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 77 أحكام عامة 

 " االقتصادية" ماهية المحاكم 

﴿ 7 ﴾ 
مف  6،  2،  7. المواد  يااختصاص.  كياف قضائى خاص . تشكيميا .  االقتصاديةالمحاكـ  -: الموجز

           .  االقتصاديةبإنشاء المحاكـ  2118لسنة  721ؽ 

 ( 9/6/2111جمسة  –ق  81لسنة   3181 قمر  نالطع )
بإنشاء المحاكـ  2118لسنة  721النص فى المادة األولى مف القانوف رقـ  -: القاعدة

كؿ محكمة استئناؼ محكمة تسمى المحكمة     اختصاصعمى  أف " تنشأ بدائرة  االقتصادية
.... ، ويكوف قضاتيا مف بيف قضاة المحاكـ االبتدائية ومحاكـ االستئناؼ ،  االقتصادية

مف دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية " ونص فى المادة  االقتصادية.... وتتشكؿ المحكمة 
الثانية مف مواد اإلصدار عمى أف " تحيؿ المحاكـ مف تمقاء نفسيا ما يوجد لدييا مف 

المحاكـ  اختصاصضى أحكاـ القانوف المرافؽ مف منازعات ودعاوى أصبحت بمقت
، وذلؾ بالحالة التى تكوف عمييا وبدوف رسـو ، وفى حالة غياب أحد الخصـو  االقتصادية

يقـو قمـ الكتاب بإعبلنو بأمر اإلحالة مع تكميفو بالحضور فى الميعاد أماـ المحكمة التى 
إلييا تطبيقًا ألحكاـ الفقرة  يحاؿ فيما االقتصاديةتحاؿ إلييا الدعوى ، وتفصؿ المحاكـ 

( مف القانوف 8السابقة دوف عرضيا عمى ىيئة التحضير المنصوص عمييا فى المادة )
المرافؽ ، وال تسرى أحكاـ الفقرة األولى عمى المنازعات والدعاوى المحكوـ فييا ، أو المؤجمة 

صادرة فييا خاضعة لمقواعد ال األحكاـلمنطؽ بالحكـ قبؿ تاريخ العمؿ بيذا القانوف ، وتبقى 
المنظمة لطرؽ الطعف السارية فى تاريخ صدورىا " ثـ نصت المادة السادسة مف القانوف 
سالؼ الذكر عمى أنو " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بيا مجمس الدولة ، 

اوى التى دوف غيرىا ، بنظر المنازعات والدع االقتصاديةبالمحاكـ االبتدائية تختص الدوائر 
......  -7اآلتية :  ال تجاوز قيمتيا خمسة مبلييف جنيو ، والتى تنشأ عف تطبيؽ القوانيف

التكنولوجيا قانوف التجارة فى شأف نقؿ  -6......  -5.....  -4. .... -3......  -2
 ر ػػػػػػوتختص الدوائوؾ واإلفبلس والصمح الواقى منو .......... وعمميات البنوالوكالة التجارية 
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دوف غيرىا ، بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات ،  االقتصاديةالمحاكـ  فى االستئنافية
جنيو أو كانت  مبلييفوالدعاوى المنصوص عمييا فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتيا خمسة 

نظـ  2118لسنة  721غير مقدرة القيمة " مما مؤداه أف المشرع بموجب القانوف رقـ 
ككياف قضائى خاص داخؿ جية المحاكـ ، عمى شكؿ يختمؼ عف  االقتصاديةالمحاكـ 

 يااختصاصتشكيؿ جية المحاكـ العادية ، بتشكيميا مف دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد 
أى مف جية المحاكـ أو جية القضاء اإلدارى ، وميز فى  اختصاصتدخؿ فى  بمنازعات ال
تمؾ الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التى تنشأ عف تطبيؽ قوانيف  اختصاص

 معينة تنص عمييا المادة السادسة آنفة البياف .

