�ك 
 حال

10/8/2015 5/8/2015   578,085 Security 
Deposit 
(Refundable) 

687 

 

لعقد الرئ�سي وملحق العقد والتي أقر اما �اقي الدفعات فهي ش�كات آجلة وفقا ل
 ولم یتم صرفها.لها الطرفان �عدم وجود رصید 

 هي على النحو التالي:الواردة في الجدول وتحلیلنا لتلك الم�الغ 
مؤجرة ان ق�مة تلك الم�الغ مقابل تــأمین للعــین المــؤجرة ط�قــا حیث افادت ال .أ

فــان  فــي العقــد الرئ�ســي وملحقــه و�قراءتنــا لهــذا البنــد 88مــن العقــد. 12للبند 
فهــو  90امــا �النســ�ة للتعر�ــف التعاقــدي لــه. itSecurity Depos89اســمه 

المبلغ الذي یدفعــه المســتأجر للمــؤجر عــن �ــل ســنة أ�جار�ــة �ضــمان ألداء 
الحــالي وفقــا للبنــد  األ�جــارالمستأجر أللتزاماتــه المنصــوص علیهــا فــي عقــد 

المســـتأجر للمـــؤجر مبلـــغ یـــدفع انـــه "  1-7-3وقـــد نـــص البنـــد . 7-3رقـــم 
�ضــمان  التأمین األ�جــاري فــي أو قبــل توق�ــع هــذا العقــد مــن قبــل المســتأجر

لــ�س للمســتأجر ان وتعهداته �موجــب هــذا العقــد و  ألداء المستأجر أللتزاماته
�خصم من مبلغ التأمین األ�جاري أي من الم�ــالغ المســتحقة مــن المســتأجر 

ه " اذا قصــر المســتأجر انــ  2-7-3. �مــا نــص البنــد 91�موجــب هــذا العقــد"
ــو الواجـــب وفـــي ــى النحـ ــد علـ ــذا العقـ ــه �موجـــب هـ ــد  فـــي أداء التزاماتـ المواعیـ

المحــددة، �ــان للمــؤجر (وفقــا لتقــدیره المطلــق وفــي أي وقــت) ان �خصــص 
لتعــو�ض أي خســارة و�ستخدم أي جزء من مبلــغ التــأمین یــرى انــه ضــروري 

وال �عتبـــــر اي  او ضـــــرر یلحـــــق �ـــــه جـــــراء أي خـــــرق مـــــن قبـــــل المســـــتأجر
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تخص�ص أو استخدام ألي جزء من مبلغ التأمین مــن جانــب المــؤجر تنــازال 
الل المســـتأجر وال�مــس �ـــأي حـــق آخـــر یترتــب للمـــؤجر نت�جـــة هـــذا عــن أخـــ 

" یــرد الرصــید المت�قــي مــن الــى ان  5-7-3أشــار البنــد �مــا  92األخــالل."
-7-3مبلغ التأمین األ�جاري وغیر المســتخدم مــن قبــل المــؤجر وفقــا للبنــد 

أشــهر مـــن انتهــاء عقــد األ�جــار هــذا او انهائـــه  3مــن المســتأجر خــالل  2
وتعهداتــه �موجــب هــذا العقــد  مراعــاة أداء المســتأجر أللتزاماتــه قبل اجله مــع

ــه وال�ســـتحق المســـتأجر أي فائـــد ة علـــى مبلـــغ التـــأمین األ�جـــاري وال �حـــق لـ
ــزء منـــه اال علـــى  ــغ التـــأمین األ�جـــاري او أي جـ ــول علـــى �امـــل مبلـ الحصـ

وحیــث ان توق�ــع العقــد الرئ�ســي  93عل�ه فــي هــذه الفقــرة."النحو المنصوص 
فــأن هــذه المــدفوعات �انــت قبــل التعاقــد ممــا یؤ�ــد  30/8/2015كــان فــي 

