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ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی

اریة ائــــــــرة ا الت

احملمكة :هیئة
رة ا س ا شار / محمد محودة الرشیف                      رئ رئاسة السید املس

شارن/  ن املس ٔبوراحب د/ راشد احلاى و وعضویة السید صالح عبدالعاطى 
ىل       ٔمني الرس السید/  حسام  و

دار ا ةيف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ب ارة رٔس اخلمي ٕام لقضـــــاء ب
ٔربعاء يف یوم  2016من العام من مایو25هـ املوافق 1437شعبان 18ا

م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة13يف الطعـن املق 2016ق 11لس

ن –تفسري العقود و إالتفاقات و احملررات و إالقرارات املوجز :  –نیة املتعاقد
عوى و ظروفها .إالسهت داء بواقع ا

عباراهتا  دود رقابة حممكة –دم اخلروج عن املعىن اليت حتمت ر قايض املوضوع ـ  تقد
متیزي .  ا

ي تاله السید القايض املقرر /صالح عبد  ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا طالع  بعد 
: ٔبو راحب واملرافعة وبعد املداو العاطى 

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

عوى رمق  ىل الرشكة املطعون ضدها ا ٔقامت  2015لسنة 142الرشكة الطاعنة 



لغ رٔس ٔن تؤدي لها م لزام الرشكة املطعون ضدها ب بتدائیة بطلب احلمك  اخلمية 
ذها لعقد االتفاق احملرر 1.143.085 ٔرضار اليت حلقت هبا لعدم تنف درمه تعویضًا عن ا

سب وما حلقها من خسارة والفائدة القانونیة حىت متام السداد وقالت  هنام وما فاهتا من  ب
ٔمر الشـراء املؤرخ  ه مبوجب  ٔن  ً تعاقدت املطعون ضدها معها 11/4/2013بیا

ٔن تقوم بتصنیع د روزر ىل  الند  ٔبواب اخلاصة ببعض سیارات تویو امات صلبة ل
لمطعون ضدها بعدد ( شـراء اكمل 4000العائدة  ٔلف سیارة وقامت  ٔي  ب   (

الل  لیه  د احملدد املتفق  سلمي يف املو لتصنیع وال ٔدوات الالزمة  زة وا ٔ املعدات وا
رخي  لفع27/4/2014حىت 1/5/2013ام من  دد من وقامت  لتصنیع وسلمي  ل 

نعت عن دفع قمية  دات وام ٔة عن استالم الو ٔن املطعون ضدها توقفت جف ٔال  ٔبواب  ا
 ً لطاعنة رضرًا جس ب مما حلق  ٔلغت االتفاق دون س ٔبواب و فعة الثانیة من ا ا

سب حمقق وخسارة قمية املواد اليت اشرتهتا لتنف لهيا  ة ذوفوت  ها يف الزتاماهتا ن ر
رها املبلغ  كون مجموع خسا ٕالضافة ٕاىل فوات الرحب من هذه الصفقة ف خمازهنا وتلفها 
عوى  رفض ا عوى حمكت احملمكة  ٔقامت ا نعت عن السداد فقد  املطالب به وٕاذا ام

اف رمق  الست ٔنفت الرشكة الطاعنة هذا احلمك  ى حممكة 2015لسنة 326.است
اف رٔس اخلمية و  ٔیید طعنت الطاعنة يف هذا 26/11/2015بتارخي است لت قضت 

ىل هذه احملمكة  متیزي وٕاذ ُعرض الطعن  ددت –يف غرفة مشورة –احلمك بطریق ا
لسة لنظرة وفهيا قررت ٕاصدار احلمك جبلسة الیوم .

ـىل احلـمك املطعـون  ٔسباب تنعى هبم الشــركة الطاعنـة  ٔربعة  ىل  ٔقمي  ث ٕان الطعن  ح
ــه خم ب ف ب ســ تدالل والقصــور يف ال ســ ٔ يف تطبیقــه والفســاد يف  الفــة القــانون واخلطــ

ـرفض  ـه قىضـ  حلـمك املطعـون ف بتـدايئ املؤیـد  ٔن احلمك  فاع ذ الل حبق ا ٔ وا
ـىل الـرمغ مـن تقـدمي  ٔ املطعـون ضـدها  دم ٕاثبات الطاعنة خطـ ىل سند من  عوى  ا

ة احملررة بني الطرفني واملراسـالت الطاعنة ال دات واليت متثلت يف االتفاق عدید من املس
ة  یاكت قميـة البضـا ٔن تقـوم بتقـدمي الشـ الربیدیة اليت تقطـع يف الـزتام املطعـون ضـدها بـ
ذ  لبدء يف تنف رية  ٔ قامت ا لرمغ من ذ نتاج و ٔ الطاعنة يف  ٔن تبد ل  إالجاملیة ق

