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ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی

اریةائــــــــرة ا الت

احملمكة :هیئة

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
ةيف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ب ارة رٔس اخلمي ٕام دار القضـــــاء ب

2016من العام من شهر مایو 30املوافق هـ1437شعبان 23إالثنني يف یوم
م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة208يف الطعـن املق 2015ق 10لس

املوجز :
الرسوم امجلریة . –عقد رشاء سیارة 

ٔوراق  ىل ا طالع  ي تاله السید القايض املقرر / محمد محودة بعد  وسامع التقرر ا
. الرشیف واملرافعة وبعد املداو

ه الشلكیة. ٔوضا ث ٕان الطعن استوىف  ح
ٔن الوقائع  ث  ٔوراق –وح ر ا ه وسا تتحصل يف –ىل ما یبني من احلمك املطعون ف

عوى رمق ( ٔقامت ا دنـــي 26/2014ٔن املدعیة ( املطعون ضدها ) اكنت قد  ) م



لهيا  لزام املدعى  ٕ لهيا ( الطاعنة) طالبة فهيا احلمك  د املدعــى  ة ض لكــــي رٔس اخلمي
لغ ( ٔن تـــؤدى لها م د 12دوالر) والفائدة القانونیة بواقع 411928.3ب رخي ق % من 

ٔتعاب احملاماة لرسوم واملصاریف و ا  ام وٕالزا عوى وحىت السداد ال .ا
ستان  ٔفغا شاطها يف دو ٔهنا رشكة متارس  ىل سند من القول  ٔسست دعواها  وقد 
لهيا اليت  يب من املدعى  ٔج ددًا من السیارات وفق طلب رشاء  ٔهنا وقد اشرتت  و

ٔمريك 699000تعمل يف املنطقة احلرة رٔس اخلمية بقمية ٕاجاملیة مقدارها ( ) دوالر 
القمية املتف لهيا رمق وقامت بتحویل ت ىل حساب املدعى  لهيا يف طلب الرشاء  ق 

ٔن 061204319100( ة ٕاال  ٔنه مت حشن جزء من البضا ) يف بنك .................... ، و
لرمغ  لیصها مجریًا حسب االتفاق مما اضطرها ٕاىل ختلیصها بنفسها  لهيا مل تقم بت املدعى 

رتب  لهيا و حتمالت مالیة مببلغ من املراسالت العدیدة مع املدعى  ة ذ لهيا ن
لهيا 411928.3( ور مرتصد بذمة املدعى  ) دوالر حسب الفواتري املرفقة وبقي املبلغ املذ

عوى بغیة احلمك لها بطلباهتا سالفة البیان. دا هبا ٕالقامة ا نعت عن سداده مما  واليت ام
ة حمكت بتارخي  ٔول در لزام املدعى 16/9/2014وحممكة  لمدعیة ٕ ٔن تؤدى  لهيا ب

لغ ( ٔلفًا وسعامئة ومثانیة وعرشن دوالرًا 411928.3م د عرش  ٔ ٔربعامئة و ) دوالرًا (
لیه بواقع  ريیة  ٔ ات والفائدة الت عوى يف 9وثالث س رخي رفع ا ً من  % سنو

ٔتعاب 16/1/2014 لرسوم واملصاریف ومائة درمه مقابل  ٔلزمهتا  وحىت متام السداد و
حملاماة.ا

اف رمق  ٕالست ٔنفت الطاعنة هذه احلمك  28/12/2014وبتارخي 395/2014ٕاست
ملرصوفات. ٔنفة  ٔلزمت املست اف و ست رفض  قضت احملمكة 

متیزي رمق  ىل هذا احلمك  مدين .37/2015طعنت الطاعنة 
عوى 28/4/2015وبتارخي  الت ا ٔ ه و حملمكة قضت احملمكة بنقض احلمك املطعون ف