ت للتأمین األ�جاري وتخضــع للتعر�ــف الــوارد فــي �ان صحة ان هذه الم�الغ 
وخالصــة الــرأي ان هــذه الم�ــالغ �جــب  �مــا أشــرنا أعــاله. 7-3العقد والبنــد 

الل المســتأجر �التزاماتــه وتعهداتــه ارجاعهــا الــى المســتأجر اال أذا ثبــت أخــ 
ــلنا الـــى اخـــالل المســـتأجر �التزاماتـــه  وفـــق عقـــد األ�جـــار. وحیـــث اننـــا توصـ

 1,528,885ع �ق�مــة أجمال�ــة و وتعهداتــه األ�جار�ــة فــان هــذا المبلــغ المــدف
�كـــون مـــن حـــق المـــؤجر األحتفـــاظ �ـــه لخصـــم أ�ـــة م�ـــالغ تحكـــم بهـــا  درهـــم 

 ال�اقي ان وجد الى المستأجر. و�تم ارجاع المحكمة الموقرة لصالحه
 للمطال�ات المال�ة من المؤجر والواردة في الئحة دعواها وهي:أما �النس�ة  .ب

ــافة علـــى الق�مـــة األ�جار�ـــة  .1 ــم  124,307.31الق�مـــة المضـ درهـ
. 2018قـــد تـــم تطب�قهـــا فـــي بدا�ـــة عـــام فـــان هـــذه الق�مـــة المضـــافة 

وقــد تــأخر المــؤجر  2015وحیث ان العقــد قــد تــم تحر�ــره فــي نها�ــة 
یـــرد فـــي ملحـــق  مالســـوق دون ســـبب مـــن المســـتأجر ولـــ فـــي تجهیـــز 

ــان  ــه فـ ــؤجر وعل�ـ ــتحقات المـ ــى مسـ ــغ الـ ــذا المبلـ ــ�ف هـ ــا �ضـ ــد مـ العقـ
 غیر مبررة من الناح�ة التعاقد�ة.  الخبرة ترى ان هذه المطال�ة 

فــان العقــد درهــم  3150�ق�مــة ما �النس�ة لغرامــة ارتــداد الشــ�ك أ .2
الــى  ةولــم تشــر المــؤجر  94درهــم. 2000الرئ�ســي أشــار الــى المبلــغ 

عل�ه ی�قــى رأینــا أنــه موقع التعدیل ان وجد في المستندات التعاقد�ة و 
 درهم عن �ل ش�ك مرتجع. 2000
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التــــأخیر فــــي درهــــم غرامــــة  279,681.65لمبلــــغ أمــــا �النســــ�ة  .3
. فأن الخبرة وجــدت ان البنــد والم�الغ األخرى المستحقة سداد األجرة

�عطـــــي الحـــــق للمـــــؤجر فـــــي تطبیـــــق غرامـــــة  95مـــــن العقـــــد  3-10
. وحیث ان المؤجر لم �قــدم المدفوعات المتأخرة والش�كات المرتجعة

المستندات وطر�قة الحساب لهــذا المبلــغ الــى الخبــرة فــي األجــل فــان 
حتــى  ه المطال�ــة لضــعف الــدلیل التعاقــدينهــا قبــول هــذالخبــرة ال�مك

 تار�خه.
أمـــا �النســـ�ة للم�ـــالغ األخـــرى التـــي صـــرفتها المســـتأجرة والتـــي �مكـــن ان �ســـتفید  .15

ق�مــة المصــعدین الكهر�ــائیین المتحــر�ین. وحیــث ان المســتأجرة  منهــا المــؤجر فهــي
اشــترتها ودفعــت ق�متهــا قد أثبتت وفقا للمستندات المقدمة الى الخبرة انها هي التي 

وذلــك �موافقــة صــر�حة  96درهــم 254,000وق�مــة تر�یبهــا �مبلــغ أجمــالي �ســاوي 
 تقدم اي مستند �فید �خالف ذلك.وتحت نظرها ولم  ةمن المؤجر 