لرمغ م ة  یاكت قميـة االتفاق متثل يف تقدمي الشـ لزتاماهتا واليت  الل املطعون ضدها  ن ٕا
ٔغفـل وجـود  لهيـا و ٔورد  ـراد  دات ودفـاع الطاعنـه دون ٕا ٔغفـل احلـمك املسـ ة و البضا

ــة  ـة الشـــراء املؤر ٔمــر الشـــراء املــؤرخ 6/10/2011ٕاتفاق ٔن  ي 11/4/2013ٕاذ  وا



د ٕالیه احلمك ما هو  داد لهذٕاس ٔن هنـاك ٕاال ٕام ة واليت مل یمت ٕالغاءها فضًال عـن  ه االتفاق
ـت  ة البیـان والتف یاكت سالفـ م الشـ بق بتقدیـ ا املسـ ـ لزتا اقرار من املطعون ضـدها 
ــه  ــري ممــا یعیــب احلــمك املطعــون ف ب الطاعنــة بنــدب خ اف عــن طلــ ت ســ ة  حممكــ

وستوجب نقضه .
ٔن من  ث ٕان هذا النعي مردود ذ ٔن حملمكة املوضوع السلطة التامة يف فهـم وح املقرر 

ر احملـــررات  وتفســـري العقـــود واالتفاقـــات وســـا ٔد ر ا عـــوى ويف تقـــد الواقـــع يف ا
عــوى وإالقــرارات  هتدیه بوقــائع ا ٔويف مبقصــودمه مســ اقــدهيا و ٔويف ٕاىل نیــه  ــراه  مبــا 

ٔهنا ما دام  لهيا يف ذ متیزي  باب وظروفها دون رقابه حملمكة ا ٔسـ ـىل  ٔقامـت قضـاءها 
ي حتـمت ، واكنت مل خترج يف تفسـري احملـررات عـن املعـىن ا كفى محل وسائغة  و مق

ٔقـواهلم وجحجهـم والـرد  ـع اخلصـوم يف خمتلـف  ٔن ت ـري ملزمـة مـن بعـد  عباراهتا ، ويه 
ىل لك مهنا مىت اكن يف  ٔوردت دلیلها الر استقالًال  لصهتا و قة اليت است د الضمين احلق

املقسط ملا خيالفها .
ـا  ـذ الزتا لـص ٕاىل ختلـف الطاعنـة عـن تنف ه قد  ، واكن احلمك املطعون ف ملا اكن ذ
ٔمر  لشــروط الـواردة بـ لهيـا وفقـًا  ـداد ويف املواعیـد املتفـق  ال ٔبـواب  ٔطقـم ا سلمي  ب

ـا بتوریـد المك 11/4/2013الشـراء املؤرخ  ا ـت ق ـه تث ٔیة ب لهيـا ومل تقدم  یـة املتفـق 
لزتاماهتـا العقدیـة ،  ـالل املطعـون ضـدها  ٔ ت  ا ومل تث ورفض املطعون ضدها استال
ـة الرشـاء  س ٕاتفاق عـوى ولـ ٔمر الشـراء سالف البیان هو العقـد املعتـرب يف هـذه ا ٔن  و

ة يف  ـداد لهـا وال 6/10/2011املؤر عـوى ٕام دم ٕاعتبـار العقـد الالحـق موضـوع ا و
بـت تطبق رشوطـ ٔصـل  ـه سـائغًا مبـا  لـص ٕالیـه احلـمك املطعـون ف ه ، وٕاذ اكن مـا 

ٔمـر الشــراء املـؤرخ  ه ملضمون  ـة 11/4/2013ٔوراق وال خمالفة ف ً ٕاىل الن ومـؤد
حـول دال اليت قىض هبا وتتضمن الرد املقسط ملا خيالفه فٕان ما تثريه الطاعنة من جمـاد

ــال دات املقدمــة مهنــا وٕا ــدًال املســ كــون  ٔن  لزتاماهتــا ال یعــدو  ل املطعــون ضــدها 
ٔد ر ا عـوى وتقـد تقل به حممكة املوضوع من سلطة فهـم الواقـع يف ا س موضوعیًا ف

ابـة  ٕ ري ملزمة  متیزي ، واكنت حممكة املوضوع  ٔمام حممكة ا رته  املقدمة فهيا مما ال جيوز ٕا
عو  ٔوراق ا دت يف  ري مىت و كفـي لتكـون طلب ندب خ ٔخـرى مـا  ى وعنارصهـا ا

اف  ت سـ ٔن حممكـة  د  ٔسباب یف ه من  ٔورده احلمك املطعون ف دهتا فهيا ، واكن ما  عق



ومـن  ري حم كون يف  لیه يف هذا اخلصوص  الطلب فٕان النعي  ابة ذ ر حمًال ٕال مل 
مث یتعني رفض الطعن .

حمكت احملمكة :
ٔلزمت الرشك ٔمني .رفض الطعن و لرمس واملرصوفات ومع مصادرة الت ة الطاعنة 


