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 أصدرت الحكم الاتى :  

 ق  130لسنة  14بالجدول العمومي تحت رقم  ةالمقيد عوى ال حكيم فى 

 المرفـوع من :

و لى ان رنا يونال ( والكائن مقرها واليية الممثل القانونى لشر ة أو لى لألسمدة انك ) ا

الوالييا   – 77114أر نسياس  –نيور  لي ليرو   –لينكيولن افنييو  3700أر نساس فى 

 – يييرين  ييري   –الم حييدة ا مريكييية ومحللييا المك ييار مك يي/ ا سيياتدة    ييري  سييعد 

حا م محميد المحيامو   –رضا محمد  –عاط  عباس  –عمر  ري   –مصطفى  ري  

 القاهرة .  –المعا ى  –الدور الكامك  –ميدا  المعا ى  –ئن فى مبنى معا ى باالس والكا

 ضـــــد :

السيييد ا سيي ا    الممثييل القييانونى لشيير ة هجربوتييا لل جييارة وال و ييي  المحييدو  بصييف   

 القاهرة .  – ارع  امبليو  قسم قصر النيل  8والكائن مقرها فى 

 -لموضــــوع:ا

ق أوامير تحكييم اسي فنال القياهرة والصيا ر  130لسينة  12رقيم  تظليم مين ا مير عيوى 

والصا ر من جمعية  50181تى  0058409على حكم ال حكيم رقم  2013 8 18بجلسة 

  ال حكيم ا مريكية المر ز الدولى ل سوية المنا عا  .

 -المحكمــــة:

 :  المداولةواالوراق االط ع على وسماع المرافعة بعد 

لسينة  12من امر ال حكييم رقيم  2013 8 26لم الماثل ب اريخ حيث أقيم ال ظ

والم ضييييمن رفيييل وضييي  الصييييي ة  2013 8 18ضيييائية الصيييا ر ب ييياريخ ق 130

قضييائية محكميية اسيي فنال  130لسيينة  4ال نفيدييية علييى حكييم ال حكيييم المييو ع بييرقم 

 –وهيو ال حكييم الصيا ر مين جمعيية ال حكييم ا مريكيية  2013 4 7القاهرة ب ياريخ 

الصا ر  50181تى  0058409لمر ز الدولى ل سويا  المنا عا  فى القضية رقم ا

 .  2011 10 7ب اريخ 

و لييك علييى سييند ميين أ  الشيير ة الم ظلميية قييد تقييدمت بطليي/ وضيي  الصييي ة 

ال نفيدية على حكم ال حكيم المد ور وقدمت  ل ما تطلبي  القيانو  الجابية طلبليا  ميا 
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ي ة ال نفيدية  انت محققة وال توجد أيية مواقي  ا   ل الشروط المطلوبة لوض  الص

قانونية أو واقعية تحول  و  صدور ا مر إال أ  القاضى اآلمر رفل إصيدار ا مير 

 بوض  الصي ة ال نفيدية . 

ل نظيم على النحو الثابت بمحاضر الجلسا  وبجلسة وحيث نظر  المحكمة ا

 قرر  المحكمة إصدار الحكم فى ال ظلم بجلسة اليوم . 2014 5 6

 وحيث أ  ال ظلم أقيم فى الميعا  فلو مقبول  ك  . 

مين قيانو  ال حكييم قيد جيرى عليى أني  ال يجيو   2 58وحيث أ  نص الميا ة 

 مما يأتى : ا مر ب نفيد حكم ال حكيم إال بعد ال حقق 

أن  ال ي عارض م  حكم سبق صدوره من المحا م المصرية فى موضيوع  (أ

 النزاع . 

  أن  ال ي ضمن ما يكال  النظام العام فى جملورية مصر العربية . (ب

 أن  قد تم إع ن  للمحكوم علي  إع نا صحيحا ولما  يا  إعي   الشيكص (ج

ا االع   فى هيداالع بارى الدى ل  مر ز إ ارة بج/ في  أ  تسلم صورة 

 ا لم المر ز لمن يمثل  فى مواجلة ال ير أو لمن يقوم مقام  لك الممثل فإ

يجييد المحضيير ميين يصيي  تسييليم ورقيية االعيي   إلييي  أو ام نيي  عيين تسييلم 

الصييورة أو عيين ال وقييي  علييى ا صييل باالسيي  م اثبييت المحضيير  لييك فييى 

االعي   قيد أصل الورقة وصورتلا وسلم الصورة للنيابية العامية ويع بير 

   االع   .يتم ب سليم الصورة للنيابة ولو لم تسلملا للموج  إل

وحيييث  ييا   لييك وبنيياء علييى مييا تقييدم  ييا  الثابييت فييى ا وراق أ  الشيير ة 

دها المحكوم ض الم ظلمة قد با ر  إع   حكم ال حكيم المطلوب تنفيده إلى الشر ة

ورفييل المو يي  المكيي ص علييى مقرهييا الثابييت بالسييجل ال جييارى وبحكييم ال حكيييم 

 اسيي  م ورقيية االعيي   بمقوليية أ  الشيير ة ال ييى بمقيير االعيي   تك ليي  عيين الشيير ة

  إليى المحكوم ضدها فى ال حكيم فقام المحضر القائم باالع   ب سيليم ورقية االعي 

ه ب تنفيدجلة اال ارة وليك على النيابة العامة فإ  االع   بالحكم ال حكيمى المطلو

 مير غير صحي  قانونا ولم ي م وال ي رت/ عليي  اى أثير ومين ثيم فيإ  ا يكو  إع نا

ة علييى حكييم ال حكيييم يكييو  قييد صييدر الميي ظلم منيي  إ ا رفييل وضيي  الصييي ة ال نفيدييي

منييي  وتقضيييى المحكمييية بيييرفل الييي ظلم وإليييزام المييي ظلم  ا وال محيييل للييي ظلمصيييحيح

    المصروفا  . 

 فلهذه االسباب

  -حكمت المحكمة :
  يرامصييالشيير ة الم ظلميية  وألزمييتلم  ييك  وفييى الموضييوع برفضيي   ظبقبييول اليي

 جني  أتعاب المحاماة .مائة وال ظلم 
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 4/6/2013الموافق  الأربعاءصدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 

رئيك                     أمين السر                                                 

  المحكمة
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