شــاملة ق�مــة للمــؤجرة  ســددتها المســتأجرةوعل�ــه فــان أجمــالي ق�مــة الم�ــالغ التــي  .16
وانــــه مــــن الناح�ــــة العقد�ــــة ونظــــرا ألخــــالل  درهــــم 1,782,885المصــــعدین هــــي 

اعت�ارهــا جــزءا مــن الم�ــالغ التــي مســتأجرة �التزاماتهــا التعاقد�ــة فأنــه �حــق للمــؤجر ال
طال�ــات المال�ــة التــي تقــدمت بهــا ســدادا للمســتحكم بهــا المحكمــة المــوقرة لصــالحها 

وتوضــ�حا لــذلك  الى المحكمة الموقرة وما وجدناه صح�حا منها مــن الناح�ــة الفن�ــة.
فان هذا المبلــغ ال �عتبــر حقــا للمــؤجر و�ضــاف ال�ــه ا�ــة م�ــالغ تعو�ضــ�ة أخــرى ان 

مــن �ــاب المقاصــة ان رأت المحكمــة وجدت وتحكم بها المحكمة المــوقرة وانمــا هــي 
 الموقرة حسن الوصف لذلك.
 الرد على استفسارات المحكمة الموقرة:

 وتلــك الموجــودة فــي ملــف الــدعوى  تــم األطــالع علــى �افــة المســتندات المقدمــة لنــا .1
 ونرفق نسخة ال�كترون�ة منها

أي �عـــد التوق�ـــع علـــى  24/4/2017قـــام المـــؤجر بتســـل�م العـــین المـــؤجرة بتـــار�خ  .2
وفقــــا لألصــــول و�توق�ــــع المســــتأجر  13/1/2017ملحـــق العقــــد الــــذي �ــــان فـــي 

علــى العقــد الرئ�ســي وان هــذا التســل�م �ــان قبــل أر�عــة أشــهر وأقــراره و�ــدون تحفــظ 
تقر��ــا مــن تــار�خ افتتــاح العــین المــؤجرة و�دا�ــة فاعل�ــة ق�مــة األجــرة و�انــت العــین 

مصـــــعدین ة لألســـــتعمال بـــــل ان المســـــتأجرة قـــــد قامـــــت بتر�یـــــب ح المـــــؤجرة صـــــال
ین في العین المؤجرة �مــا یؤ�ــد انهــا اســتطاعت ان تــدخل العــین كهر�ائیین متحر�ی 
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وان الخبـــــرة �انتقالهـــــا للمعاینـــــة تبـــــین �الفعـــــل  المــــؤجرة وتقـــــوم بـــــ�عض التجهیـــــزات
 للغرض المتفق عل�ه.   صالح�ة العین المؤجرة لألستعمال

 أما �النس�ة للمدفوعات من قبل المستأجرة فهي على النحو التالي: .3

طر�قة  
 الدفع

تار�خ استالم   
 الش�ك

تار�خ األستالم  
 والصرف

التار�خ 
المفترض  

حسب العقد 
 الرئ�سي

ق�مة 
 التحصیل

الوصف (حسب 
 المؤجر)

 المستند

ش�ك 
 حال

22/12/2014 11/6/2015   940,800 Non 
Refundable 
Holding 
Deposit 

686 

ش�ك 
 حال

22/12/2014 11/6/2015   10,000 Admin Fee 686 

ش�ك 
 حال

10/8/2015 5/8/2015   578,085 Security 
Deposit 
(Refundable) 

687 

فأن هذه المدفوعات  30/8/2015وحیث ان توق�ع العقد الرئ�سي �ان في 
كانت قبل التعاقد مما یؤ�د صحة ان هذه الم�الغ �انت للتأمین األ�جاري 