 : االقتصاديةقانون المحاكم 
 من القانون " 11، 6المادتين عدم دستورية نص رفض دعوى أثر القضاء ب "

﴿ 2 ﴾ 
الصادر  االقتصاديةمف قانوف إنشاء المحاكـ  77،  6نص المادتيف الدفع بعدـ دستورية  -: الموجز

النصيف بحكـ . دفع غير منتج . عمة ذلؾ . حسـ مسألة دستورية ىذيف   2118لسنة  721بالقانوف رقـ 
 .          الدعوىؽ دستورية برفض  37سنة ل 56المحكمة الدستورية العميا في الدعوى رقـ 

 ( 21/2/2113جمسة  –ق  81لسنة  3572،  3251الطعنان رقما  )
فى الدعوى  75/8/2172إذ كانت المحكمة الدستورية العميا قد قضت بتاريخ  -: القاعدة
ؽ دستورية برفض الدعوى والتى كاف موضوعيا الحكـ بعدـ دستورية نص  37لسنة  56رقـ 

لسنة  721الصادر بالقانوف رقـ  االقتصاديةمف قانوف إنشاء المحاكـ  77،  6المادتيف 
دوف غيرىا  االقتصاديةفى المحاكـ  االستئنافيةدوائر ال اختصاصاه مف تفيما تضمن 2118

بالنظر ابتداًء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عمييا فى المادة السادسة إذا جاوزت 
،  6قيمتيا خمسة مبلييف جنيو ، ومف ثـ فإف تمسؾ الطاعنة بالدفع بعدـ دستورية المادتيف 

 مف القانوف سالؼ البياف لف يحقؽ ليا سوى مصمحة نظرية بحتة ال تصمح أساسًا  77
 عف ، ويضحى النعى فى ىذا الخصوص غير منتج وبالتالى غير مقبوؿ . لمط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 الفصل الثاىي

 اختصاص احملاكه االقتصادية

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 27 االقتصاديةالمحاكم  اختصاص 

 ولالفرع األ 
  االقتصاديةالنوعي لممحاكم  ختصاصاال

 " مناطه "

﴿ 3 ﴾ 
. مناطػػو . تعمػػؽ الػػدعوى بالمنازعػػات الناشػػئة عػػف  االقتصػػاديةالنػػوعي لممحػػاكـ  ختصػػاصاال -: المــوجز

التػي يخػتص بيػا  ىدعاو الػ.  . االسػتثناء 2118لسػنة  721ؽ مف تطبيؽ القوانيف الواردة بالمادة السادسة 
                                        . مجمس الدولة

 (  27/12/2111جمسة  -ق  81لسنة  3183الطعن  رقم  )

بشأف  2118لسنة  721النص في المادة السادسة مف القانوف رقـ مفاد  -: القاعدة
دوف غيرىا  ،نوعيًا  االقتصاديةأف المشرع اختص دوائر المحاكـ  االقتصاديةالمحاكـ 

بنظر الدعاوى الموضوعية المتعمقة بالمنازعات الناشئة عف  ،مف المحاكـ المدنية 
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بيا  ؽ قائمة القوانيف المذكورة بالنصتطبي

لمسائؿ أو طبيعتيا ولكف ه نوع اد  وأف قصره ىذا االختصاص ليس َمرَ   مجمس الدولة
قائمة مف القوانيف أوردىا عمى سبيؿ الحصر بحيث تختص المحاكـ  سعمى أسا
بالفصؿ في المسائؿ التي تستدعى تطبيؽ تمؾ القوانيف بما ال يجعؿ منيا  االقتصادية

 مجرد دوائر بالمحكمة المدنية والتجارية .

 " نوعياً  االقتصاديةالمحاكم  اختصاص" التزام المحكمة بتحقيق الدفاع المتعمق ب

﴿ 4 ﴾ 
لتحقؽ مف تعمؽ السندات محؿ تمسؾ الطاعنة بطمب ندب خبير لتحديد حقيقة المديونية وا -: الموجز
 التفات. دفاع جوىري .  االقتصاديةلممحاكـ  ختصاصبتسييبلت ائتمانية مما ينعقد معو اال الدعوى

 االقتصاديةالمحاكـ  اختصاصدوف بحث ما إذا كانت الدعوى تدخؿ في نطاؽ  عنوالحكـ المطعوف فيو 
بنظر الدعوى . قصور وخطأ في  االقتصاديةالمحاكـ  اختصاصمف عدمو وقضائو ترتيبا عمى ذلؾ بعدـ 

