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ٔوض ث ٕان الطعن استوىف  ه الشلكیة .ح ا
ٔوراق  ر ا ه وسـا ىل ما یبني من احلمك املطعون ف ث ٕان الوقائع  ٔن –وح تتحصـل يف 

ــة الطــاعن ٔقامــت مبوا عــوى رمق .............................املطعــون ضــدها اكنــت  ا
لـغ 301/2011 لهـا م ٔن یـؤد ام ب لزا ٕ درمه مـع املصـاریف )2,356,124(بطلب احلمك 

لیهومقابل لمدعى  ٔهنا ویل مال عوى   ً ٔهنـا (الطاعن)ٔتعاب حماماة وقالت بیا و
لیص وٕاهناء اكفة املعامالت املتعلقـة بـه مبینـاء صـقر وتفریـغ الشـحنات التابعـة  تقوم بت

صص  ى املینـاء نظـري مقابـل مـادي ملاكن ا سداد الزتاماهتا  صـل حتملیناء وتقوم 
ــد ذ ــه بع ــا لی رصــد له ــد  ــه وق ــم ــغ ق ل ــن ) 1856124(م ــرتة م ــالل الف درمه 

لمینـــاء عنـــىا9/1/2009وحـــىت 22/9/2008 ســـداده  ، وقـــد طالبتـــه هقامـــت 
عـوى رمق ( لیـه ا ٔقامـت  نـع دون مـربر قـانوين ف ٔنـه ام هيـا ٕاال  سدیده ٕا نة 203ب ) لسـ

ري حسايب لبی2010 ـن وقىضـ مدين لكي رٔس اخلمية طالبت فهيا بندب خ ان مقدار ا
افها رفضها ومت است عوى379/2010رمق فهيا  ل الفصل يف ا ـريًا وق نـدبت احملمكـة خ

جته إ  ى يف ن هت ٔودع تقرره ا ٔموریة و رش اخلبري املنتدب امل القضاء و ذ ذ ىل فهيا لتنف
لیه ن املدعى  قضـت احملمكـة 26/12/2015وبتارخي ملبلغ سالف البیان ٔن املدعیة تدا

عوى هتاء ا ٔنف والقضاء  لغاء احلمك املست ٔدبیـة مـنٔصـاهباونظرًا ملا، ٕ ٔرضار مادیـة و
رها هـذا  ـدم اسـ رية اللزتاماهتـا و ٔ ذ ا دم تنف لهيا و جراء سدادها املبلغ عن املدعى 
ٔتعـاب احملامـا نوات ومصـاریف التقـايض و ـىل ثـالث سـ زیـد  الل مـدة  ري  ة  املبلغ الك

ل الغـري  لزتاماهتا ق ىل الوفاء  دم قدرهتا  ة  اریة واملركز املايل لها ن واهزتاز مسعهتا الت
لهيـا ،  سب وفرض احلراسـة  ر تقـدروما فاهتا من  )500,000(مببلـغ التعـویض اجلـا

هتا لطلباهتا السابقة .اكنتدرمه  ا عوى بغیة ٕا ٕالقامة ا
ة حمكت بتارخي ٔول در لمدعیة 30/4/2012وحممكة  ٔن تؤدي  لهيا ب لزام املدعى  ٕ

لغ  ٔلزمت امل1856124م لغ مائة درمه و ملصاریف وم لهيا  ٔتعاب دعى  درمه مقابل 
من طلبات. دا ذ حماماة ورفضت ما 

اف رمق  الست ٔنف الطاعن هذا احلمك  .257/2012ٕاست
اف موض29/12/2015وبتارخي  رفض إالست ٔنف قضت احملمكة  ٔیید احلمك املست ًا وت و

لرسوم واملصاریف . ٔنف  ٔلزمت املست و



اب بتارخي طعن الطاعن يف هذا احلمك بطریق  ٔودعت قمل الك النقض بصحیفة 
لسة لنظره وفهيا 17/2/2016 ددت  ىل هذه احملمكة بغرفة املشورة و وعرض الطعن 

ٔصدرت هذا احلمك.
ىل  ٔقمي الطعن  ث  ٔ يف تطبیق امهبني ینعى سب وح ه اخلط ىل احلمك املطعون ف الطاعن 

ـىل مـا  سـًا  ٔس لـص ٕالیـه ت ستدالل فـ ب والفساد يف  سب القانون والقصور يف ال
ـرمغ خمالف  بابه  ٔسـ ـىل  لیـه محمـوًال  ي عـّول  ربة ا ل لجنة الثالثیة  ى ٕالیه تقرر ا هت ـها