أعاله. وخالصة �ما أشرنا  7-3وتخضع للتعر�ف الوارد في العقد والبند 
الرأي ان هذه الم�الغ �جب ارجاعها الى المستأجر اال أذا ثبت أخالل 
المستأجر �التزاماته وتعهداته وفق عقد األ�جار. وحیث اننا توصلنا الى 
اخالل المستأجر �التزاماته وتعهداته األ�جار�ة فان هذا المبلغ المدفوع �ق�مة 

مؤجر األحتفاظ �ه لخصم أ�ة درهم  �كون من حق ال 1,528,885أجمال�ة 
م�الغ تحكم بها المحكمة الموقرة لصالحه و�تم ارجاع ال�اقي ان وجد الى 

للم�الغ األخرى التي صرفتها المستأجرة والتي �مكن ان أما �النس�ة  المستأجر.
�ستفید منها المؤجر فهي ق�مة المصعدین الكهر�ائیین المتحر�ین. وحیث ان 

ا للمستندات المقدمة الى الخبرة انها هي التي اشترتها المستأجرة قد أثبتت وفق
وذلك  97درهم 254,000ودفعت ق�متها وق�مة تر�یبها �مبلغ أجمالي �ساوي 
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اي مستند �فید األخیرة �موافقة صر�حة من المؤجرة وتحت نظرها ولم تقدم 
وعل�ه فان أجمالي ق�مة الم�الغ التي سددتها المستأجرة للمؤجرة  �خالف ذلك.

درهم وانه من الناح�ة العقد�ة  1,782,885شاملة ق�مة المصعدین هي 
ونظرا ألخالل المستأجرة �التزاماتها التعاقد�ة فأنه �حق للمؤجر اعت�ارها جزءا 
من الم�الغ التي ستحكم بها المحكمة الموقرة لصالحها سدادا للمطال�ات 

وما المحكمة الموقرة)  (ان أقرتهاالمال�ة التي تقدمت بها الى المحكمة الموقرة 
وجدناه صح�حا منها من الناح�ة الفن�ة. وتوض�حا لذلك فان هذا المبلغ ال 
�عتبر حقا للمؤجر و�ضاف ال�ه ا�ة م�الغ تعو�ض�ة أخرى ان وجدت وتحكم 
بها المحكمة الموقرة وانما هي من �اب المقاصة ان رأت المحكمة الموقرة 

 حسن الوصف لذلك.
الى ان المؤجر لم �خل �أي من التزاماته وان الكهر�اء �انت توصلت الخبرة  .4

مستأجرة من حیث تور�دها وتر�یبها متوفرة ألعمال التجهیزات �اقرار ال
المصعدین قبل توق�ع ملحق العقد وانه �النس�ة للكهر�اء الدائمة فان مسئول�ة 

المؤجر تقد�م الحصول علیها تقع على المستأجرة خاصة انه ثبت للخبرة 
 لشهادات عدم الممانعة قبل ستة أشهر تقر��ا من توق�ع ملحق العقد.

�عمل أما من حیث انتفاع المستأجر من عدمه فهو راجع له ألنه لن �قم  .5
 التجهیزات الالزمة وهو أخالل تعاقدي منه ال دخل المؤجر ف�ه.

 األولي انتهى التقر�ر

 :الرد على اعتراضات الطرفین على التقر�ر األولي

 اعتراضات المدع�ة:
األعتــراض �خصــوص الق�مــة المضــافة. حیــث اعترضــت المدع�ــة اصــل�ا عــدم  .1

 احتساب الخبرة للق�مة المضافة واستندت الى مسائل قانون�ة ومسألة تعاقد�ة.
 الرد:

ب اان المدع�ة اســتندت الــى بنــود ومــواد فــي القــانون ألث�ــات أحقیتهــا فــي احتســ 
ــافة وأشـــارت �ـــالنص الـــى  ــا ضـــر��ة الق�مـــة المضـ ــائل قانون�ـــة وتعاقد�ـــة. امـ مسـ