 تطبيؽ القانوف . ال محؿ إلعماؿ سمطة المحكمة في االستجابة لطمب ندب خبير . عمة ذلؾ .
 (24/3/2114جمسة  –ق  82لسنة  15345)  الطعن رقم 
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 إذ كانت الدعوى المطروحة قد أقاميا البنؾ المطعوف ضده ابتداًء بطمب الحكـ -: القاعدة
جنيو بموجب سنديف ألمر صادريف  7994111بإلزاـ الشركة الطاعنة بأف تؤدى لو مبمغ 

زاء  خمو بنود المادة مف األخيرة لمبنؾ المطعوف ضده فإنو في ضوء ىذه الطمبات المحددة وا 
بنظر ىذه  االقتصاديةالمحاكـ  اختصاص مف االقتصاديةانوف المحاكـ ق السادسة مف
أف الفصؿ في المطالبة بقيمة السنديف سالفى الذكر ال يستدعى تطبيؽ  اعتبارالدعوى وب

قانوف التجارة بشأف عمميات البنوؾ ، إال أنو لما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في 
دفاعيا بأف السنديف المشار إلييما ال يحتوياف عمى ديف مستقؿ بينيا وبيف البنؾ المطعوف 

، وأف السنديف محؿ  بلت ائتمانية منحيا األخير لمطاعنةضده ، بؿ إف األمر  يتعمؽ بتسيي
ًا ليذه التسييبلت ، وذلؾ عمى النحو المبيف بحافظة المستندات المقدمة ػػػػالتداعى حررا ضمان

المديونية وحقيقتيا والمسدد مف الطاعنة منتيية في طمباتيا  إلى ندب مكتب الخبراء لتحديد 
 يقسطوحكـ المطعوف فيو أنو لـ يعف بإيراد ىذا الدفاع ولـ ، وكاف الثابت مف مدونات ال منيا

حقو في البحث والتمحيص رغـ أنو دفاع جوىرى يؤدى إلى تحديد ما إذا كانت الدعوى 
مف عدمو ، وبما ال يجوز معو  االقتصاديةالمحكمة  اختصاصالمطروحة تدخؿ في نطاؽ 

صـ إلى طمب ندب خبير طالما القوؿ بأف لمحكمة الموضوع السمطة التامة في إجابة الخ
كانت ىى الوسيمة الوحيدة المطروحة لتحقيؽ دفاعو ، وىو األمر الذى يكوف معو الحكـ 

 . المطعوف فيو قد شابو القصور في التسبيب جره إلى الخطأ  في تطبيؽ القانوف
 

 " بالطمبات المرتبطة االقتصاديةالمحاكم  اختصاص" 

 ﴿5 ﴾ 
ببػػػاقى الطمبػػػات األصػػػمية المطروحػػػة  موضػػػوع التػػػداعىبػػػالحكـ  االعتػػػدادطمػػػب عػػػدـ ارتبػػػاط  -: المـــوجز

.  . فصؿ األخيرة فى ىذه الطمبات جميعاً  االقتصاديةبالمحكمة  االستئنافيةالدائرة قيميًا  والمختصة بنظرىا
   صحيح .

 ( 12/12/2113 جمسة –ق  79لسنة  13166الطعن رقم  )
بالحكـ مرتبطا بباقى الطمبات األصمية المطروحة في عدـ االعتداد إذ كاف طمب  -: القاعدة

 الدائرة –بحسب قيمتيا  –الدعوى التى تدخؿ ضمف المنازعات التى تختص بنظرىا 
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، فإف الحكـ المطعوف فيو إذ صدر عف تمؾ الدائرة سالفة  االقتصاديةلممحكمة  االستئنافية
الذكر ومضى في نظر طمبات المطعوف ضدىا سالفة البياف ، فإنو ال يكوف قد خالؼ 

 .  ختصاصصحيح القانوف في شأف قواعد اال
 النوعي " هااختصاصبما يخرجها عن  االقتصاديةمام المحاكم " تعديل الطمبات أ

 ﴿6 ﴾ 
إلى طمب  مف طمب فسخ عقد الشركة االقتصاديةتعديؿ المطعوف ضده لطمباتو أماـ المحكمة  -: الموجز

مؤداه . خروجيا عف نطاؽ قوانيف الشركات المنصوص . إلزاـ الطاعف بمبالغ مالية مع التعويض والفوائد 
المحاكـ  اختصاص و التي أقاـ دعواه في ظميا . أثره . عدـ 2118لسنة  721ؽ  6/72عمييا بالمادة 
.  ختصاصمخالفة الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وتصديو لمموضوع متجاوزًا لقواعد االبيا .  االقتصادية

 خطأ ومخالفة لمقانوف .