ستداليفالثابت  رتاه من فساد يف  ٔوراق وما ا ى ا هتـ ا ب فـ ب سـ ل وقصـور يف ال
ة  سـاوي ٕالیه من ن ٔن املبالغ املرتصدة بذمة الطاعن لصـاحل املطعـون ضـدها  اصلها 

لــغ ( ٔن املطعــون ضــدها قــد ترصــفت 1,856,122,80م ــ ــىل زمع مــن القــول ب ) درمه 
ــارج  ــري  ٔ ل ة الطــاعن بتخزهنــا مــادة اللكنكــر املرســ بًا ملصــل اســ ــًا م ترصــفًا حصی
ٔن  ـىل جلنـة اخلـرباء  ـني اكن  مبینـاء صـقر يف  ٔجرة من ق واملست صصة  ة ا السا
ـة  لتـايل احلا الء مادة اللكنكر الواردة بواسـطة املینـاء و ري يف نقل وٕا ٔ ب الت تبني س
ٕاىل تبـاطئ  لطاعن وهل یعـود ذ صصة  ة ا ري السا ة  ات ٕاضاف ٕاىل ختزهنا يف سا

الء ه ٔم یعود ٕاىل تقصري وٕاهامل املطعون ضـدها يف معلهـا املنـاط الطاعن يف ٕا ذه املادة 
ـة ٕاىل ختزهنـا  لتـايل احلا ٔخر يف ٕاجراءاتـه و لیص امجلريك لهـذه املـادة والتـ هيا وهو الت ٕا
ـه الـرٔي  لجنة املنتدبـة لتغـري و ٔوحضته ا ي لو  ٔمر ا لطاعن ا صصة  ة ا ارج السا

ــة املطعــون ٔحق ٔوراق هيــا يف مــدى  ٔن الثابــت بــ اصــة و لمبــالغ املطالــب هبــا  ضــدها 
دات املطلوبة والالزمة  ٔوراق واملس ٔن الطاعن قد سمل املطعون ضدها مجیع ا عوى ب ا
بق  ٔنـه سـ ٔعـامل اخلـربة  ٔن الثابـت مـن  لیص امجلريك ملادة اللكنكر و ٕالهناء ٕاجراءات الت

ام بعملیة النقل ملادة اللكنكر فور وص ٔن یتحمـل سـول ال لطاعن الق هبـا دون  فن احملمـ
ٔربعـني  زید عن  سع لتخزن ما  ملیناء واليت ت صصة  ة ا ارج السا ٔعباء ختزن  ٔي 

وهـورورة احلال ٕاىل ٕاهناء املطعون ضـدها معلهـا ـبضیعودٔلف طن من هذه املادة وذ
ٔو ٕاهــامل ري  ٔ ة دون تــ لــیص امجلــريك لهــذه البضــا ــث ال ميكــن ٕاهنــاء ٕاجــراءات الت ح

ٕاال عقـب ٕاهنـاء  و ورة بعـد وصـولها ٕاىل ا لـامدة املـذ ٔ يف معلیـة النقـل  ٔن یبـد لطاعن 
لیص امجلـريك  ٔن ٕاهـامل لهـا املطعون ضدها ٕاجراءات الت ٕاىل  ى الطـاعن مـن ذ هتـ وا

لیص امجلـريك  ل الطاعن و من الت هيا من ق لعمل املولك ٕا دم ٕاجنازها  املطعون ضدها و
ـالل الفـرتة مـن لشحنا نـاء صـقر  رب م 31/12/2008ٕاىل 1/8/2008ت الواردة 



ب یعود ٕالیه يف  ٔي س ده دون  ب و لمطعـون ضـدها تواكن الس املبالغ احملكـوم هبـا 
لدویــــ الفاصــــــــــل  رخيــــــي وصــــــول الســــفنينل الزمــــى ذ ع بــــني  الشاســــ

نـاء مبادة اللكنكر ِلصاحل الطاعن ٕاىل م ند احملم لفـواتري سـ ـالل املـدة املتعلقـة  صـقر 
لـیص ل املطعون ضـدها يف ٕاهنـاء معلیـة الت عوى و الوقت املستغرق من ق امجلـريك ا

ٔ ٔنـه مل یبحـث هـذه املسـ ـال  بت يف تقرر اخلربة  هو  ملقارنة لسابقة التعامل حس
ة املطلوبـة الـيت  لُرسـ لیص امجلريك ملادة اللكنكر  جناز الت ٕ ام املطعون ضدها  ومدى ق
صصـة لهـا  ـازن ا ورة يف ا اجت املطعـون ضـدها ٕاىل ختـزن املـادة املـذ لو متت ملا اح
ـام املطعـون ضـدها  ـال ق ة لتخـزن البضـائع يف  ة اكف یه مسا ٔن الطاعن  لرمغ من 
ه عن هذه اجلزئیـة  وٕاذ التفت احلمك املطعون ف ة املقررة  لرس ة وفقًا  ختلیص البضا
ٔي  ـة ور بابه مـن ن ٔسـ ىل  لص ٕالیه تقرر اخلربة محموًال  عوى اكتفاء مبا  ة يف ا املنت