رة. اف لنظرها هبیئة مغا ست
اقضت 16/11/2015وبتارخي  ٔنفة حممكة إال ٔلزمت املست اف و ست رفض 

ملرصوفات.
اب بتارخي  ٔودعت قمل الك 30/12/2015طعنت الطاعنة يف هذا احلمك بصحیفة طعن 

ٔصدرت لسة لنظره وفهيا  ىل احملمكة بغرفة املشورة حفددت  هذا احلمك.وعرض الطعن 
ٔوراق  ه خمالفة الثابت يف ا ىل احلمك املطعون ف اصل ما تنعى به الطاعنة  ٔن  ث  ح



رمغ ما  عوى  ري ا ذ بتقرر خ ٔ ني  ب  سب ٔ يف تطبیق القانون والقصور يف ال واخلط
ٔ متثلت يف القول: ٔخط شابه من 

سلمي السیارات موضوع عقد البیع املربم بني الطرفني حصل يف- 1 ٔن  الفًا ب ستان 
ستان. ٔفغا سلمي يف  لواقع وهو حصول ال

ستان- 2 فع يف  ة ا ٔن رسوم امجلارك اليت تطالب هبا املطعون ضدها يه الواج ب
ا لها  دم لزو رمغ  ٔوىل  ٔهنا قد دفعت ا ستان و ٔفغا فع يف  ة ا ٔهنا الواج والصحیح 

ستان يف ٔفغا ٔن قضاء احلمك سهیًال لوصول السیارات املبیعة ٕاىل  ل االتفايق و ٔ ا
يب الصادر عن  ٔج ٔن طلب الرشاء ا رمغ  عوى  لصاحل ا ىل ذ ه بناء  املطعون ف
ٔن الفاتورة الصادرة عن الطاعنة بتارخي  ات و لو ر  ٔي ذ رد به  املطعون ضدها مل 

ريها الصادرة26/9/2011 ا دون  عن ممثلها القانوين ال تتضمن ذاليت تلز
ي 28/9/2011خبالف الفاتورة الصادرة يف  املوقعه من السید ................. ا
ٔي تفویض يف حقها. س  ل

ٔحاكم املادة  عوى ب ه إاللزتام يف ا ىل احلمك املطعون ف من قانون 147وقد اكن 
رسوم  ي یلزم املشرتي  اریة ا سترياد ورسوم ومصاریف امجلارك املعامالت الت

رمز لسنة  مكو اىل ان احاكم  الضافه اىل ذ ىل 2010ونوهت الطاعنة  تنص 
د اىل رشوط الشحن الوارد  س سترياد  الصات امجلریة لالسترياد ورضائب  دفع ا

ٔنه من املقرر يف قضاء هذه نصها بعقد البیع . ري سدید ذ ٔن هذا النعي  ث  وح
ٔن  ه –احملمكة  ىل و ي یعرب عنه الشخص الصادر عنه  ٔن إالجياب هو العرض ا

ول مطابق انعقد العقد وال  رام عقد معني حبیث ٕاذا ما اقرتن به ق ازم عن ٕارادته يف ٕا
ام هذا  ىل ق ن  ىل تاليق ٕارادة املتعاقد لیل  مًا وملزمًا ٕاال بتوافر ا یعترب التعاقد 

لزتام ونفاذه.
ملادة –واكن  حتادي رمق (11النص  ٔن 2006لسنة 1من القانون  ) يف ش

ٔو لكیًا  ول جزئیًا  ٔنه جيوز التعبري عن إالجياب والق لكرتونیة  ارة  املعامالت والت
لكرتونیة. بواسطة املراس

ذ هبا  ٔ ن اليت ت اط القرا عوى واست ٔن حتصیل فهم الواقع يف ا من واكن من املقرر 
راه  الص ما  ٔوراق املقدمة فهيا من سلطة حممكة املوضوع اليت لها است عوى وا واقع ا
ٔوراق وال رقابة  بت يف ا ٔصل  الصها سائغًا  عوى مىت اكن است فقًا مع واقع ا م



لصهتا  اليت است ال ٔن تؤدى ٕاىل ا ٔهنا  رها لقرینه من ش لهيا يف تقد حملمكة النقض 
مهنا.