 ( 23/12/2113 جمسة –ق  82لسنة  7356) الطعن رقم 
فػى   االقتصػاديةؽ اإلسػكندرية  ...لسػنة  ...الػدعوى رقػـ  إذ أقاـ المطعػوف ضػده -: القاعدة

المقػػاؿ بأنػػو مبػػـر بينػػو وبػػيف  72/8/2118الحكػػـ بفسػػخ عقػػد الشػػراكة المػػؤرخ  بػػدايتيا بطمػػب
ى والتػػ -لصػػناعة المبلبػػس الجػػاىزة  ......المطعػػوف ضػػده فػػى شػػركة  الطػػاعف وفحػػواه شػػراكة

ومػػػا يترتػػػب عمػػػى ىػػػذا القضػػػاء مػػػف المبػػػالغ الماليػػػة المبينػػػة بػػػاألوراؽ ممػػػا  –الطػػػاعف  ايمثميػػػ
حػػػوؿ أحقيػػػة المطعػػػوف ضػػػده فػػػى الشػػػركة أيػػػًا كػػػاف شػػػكميا  نػػػزاع المطػػػروح يػػػدورمقتضػػػاه أف ال

مػػف المػػادة السادسػػة مػػف  72القػػانونى وبالتػػالى تنػػدرج ىػػذه الػػدعوى تحػػت مػػا نػػص عميػػو البنػػد 
أمػػا وقػػد عػػدؿ المطعػػوف ضػػده طمباتػػو فػػى  2118لسػػنة  721رقػػـ  االقتصػػاديةقػػانوف المحػػاكـ 

إلػػػى طمػػػب الحكػػػـ بػػػإلزاـ الطػػػاعف بػػػأف يػػػؤدى لػػػو قيمػػػة الفػػػواتير المػػػوردة مػػػف شػػػركة  الػػػدعوييف
....... بعد خصـ ما تـ سداده منيا وكذلؾ المبالغ المحولة منو إلػى الطػاعف والتعػويض  مػع 

ال سػػيما وأف الخبيػػر انتيػػى فػػى ، الفوائػػد مطرحػػًا طمػػب فسػػخ عقػػد الشػػراكة المشػػار إليػػو سػػمفًا 
المسػاىميف فػػى الشػراكة المػذكور لػػـ ينفػذ ، وأف المطعػػوف ضػده لػيس مػػف  تقريػره إلػى أف اتفػػاؽ

شػركة " ...... " لممبلبػػس الجػػاىزة بمػا تػػرى معػػو المحكمػػة أف النػزاع اقتصػػر عمػػى المعػػامبلت 
صػػارت الخصػػومة  الماليػػة بينيمػػا والمطالػػب بردىػػا دوف االسػػتناد إلػػى عقػػد الشػػركة ، ومػػف ثػػـ

 72البنػد  عنػو تحػت الشركات التى تندرج المنازعػات الناشػئةوالحاؿ كذلؾ ال شأف ليا بقوانيف 
 سػالفة البيػاف وال يسػتدعى الفصػؿ فػى 2118لسػنة  721مف المادة السادسة مػف القػانوف رقػـ 
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النزاع الناشئ عف المحاسبة عنيا تطبيؽ أى مف سائر القوانيف الواردة بػذات المػادة ، ومػف ثػـ 
ذ خػػػالؼ الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو ىػػػذا  االقتصػػػاديةالمحػػػاكـ  اختصػػػاصتخػػػرج الػػػدعوى عػػػف  ، وا 

قػد النوعى ، فإنو يكوف  ختصاصجاوزًا قواعد االتالنظر وتصدى لمفصؿ فى موضوع النزاع م
 . وأخطأ في تطبيقوخالؼ القانوف 

 االقتصــاديةالمحكمــة  ىإلــالمدنيــة بإحالــة الــدعوي المحــاكم حجيــة الحكــم الصــادر مــن " 
 " لالختصاص