صصــة ومل یقــم ببحهثــا ة ا ٕاذا اكنــت الســا اف مــن التقرــر فــ ت لتــمتكن حممكــة إالســ
سـع ملـا ال یقـل عـن (  ٔلـف طـن مـن مـادة 40000لطاعن مبیناء صقر الـيت ت ٔربعـني   (

رب  عاب المكیة الواردة  ة ٕالس ـرمغ اللكنكر اكف عـوى  ند ا املیناء موضوع الفواتري سـ
ى مٔن لطاعن  ة اخلاصة  ٔن السا ) طـن مل 40000(–صقر اليت تقدر حبوايل ناء ب

رخي  سوى = (2008/ 8/ 1كن يف  ٔنـه حبرصـ السـفن 14,56,02مشغو ) طـن و
ومكیات البضائع اليت ّمت ٕافراغها مبیناء صـقر لصـاحل الطـاعن بتـوارخي الفـواتري املقدمـة مـن 

لطاعن مبیناء صقر اك صصة  ة ا ٔن السا ل املطعون ضدها یتضح ب ـة لتخـزن ق نت اكف
مترة يف  سـحب هـذه البضـائع بصـورة مسـ امه  الل ق من  البضائع الواردة لصاحله وذ
زیـد  مترة ال  ّٔن ما تبقى من هذه البضائع بعد معلیات النقـل املسـ لمیناء و مواعید وصولها 
ٔن املطعـون  ٔكـد معـه بـ ي یت ٔمـر ا ـل املینـاء ا لطـاعن دا ة اخلاصـة  عن سعة السـا

ـالغ ال ضدها ق رصـد م نهتـا ٕاىل  ٔصـول  لهيـا  ـاة مـا تفرضـه  دم مرا هاملها و ٕ ب  س د 
ٔكـده  د مـن خطهئـا وهـو مـا  تف سـ ٔن  لمطعون ضدها  لطاعن هبا مما ال جيوز معه  ص
ل اخلبري املنتـدب مـن احملمكـة  اف من ق ني يف إالست ٔول والتمكیيل املود تقرر اخلربة ا

ٔن املطعون ضدها مل تقم  ا بتخزن مكیات مـن البضـائع ب ا المه بق ٕ بواجهبا جتاه الطاعن 
صصـة  ة ا ـري السـا ة  ات ٕاضاف ناء صقر يف سا رب م من مادة اللكنكر الواردة 

ي یتفــق مــع  ــمتكن مــن ٕاختــاذ القــرار املناســب ا حــىت  ــه وذ ــذ موافق ٔ ٔو  ملینــاء 
اكنت ت صصة  ة ا ٔن السا اصة و ـرب املینـاء سع ملـادة اللكنكـر الـواردة مصاحله 



بـرية  سـت  لطـاعن ل صصـة  ة ا لسـا ـة  ٔن مكّیة اللكنكر الزائدة عـن السـعة التخزی و
ٔي ٔن  ور ٕاىل  ه اخلبري املذ لص م ي  ٔمر ا ٔوًال ا ىل نقلها  لطاعن العمل  واكن ميكن 

ٔداهئا املطعون ضدها و الغ مرتصدة لصاحل املیناء تلزتم ب ٔن م ـث  ٔل عهنا الطاعن ح س ال 
ا بواجهبا وٕاذ مل یتعـرض احلـمك املطعـون  ا دم ق ٔ املطعون ضدها و ة خط هذه املبالغ ن
ذه به والتقرر التمكیيل الصادر عن اخلبري/  ٔ دم  ىل هذا التقرر  ب  ٔو التعق لرد  ه  ف

ٔوراق  ٔصلها الثابت يف ا باب سائغة لها  ٔس ى .................... ب هتـ ٕا لتعویل فـ واكتفى 
لثابـت يف  رمغ ما ورد بـه مـن قصـور وخمالفـة  ىل تقرر جلنة اخلربة الثالثیة  ٕالیه قضاؤه 
يضـ نقضـه  ٔ يف تطبیق حصـیح القـانون ممـا یق ٔخط فاع و ل حبق ا ٔ كون قد  ٔوراق ف ا

. ا وإال
ٔن حملمكة املو  ٔنه من املقرر  ذ ري حم ث ٕان هذا النعي يف  ضوع اكمل السلطة يف ح

