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ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی

اریة ائــــــــرة ا الت

ة احملمكة :هیئ
رة ا س ا شار / محمد محودة الرشیف                      رئ رئاسة السید املس
ة ٔبوراحب  ومحمد عبدالعظمي عق شارن/ صالح عبدالعاطى  ن املس وعضویة السید

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 23يف یوم إالثنني 
م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة15يف الطعـن املق 2016ق 11لس

املوجز:
ه - سند الشحن - 1 ٔو املرسل إ –الطابع الشخيص لوظیف ل دلیل الشاحن  لیه ق

ة  الناقل يف حشن البضا
سلمها عند الوصول . ٔو حق 

ن - سند الشحن - 2 اهتا –ٔداة ٕائ ة املشحونة  ز –ميثل البضا ا مبثابة  ام یعترب 
ة .  لبضا

ي تاله السید القايض املقرر / صالح ب ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا عد إالطالع 
ٔبو راحب واملرافعة :عبدالعاطي  - وبعد املداو



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

عـوى رمق   ىل املطعون ضدهام ا ٔقامت  نة  88ٔن الرشكة الطاعنة  رٔس 2014لسـ
ري لبیان طبیعة  دد السیارات اخلمية إالبتدائیة بطلب احلمك بندب خ هنام وبیان  العالقة ب

لهيـا املسلمة  لمواصـفات املتفـق  لشــركة الطاعنـة ومواصـفاهتا وعـام ٕاذا اكنـت مطابقـة 
ة احلسـاب وبیان املبالغ  ٔرضار والتعویض عهنا وتصف لشـركة الطاعنة وبیان ا املستحقه 

سـفر عنـه تقرـر اخلـربة وقالـت ب  ٔنـه مبوجـب بني الطرفني وتعدیل طلباهتا مبـا   ً یـا
دد (  ع  رية ب ٔ ٔن ا ىل  ٔوىل  هنا وبني املطعون ضدها ا ) سیارة لها ماركة 20ٕاتفاق ب

مودیل  املواصـفات بقميـة  2011سو ـدة 68000اكم یارة الوا لسـ ل سـعودي  ر
ٔن یــمت الســداد بواقــع   ــالل حتویــل بــنيك والبــايق 10ــىل  %  مــن قميــة العملیــة مــن 

ٔن مب لهيـا  تحقة  سـدید املبـالغ املسـ دي مبجـرد إالطـالع وقامـت ب د مس وجب اع
دد  ( لمواصفات 6املطعون ضدها قامت بتورید  ٔهنا خمالفة  ) سیارات فقط فضًال عن 

یارات.   يق الســ ر  لیـه ومت ٕایقــاف تصـد فـق  التجهـزيات كـام هــو م كـن اكمــ ٔهنـا مل 
لت  ٔ كون املطعون ضدها قد  عوى.   نـدبت احملمكـة ف لزتاماهتا التعاقدیة فقد ٕاقامة ا ٕ

ٔنفت الطاعنـة هـذا احلـمك  ت عـوى.   اسـ ـرفض ا ٔودع تقرـره حمكـت  ٔن  ريًا.  وبعـد  خ
اف رمق   اف رٔس اخلمية،  وبتـارخي 2015لسنة  306ٕالست / 26ٔمام حممكة است

ٔیید، طعنت الطاعنة يف هذا احلـ2015/ 11 لت متیـزي، وٕاذ ُعـرض قضت  مك بطریـق ا
ىل هذه احملمكة  لسـة لنظـره وفهيـا قـررت ٕاصـدار –الطعن  ددت  يف غرفة مشورة 

احلمك جبلسة الیوم.
ب والفسـاد يف  ب سـ ـه القصـور يف ال ـىل احلـمك املطعـون ف ث ٕان مما تنعاه الطاعنة  وح
ٔن املطعـون  ند مـن  ـىل سـ ٔقام قضاءه  ٔن احلمك  فاع ذ الل حبق ا إالستدالل وإال
ـىل الـرمغ  یارات  سلمي سندات الشـحن لشــركة نقـل السـ م  لزتاماهتا ب ٕ ٔوفت  ضدها 