المسائل القانون�ة فان الخبرة تحیلها الى المحكمة الموقرة اما المسائل التعاقد�ــة 
و�دراســة هــذا البنــد یتبــین �الفعــل احتوائــه الــى  598-3فانــه ارتكــزت الــى البنــد 
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التكال�ف األضاف�ة من وقــت الــى وقــت  الرسوم التكمیل�ة والتي تم تعر�فها �انها
والتـــي یتحملهـــا المـــؤجر ألســـ�اب منهـــا الضـــرائب الحكوم�ـــة. وحیـــث ان الق�مـــة 

فــان الخبــرة تصــحح رأیهــا فــي التقر�ــر المضافة تعتبر من الضرائب الحكوم�ة 
ــى  ــة �ضــر��ة الق�مــة المضــافة عل ــة المــؤجر فــي المطال� األولــي وتــرى أحق�

 درهم. 124,307.31 أساس عقدي �ق�مة اجمال�ة هي
ــغ  .2 ــى احتســــاب مبلــ ــراض علــ ــ�ك ولــــ�س  2000األعتــ ــداد الشــ ــم رســــوم ارتــ درهــ

 درهم �ما طلبت المدع�ة اصل�ا. 3150
 الرد:

اســتندت المدع�ــة أصــل�ا علــى أحقیتهــا فــي هــذا المبلــغ علــى الفقــرة الــواردة فــي 
هئ ئكصغغ�جد "  99تعر�ف رسوم الشــ�كات المرتجعــة ثغغتخ � ب ئكئغغى  آه ححغغ� ئكف�صغغ

لغغك حغغنك ئكغغو ءخغغده�جضغغد  " واألخطــار الصــادر منهــا بتــار�خ اهغغئ ئكصحغغئآجد 
درهــم. وتــرى الخبــرة  3000بز�ــادة الق�مــة الــى الــى المســتأجر  28/9/2017

ــذه  ــادة هـ ــة بز�ـ ــي المطال�ـ ــؤجر فـ ــة للمـ ــد أحق�ـ ــي العقـ ــذي �عطـ ــي الوقـــت الـ ــه فـ انـ
الرسوم من وقت الــى آخــر لكــن روح العقــد مبنــي علــى أســاس المعقول�ــة وابــداء 

ســ�اب فــي المطال�ــة �أ�ــة م�ــالغ مــن المســتأجر. حیــث ان ز�ــادة هــذه الرســوم األ
درهــم �جــب ان تكــون  3175درهم ومن ثم الى  3000درهم الى  2000من 

مسب�ة وحیث ان الخبرة لم تجــد فــي المراســالت او حتــى مــذ�رة المدع�ــة أصــل�ا 
ال تــرى فــان الخبــرة ا�ة أسب�اب مقنعة تجعل من هذه المطال�ة معقولــة ومســب�ة 

احق�ــة المدع�ــة أصــل�ا فــي هــذا المبلــغ وانمــا فــي المبلــغ المتفــق عل�ــه وهــو 
 درهم عن �ل ش�ك مرتجع وفقا للعقد. 2000

ــي  .3 ــة التـــأخیر وهـ ــدم احتســـاب غرامـ ــراض علـــى عـ درهـــم  279,681.65األعتـ
لــم تقــدم اث�اتــات تعاقد�ــة  أصــل�ا حیــث ارتكــزت الخبــرة علــى أســاس ان المدع�ــة

وحیــث ان المدع�ــة أصــل�ا قــدمت فــي  فــي احقیتهــا فــي ذلــك وطر�قــة الحســاب.
وهــو مــا تــراه  مذ�رتها األعتراض�ة طر�قة الحساب والمرجع�ــة العقد�ــة فــي ذلــك

الخبرة صــح�حا وموضــحا �مــا ف�ــه الكفا�ــة لتغیــر الخبــرة رأیهــا الــى اســتحقاق 
 .درهم 279,681.65یر�ة �ق�مة المدع�ة أصل�ا لهذه الغرامة التأخ