دات ويف موازنة  الئل واملس هيا من ا ر ما یقدم ٕا عوى وتقد حتصیل  فهم الواقع يف ا
راه  الص ما  داه وٕاست ح ما تطمنئ ٕالیه مهنا وٕاطراح ما  رج ٓخر و لبعض ا بعضها 

عوى. فقًا مع واقع ا م
ٔن  ر حممكة املوض–واكن من املقّرر  عتباره عنرصًا من معل اخلبري خيضع لتقد ٕ وع 

ٔو  لخبري  عوى  ادة ا ابة طلب ٕا ٕ ري ملزمة  ٔهنا  لهيا و عنارص إالثبات دون معقب 
دهتا . كفي لتكون عق دت يف التقرر السابق ما  ٓخر مىت و تغیريه خببري 

ـرين  لكیـف خ ـل البـت يف موضـوعها  ٔنه مت فهيا ق عوى  واكن الواقع يف ا ملا اكن ذ
دهام  ئولیة عـن ٔ ٔوهلـام املسـ ث محل  ناقضني ح هتیا ٕاىل رٔیني م ٓخر حماسيب ا حبري وا

ى اخلبـري  هتـ ـني ٕا لمطعون ضدها يف  عوى  الرسوم واملصاریف موضوع الفواتري سند ا
شــغال ذمــة الطــاعن هبــا لفائــدة املطعــون ضــدها فقــررت  يب ٕاىل ٕا حممكــة –احملاســ

رتـه الطـاعن مـن ا ٔ اف ٕازاء ما  ـة إالست باب النعـي حـول  ن ٔسـ ب رتاضـات مفصـ
ح بـني نتـاجئ  لرتجـ ـربة ثالثیـة  ـة نـدب جلنـة  ة املعینة من حممكـة اول در اخلربة احملاس

ٔولني. ٔعامل اخلبرين ا
ٔرضار البحریة واحملاسبة وامجلارك  رباء يف ا ورة املكونة من  لجنة املذ هتت ا ث ا وح

ٔن العالقة القامئة بني الطر  لیص ٕاىل  لت لمطعون ضدها  من الطاعن  فني موضوعها واك
مبادة اللكنكر  لشحنات الواردة لها عن طریق الناقالت البحریة احملم امجلريك والبحري 

داد السفن اليت رست يف التوارخي من  ٔ ىل  ٔنه بناء  2008/ 8/11ٕاىل2008/ 1/8و



سري ختزن سوى مكیة ) 203,787,45ومكیاهتا من مادة اللكنكر املقدرة بــ ( طن فمل یت
ات43,823( لساح ة  ة التخزن املؤجرة من الطاعن والبق ساح ) طن مهنا 

ٔن موافقة  عوى و رتب عنه الرسوم موضوع الفاتورات سند ا لمیناء مما  التابعة 
هظة تبلغ  د غرامات  ك اكن لصاحل الطاعنة اليت اكنت س ىل ذ املطعون ضدها 

لرصیف.240,000( ة  ًا لـو مت تفریع البضا ) درمه یوم
زنة من البناء ٕاىل خمازهنا  ٔن مسئولیة نقل الشحنات ا واكن البني من اخلربة  ملا اكن ذ
هيا  ة ٕا لمها مسبقًا بتوارخي حشن ووصول البضا اتق الطاعنة املفروض  ىل  ه تقع  ار

لها من الشاحن دون  ئق حشهنا املرس ة ٕالخطارها بوصولها من عن طریق و ا
بتفادى خزن الفائض من مكیاهتا  یاطات الكف راه من إالح املطعون ضدها ٕالختاذ ما 
اد احلمك املطعون به  كون ٕاس لغرض ف ملیناء  ة املؤجرة مهنا  عن طاقة ختزن املسا

هيا اخلبري ا ى ٕا هت ة اليت ٕا ىل الن حها  رج ة اخلربة الثالثیة و ٔول ىل ن لبحري ا
ٔیید احلمك  عوى بت ریة لقايض املوضوع وقضائه يف ا ل يف السلطة التقد فردًا مما ید م
كون جمرد  ٔن  ي ال یعدو  لیه النعي ا رد  وال  كفي محل لیه سائغًا  ٔنف بناء  املست
ي تنحرس عنه رقابة  عوى ا لیل يف ا ر ا احملمكة املوضوع من سلطة تقد دل ف

احملمكة.هذه 
وملا تقدم بتعني رفض الطعن.

ٔسباب ولهذه ا
- حمكت احملمكة:

ٔلــرفض الطعــب ٔمني.ع مصات مم واملرصوفن الرسـزمت الطاعــن و ادرة الت
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