﴿ 7 ﴾ 
. قضػػػػاء ضػػػػمنى بعػػػػدـ  االقتصػػػػاديةقػػػػرار المحكمػػػػة المدنيػػػػة بإحالػػػػة الػػػػدعوى إلػػػػى المحكمػػػػة   -: المــــوجز

.  . الزمػػػػو مرافعػػػػات . عػػػػدـ الطعػػػػف عميػػػػو 273النػػػػوعى . أثػػػػره . جػػػػواز الطعػػػػف عميػػػػو . ـ  ختصػػػػاصاال
.  و واقعيػػة لػػـ يسػػبؽ إثارتيػػاأع معػػاودة مناقشػػتو بأدلػػة قانونيػػة . امتنػػا لقػػوة األمػػر المقضػػي صػػيرورتو حػػائزاً 

 . عمة ذلؾ
 ( 27/12/2111جمسة  -ق  81لسنة  3183الطعن  رقم  )

مجػرد   االقتصػاديةالمحكمػة  –عتبر إحالة الدعوى مف المحكمػة المدنيػة إلػي تال   -: القاعدة
نمػػا  ،قػػرار بإحالػػة الػػدعوى إداريػػًا مػػف دائػػرة مػػف دوائػػر المحكمػػة إلػػى دائػػرة أخػػرى مػػف دوائرىػػا  وا 

وبإحالتيػا  ،تمػؾ المحكمػة نوعيػًا بنظػر الػدعوى  اختصػاصىو فى حقيقتو قضاء ضمنى بعػدـ 
ومػػف ثػػـ يقبػػؿ الطعػػف المباشػػر تطبيقػػًا  ،ىػػا المختصػػة بنظرىػػا اعتبار ب االقتصػػاديةإلػػى المحكمػػة 
ذ و  مف قانوف المرافعات 273لحكـ المادة  رؽ الطعف المقررة قانونػًا بطلـ يطعف الخصـو فيو ا 

متنػع عمػييـ العػودة إلػى مناقشػة ىػذه تا الشػأف يحػوز قػوة األمػر المقضػى و فإف قضاءىا فى ىذ
سػبؽ إثارتيػا كمػا يمتنػع عمػى المحكمػة معػاودة النظػر تواقعيػة لػـ  ولػو بأدلػة قانونيػة أوالمسألة 

 ات النظاـ العاـ .اعتبار تسمو عمى  األحكاـفيو لما ىو مقرر أف حجية 

 ما يعد من اختصاص المحاكم االقتصادية :
 بنظر المنازعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية " ها اختصاص" 

﴿ 8 ﴾ 
 . عمة ذلؾ . بيا االقتصاديةالمحاكـ  اختصاص. عف عقد الوكالة التجارية المنازعات الناشئة  -: زالموج

 ( 16/1/2113جمسة  -ق  82لسنة  1917) الطعن رقم 
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أف الشركة المطعوف ضدىا األولى تمسكت فى صحيفة ذ كاف البيف مف األوراؽ إ -: القاعدة

، وأنو مستمر ، وأنيا ما زالت ىى  25/77/2113الوكالة التجارية المؤرخ الدعوى بعقد 
الوكيؿ الحصرى والوحيد لتوزيع منتجات الشركتيف الطاعنتيف فى مصر ، فإف أساس النزاع 

 . لما كاف  عنو اً متفرع  28/9/2116يدور حوؿ ىذا العقد ويكوف عقد التسوية المؤرخ 
لتعمقو بمنازعة بشأف عقد  االقتصاديةينعقد لممحكمة بنظر الدعوى  ختصاصذلؾ ، فإف اال
 وكالة تجارية . 

المنازعات المتعمقة بقانونى شركات المساهمة بنظر  االقتصاديةالمحاكم  اختصاص" 
 وضمانات وحوافز االستثمار " 

﴿ 9 ﴾ 
 اعتبػارمف شػركات المسػاىمة العاممػة فػى مجػاؿ النقػؿ الجػوى . مػؤداه . كوف الشركة الطاعنة  -: الموجز

 اختصاص. أثره .  شركات المساىمة وضمانات وحوافز االستثمار ىقانوندعواىا مف المنازعات المتعمقة ب
 بنظر الدعوى .      االقتصاديةالمحكمة 