اصة ؤ  سلمي  دوث ال دم  لیص امجلريك متت لعـدد  من  یارات 6ن شهادات الت سـ
یارات  تعالم عـن السـ ٔس اخلميـة لٕالسـ مـاريت ديب ور ٕ غي خماطبة امجلـارك  فقط واكن ی
مارة ديب فضًال عن  ٕ سفري من هیئة الطرق واملواصالت  املشحونة الصادر لها شهادات 

ــه ومتســك لی ــل رشوط النقــل واحلقــوق املرتتبــة  ــة ٔن الطاعنــة مل تق ت بضـــرورة خماطب



ـرد قـارص ممـا یعیـب  ٔن احملمكـة ردت   یارات املشـحونة ٕاال  امجلارك لٕالستعالم عن السـ
ه وستوجب نقضه. احلمك املطعون ف

ٔن سند الشـحن وٕان اكن ميثـل يف  ٕان من املقرر  ذ ري حم ث ٕان هذا النعي يف  وح
ل الناقل يف حشن الب ٔو املرسل ٕالیه ق ٔصل دلیل الشاحن  سـلمها عنـد ا ٔو حـق  ة  ضا

ن فهـو ميثـل  ٔداة ٕائـ ٔنه یعد  الوصول وهو مما ميثل الطابع الشخصـي لوظیفة السند ، ٕاال 
مبثابـة  ـام ا حبیث تندمج يف سند الشـحن ویعتـرب  اهتا ویقوم مقا ة املشحونة  البضا

متثـل فهيـا الطـابع العیـين لوظیفـ ة وٕان اكنت هذه احلیـازة رمزیـة  لبضا ز  ند ا –ة السـ
ٔد ر ا عـوى وتقـد ٔن حملمكـة املوضـوع السـلطة التامـة يف فهـم الواقـع يف ا ومن املقـرر 

ـداه  ذ مبا تطمنئ ٕالیـه مهنـا وٕاطـراح مـا  ٔ الص الواقع مهنا وا دات وٕاست وحبث املس
لرد  ة  ا ٔصـل دون ما  الصـها سـائغًا  ذ به ، مىت اكن ٕاست ٔ ىل ما مل ت ٕاستقالًال 

ابة اخلصـم ٕاىل بت يف ٕ ري ملزمة  ة، ويه  ٔسباب اكف ىل  ٔقامت قضاءها  ٔوراق و ا
ـدهتا  كفـي لتكـون عق املقدمـة فهيـا مـا  ٔد عوى وا ٔي طلب مىت رٔت من ظروف ا

فهيا.
كـون عنرصـًا مـن عنـارص إالثبـات  ٔن  عـوى ال یعـدو  واكن تقرر اخلبري املنتـدب يف ا

ىل حممكة امل ًا  ،  ملـا اكن ودلیًال مطرو لهيـا يف ذ ره بـال معقـب  وضوع الـيت لهـا تقـد
د  ندات الشـحن املقدمــة مـن الطاعنـة ومــن خطـاب إالعــ ،  واكن الثابـت مـن ســ ذ

دد   لطاعنة  ٔن املطعون ضدها حشنت  دي  ندات 20املس سیارة مبوجب ثـالث سـ
رئت ذمة املطعون ضدها يف ٕارسـال ا یارات حمـل حشن وٕاستلمها الناقل ومن مث فقد  لسـ

فـي  ام ومـن مث ت ناء الق سلمي السیارات يف م ٔن هذا السند قد اعتد يف  عتبار  ٕ الزناع 
ٔخر ومهنا طلب الطاعنة خماطبة  ق  ٔى حتق مسئولیة املطعون ضدها مبا یغين احملمكة عن 

ٕادارة امجلارك.   
لیـه يف هـذا الشـ ه هذا النظر فٕان النعـي  ـري وٕاذ الزتم احلمك املطعون ف ـىل  كـون  ٔن 

ٔساس ومن مث یتعني رفض الطعن.
ذ ل

-حمكت احملمكـــــــة:
ٔمني. لرمس واملرصوفات مع مصادرة الت ٔلزمت الطاعنة  رفض الطعن و