ــزم  .4 ــا ان تلــ ــرة ال �مكنهــ ــن حیــــث ان الخبــ ــعدین مــ األعتــــراض �خصــــوص المصــ
المدع�ــة بتحمــل ق�مــة هــذین المصــعدین وخصــم ق�متهمــا مــن ق�مــة مســتحقات 
المدع�ــة أصــل�ا. وحیــث انــه وفقــا للمــذ�رات الســا�قة المقدمــة للخبــرة فلــم تطالــب 
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ین بــل ان المدع�ــة أصــل�ا هــي التــي المدع�ــة أصــل�ا المســتأجر �أزالــة المصــعد
�ــــدة لهــــذه ؤ ادعــــت انهــــا ر�بــــت المصــــعدین وعنــــدما طلبــــت الخبــــرة الفــــواتیر الم

المـــزاعم فلـــم تقـــدمها بـــل قـــدمتها المســـتأجرة ممـــا فهمـــت الخبـــرة مـــن ذلـــك رغ�ـــة 
المدع�ة األحتفاظ �المصعدین. وحیث ان المصعدین لم یتم اســتخدامهما و�انــا 

ــة  ــل�ا تحـــت عنا�ـ ــة أصـ ــه تر�یـــب المدع�ـ ــك الوقـــت الـــى اآلن، وحیـــث انـ ــذ ذلـ منـ
ــ�س مــن  المصــعدین انمــا جــاء �عمــل تغییــرات أساســ�ة فــي األعمــال المدن�ــة ول
الســهولة ازالتهمــا وعل�ــه فــان الق�مــة التــي احتســبتها الخبــرة تعتبــر ســعرا ســوق�ا 
عــادال. �مــا أن الخبــرة لــم تحتســب ق�مــة هــذین المصــعدین خصــما مــن الق�مــة 

خصما مــن �امــل المســتحقات التــي ســتكم بهــا المحكمــة المــوقرة األ�جار�ة وانما 
 لصالح المدع�ة أصل�ا ان شاءت.

درهـــــم مـــــن  1,528,885تطلـــــب المدع�ـــــة أصـــــل�ا أث�ـــــات ان المبلـــــغ المســـــدد  .5
ــدال  ــ�س بـ ــاري ولـ ــأمین األ�جـ ــغ التـ ــو مبلـ ــؤجرة هـ ــى المـ ــتأجرة الـ ــارالمسـ او  لأل�جـ

فوائــد حتــى تار�خــه. والخبــرة تؤ�ــد ذلــك وتؤ�ــد  و غرامات او رســوم او ضــرائب ا
الل المســتأجرة من انه من الناح�ة العقد�ة ونظرا ألخ ما ورد في التقر�ر األولي 

�التزاماتها التعاقد�ة فأنــه �حــق للمــؤجر اعت�ارهــا جــزءا مــن الم�ــالغ التــي ســتحكم 
بهــا المحكمــة المــوقرة لصــالحها ســدادا للمطال�ــات المال�ــة التــي تقــدمت بهــا الــى 
المحكمــة المــوقرة (ان أقرتهــا المحكمــة المــوقرة) ومــا وجــدناه صــح�حا منهــا مــن 

فــان هــذا المبلــغ ال �عتبــر حقــا للمــؤجر و�ضــاف  الناح�ة الفن�ة. وتوض�حا لــذلك
ال�ــه ا�ــة م�ــالغ تعو�ضــ�ة أخــرى ان وجــدت وتحكــم بهــا المحكمــة المــوقرة وانمــا 

 هي من �اب المقاصة ان رأت المحكمة الموقرة حسن الوصف لذلك.