  ( 21/2/2113جمسة  –ق  81لسنة  3572،  3251)الطعنان رقما 
 ،مصرية وتعمؿ فى مجاؿ النقؿ الجوى إذ كانت الشركة الطاعنة شركة مساىمة  -: ةالقاعد

فإف دعواىا تعد مف المنازعات المتعمقة بقانوف شركات المساىمة وقانوف ضمانات وحوافز 
االستثمار ، وبالتالى ينطبؽ عمييا ما نصت عميو المادة السادسة مف قانوف إنشاء المحاكـ 

 .  االقتصادية
 المنازعات الناشئة عن عمميات البنوك " بنظر  االقتصاديةالمحاكم  اختصاص" 

﴿ 71 ﴾ 
ــــوجز بيػػػػا . مخالفػػػػة الحكػػػػـ  االقتصػػػػاديةالمحػػػػاكـ  اختصػػػػاصمنازعػػػػات التسػػػػييبلت االئتمانيػػػػة .   -: الم

 المطعوف فيو ىذا النظر . خطأ . عمة ذلؾ .
( 9/6/2111جمسة  –ق  81لسنة  3181 ) الطعن رقم  

إذ كػػػاف البػػػيف مػػػف مطالعػػػة األوراؽ ومػػػدونات الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو أف المنازعػػػة  -: القاعـــدة
الناشػػئة عػػف تطبيػػؽ قػػانوف التجػػارة  االقتصػػاديةموضػػوع الطعػػف ىػػى مػػف المنازعػػات والػػدعاوى 

رة االبتدائيػػػػة بمحكمػػػػة شػػػػبيف الكػػػػـو فػػػػى شػػػػأف التسػػػػييبلت االئتمانيػػػػة والتػػػػى رفعػػػػت إلػػػػى الػػػػدائ
 قضػػػت فييػػػا ، وطعػػػف عمػػػى الحكػػػـ الصػػػادر فييػػػا باالسػػػتئناؼ أمػػػاـاالبتدائيػػػة والتػػػى نظرتيػػػا و 
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ومػف ثػـ فػإف الحكػـ المطعػوف فيػو والصػادر  –مأموريػة شػبيف الكػـو  –محكمة استئناؼ طنطا 
مػػػػف ىػػػػذه الػػػػدائرة األخيػػػػرة بحسػػػػب أنػػػػو صػػػػادر فػػػػى منازعػػػػة مػػػػف المنازعػػػػات التػػػػى تػػػػدخؿ فػػػػى 

، فإف ىذا االستئناؼ يكوف قد رفع أماـ محكمة غير مختصػة  االقتصاديةالمحاكـ  اختصاص
ذ خػػالؼ الحكػػـ المطعػػوف فيػػو ىػػذا النظػػر ، وفصػػؿ فػػى موضػػوع الػػتظمـ بمػػا  نوعيػػا بنظػػره ، وا 

 و بنظره يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ القانوف . اختصاصينطوى عمى قضاء ضمنى ب
﴿ 77 ﴾ 

األوؿ نحسار النزاع حوؿ مبمغ مودع فى حساب مشترؾ بيف الطاعنة والمطعوف ضدىـ مف ا -: الموجز
بنظره .  االقتصاديةلممحاكـ  ختصاصفى النزاع . مؤداه . انعقاد اال خير طرفاً لمرابعة لدى البنؾ وكوف األ

 .                        2118لسنة  721ؽ  6ـ 

 ( 19/6/2113جمسة  - ق 82 لسنة 9657،  9619 ارقم انالطعن) 
ألؼ  611111إذ كاف الثابت مف األوراؽ أف أساس المنازعة ىو عمى مبمغ  -: القاعدة

دوالر أمريكى مودع فى حساب مشترؾ بيف الطاعنة والمطعوف ضدىـ مف األوؿ لمرابعة لدى 
فرع ... وكاف ىذا البنؾ طرفًا فى النزاع فضبًل عف ذلؾ فإنو أقاـ دعوى ضماف  ......بنؾ 

 ولذا 7999لسنة  77فرعية ضد الطاعنة ومف ثـ فإف ىذا النزاع يحكمو قانوف التجارة رقـ 
 نوفطبقًا لنص المادة السادسة مف القا االقتصاديةبشأنو لممحكمة  ختصاصينعقد اال