ر احملررات واكن  ٔن حملمكة املوضوع سلطة تفسري العقود واملشارطات وسا من املقرر 
لهيا من حممكة  عوى وظروفها دون رقابة  اقدهيا مسهتدیة بوقائع ا ٔدىن ٕاىل نیة  راه  مبا 

عبارات احملرر. ي حتمت متیزي طاملا مل خترج يف تفسريها عن املعىن ا ا
واكن احلمك املطع ىل ملا اكن ذ ٔنف  ٔیید احلمك املست لقضاء بت ه قد عول  ون ف

لطاعنة بطلب رشاء  يب الصادر عن املطعون ضدها  ٔج ما تضمنه طلب الرشاء ا
ستان  ٔفغا سلمي هذه السیارات يف دو ٔن یمت  هنا  رشوط من ب السیارات الواردة به 

لمط اریة الصادرة عن الطاعنة  ىل الفاتورة الت ات) وو لو عون ضدها بذات (مع ا
لهيا من املطعون ضدها واكن طلب  التارخي دون حتفظ حول رشوط التعاقد املعروضة 
ه یمت يف  سلمي السیارات موضو ٔن  يب املتضمن رشوط التعاقد قد ورد به  ٔج الرشاء ا
احلمك املطعون  ىل ذ لصه بناء  كون ما است ستان ف ٔفغا مقر املطعون ضدها يف 

ٔن مدلول  ه من  ىل حشن السیارات حبرًا ورًا وسلميها من الطاعنة ف اتفاق الطرفني 
ٔن تقوم الطاعنة بعد حشن  ضاه  ات مق لو ستان مع ا ٔفغا لمطعون ضدها مبقرها ب
لیصها ودفع رسوم امجلارك املستحقة  ستان بت ٔفغا السیارات حبرًا ورًا ووصولها ٕاىل 

ات سا لو ب ا رت ٔیضًا وصوًال ٕاىل  عبارات التعاقد ورشوطه دون ملاكن  ئغًا مما حتمت
حملمكة  دًال موضوعیًا ف كون  ٔن  فٕان النعي ال یعدو  ي حتمت خروج عن املعىن ا

متیزي وكون  ٔمام حممكة ا رته  ر والتفسري مما ال جتوز ٕا املوضوع من سلطة يف التقد
ٔساس یتعني رفضه دون ٕالتفات ري  ىل  اء به ىف خصوص متسك النعي مبا تقدم  ملا 

ٔحاكم املادة  ت حملمكة املوضوع 141/2الطاعنة ب اریة وقد ث من قانون املعامالت الت
الفه وال ایضا  ىل  عوى ٕاتفاق الطرفني  لیل ىف ا ر ا ىف نطاق ما لها من سلطة تقد

رمز لسنة  كو د  ٔحاكم قوا دم تعارضها2010اىل تنوهيها  وما الىت فضًال عن 
رسوم  كفل الطاعنة  ىل  ام االتفاق بني الطرفني  ه من ق ى الیه احلمك املطعون ف هت ٕا
ىل  ني  ت ٕاتفاق املتدا عوى الراهنة خللو سنداهتا مما یث امجلارك ، ال تنطبق ىف ا
دید الزتامهتام  ذاهنا سندًا لت دة مهنا یت ٔیة قا ىل  د والتنصیص  ىل هذه القوا اد  إالس

ة عن صفقة عقد بیع السیارات موضوع الزناع  .الناشئ
وملا تقدم یتعني رفض الطعن.



ٔلزمت الطاعنة الرمس واملرصـوفات ومبصـادرة  رفض الطعن و حمكت احملمكة : 
ٔمني. الت
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