 الخالصة النهائ�ة:

مــدة عقــد األ�جــار فانه بدا�ة ترى الخبرة انه وفقا لملحق العقد ان وفقا لما توصلنا ال�ه 
"تــار�خ بــدء عقــد األ�جــار" �مــا  4/4/2017یومــا تبــدأ مــن  150هــي ثالثــة ســنوات و

ــد  ــد البنـ ــق العقـ ــدل ملحـ ــن  8عـ ــؤجرة مـ ــین المـ ــار العـ ــة أ�جـ ــة ق�مـ ــة فاعل�ـ ــون بدا�ـ لتكـ
فــي تجهیــز  دأ. وتبــین للخبــرة ان المســتأجر بــ 15/3/2016بــدال مــن  1/9/2017

وان المــؤجر  24/4/2017لعــین المــؤجرة فــي منــذ اســتالمه الرســمي لالعــین المــؤجرة 
 .25/8/2016اعطى شهادات عدم الممانعة ألعمال التجهیزات منذ 

 هي على النحو التالي:فاستحقاقات المؤجر واما عن 
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ــي  .1 ــة هــــ ــة اجمال�ــــ ــدي �ق�مــــ ــاس عقــــ ــى أســــ ــافة علــــ ــة المضــــ ــر��ة الق�مــــ ضــــ
حتــى نها�ــة مــایو  2018وهــي عــن الفتــرة مــن بدا�ــة  درهــم 124,307.31

 .وهي فترة صح�حة �المقارنة لفترة عقد األ�جار 2018100
ــة  .2 ــة �ق�مـ ــة التأخیر�ـ ــم 279,681.65الغرامـ ــا  درهـ ــح�حة وفقـ ــة صـ ــي غرامـ وهـ

للطر�قــة الحســاب�ة المقدمــة مــن المــؤجر حیــث تــم حســابها علــى أســاس ســنوي 
ــن  ــرة مــ ــ�ة  31/5/2018وحتــــى  1/9/2017للفتــ ــا 12بنســ ــنو�ا وفقــ % ســ

 .101للعقد
 درهم. 6000لعدد ثالث ش�كات �أجمالي   درهم عن �ل ش�ك مرتجع 2000 .3
والتــي تطالــب بهــا  ة المــوقرة�األضــافة الــى ق�مــة األ�جــار التــي ســتقررها المحكمــ  .4

وهـــي ق�مــة الشـــ�كات الــثالث المرتجعـــة   درهــم 4,505,096المدع�ــة �ق�مـــة 
)1501698 +1501699+1501699.( 

 الم�الغ التي دفها المستأجر:
مبلــغ التــأمین األ�جــاري الــذي اســتلمته المدع�ــة وهــو درهــم  1,528,885 مبلغ .1

وفقا للعقد بین الطرفین وحســب مــا ورد فــي تعر�فــات العقــد ووفقــا لمــا تــم  أصل�ا
 شرحه أعاله.

حیــث ثبــت للخبــرة ادعــاء المــؤجر بدا�ــة انــه   درهــم 254,000المصعدین ق�مة  .2
(ولكــن ثبــت الحقــا ق�ــام المســتأجر بــذلك وفقــا هو الذي قــام �شــرائهما وتر�یبهمــا 

ــة الــدللمســتندات)  ــذ بدا� ــب المــؤجر من ــم �طال ــاول ووجــدت الخبــرة  عوى �ازالتهم
انهمـــا لصـــالح العـــین المـــؤجرة وان المـــؤجر ســـینتفع منهمـــا وان تر�یبهمـــا �ـــان 

 �موافقة المؤجر.

ــالغ  ــى الم�ـ ــل�ا علـ ــة أصـ ــا المدع�ـ ــب بهـ ــي تطالـ ــة التـ ــدة القانون�ـ ــ�ة للفائـ ــا �النسـ امـ
المســتحقة فــي الئحــة دعواهــا فــان الخبــرة تشــیر الــى ان المدع�ــة أصــل�ا احتســبت 

ــراه % ضـــم12 ــا تـ ــدیرها ف�مـ ــرك للمحكمـــة المـــوقرة تقـ ــأخیر أعـــاله ونتـ ن غرامـــة التـ
 مناس�ا.

 انتهى التقر�ر النهائي
 
 
 الخبیر الهندسي: محمد سل�مان المرزوقي
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