ذ التـز الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر  االقتصاديةمحاكـ بإنشاء ال 2118لسنة  721رقـ وا 
 . يكوف قد طبؽ القانوف عمى وجيو الصحيحفإنو 

 

 بالمنازعات الناشئة عن كفالة عقود التسهيالت  االقتصاديةالمحاكم  اختصاص" 
 االئتمانية "

﴿ 72 ﴾ 
بالمديونيػػػة لعقػػػد الكفالػػػة الناشػػػئ عػػػف اسػػػتناد البنػػػؾ المطعػػػوف ضػػػده حػػػاؿ مطالبتػػػو لمطػػػاعنيف   -: المـــوجز

 . الزمػو . تطبيػؽ أحكػاـ قػانوف المعامبلت والتسييبلت البنكية الممنوحة لمشركة المدينة التي كفميػا مػورثيـ
  . االقتصػاديةبنظػر دعػوى المطالبػة لممحػاكـ  ختصػاصنعقػاد االا. أثػره . في شأف عمميات البنػوؾ التجارة 

  بشأف البنؾ المركزي والجياز المصرفي والنقد . 2113ة لسن 88ؽ  مف مواد إصدار 2/2م 
 ( 28/4/2114جمسة  –ق  83لسنة  11485الطعن رقم )
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لسػنة  88الفقرة الثانية مف المادة الثانيػة مػف مػواد اإلصػدار لمقػانوف رقػـ إذ نصت  -: القاعدة
وتسػري أحكػاـ قػانوف "  المصػرفي والنقػد عمػى أفجيػاز بشأف قػانوف البنػؾ المركػزى وال 2113

ر أيػػا كانػػت طبيعػػة ىػػذه التجػػارة عمػػى معػػامبلت البنػػوؾ مػػع عمبلئيػػا تجػػارًا كػػانوا أو غيػػر تجػػا
، لما كاف ذلؾ وكاف البيف مف األوراؽ أف البنػؾ المطعػوف ضػده األوؿ قػد اسػتند "  المعامبلت

ثيـ كفػػيبل متضػػامنا بموجػػب عقػػد الكفالػػة مػػور  اعتبػػارفػػى دعػػواه بمطالبػػة الطػػاعنيف بالمديونيػػة ب
الناشئ عف معامبلت وتسػييبلت بنكيػة ممنوحػة لمشػركة المدينػة التػي  7997/ 5/ 21المؤرخ 

......... ومػػف ثػػـ فػػإف الفصػػؿ فػػي دعػػوى البنػػؾ المطعػػوف ضػػده األوؿ بػػالرجوع  كفميػػا مػػورثيـ
لتسػػػييبلت موضػػػوع عمػػػى مػػػورث الطػػػاعنيف الكفيػػػؿ المتضػػػامف بالمديونيػػػة الناشػػػئة عػػػف عقػػػد ا

الػػػدعوى يقتضػػػى وبطريػػػؽ المػػػزـو تطبيػػػؽ أحكػػػاـ قػػػانوف التجػػػارة فػػػى شػػػأف عمميػػػات البنػػػوؾ بمػػػا 
 . االقتصاديةلنظر ىذه الدعوى لممحاكـ  ختصاصينعقد معو اال

 

 م االقتصادية :اكما يخرج عن اختصاص المح
من حيث  التمويل العقارىعدم اختصاصها بالمنازعات التي ال يسري عميها قانون " 

 " الزمان
﴿ 73 ﴾ 

 .24/9/2117ًا مػف اعتبػار إبراـ عقد البيع والقرض قبؿ العمؿ بقانوف التمويؿ العقارى السارى  -: الموجز
المحكمػػػػة  اختصػػػػاصثػػػػره . خروجػػػػو عػػػػف نطػػػػاؽ أؽ قػػػػانوف التمويػػػػؿ العقػػػػارى عميػػػػو . عػػػػدـ انطبػػػػا مػػػػؤداه .

أف تكػػوف المنازعػػة قػػد نشػػأت عػػف تطبيػػؽ  االقتصػػاديةالمحكمػػة  اختصػػاص. عمػػة ذلػػؾ . منػػاط  االقتصػػادية
 قانوف التمويؿ العقارى .

 ( 24/3/2113جمسة  -ق  81لسنة  13788) الطعن رقم 
إذ كاف الثابت مف أوراؽ الطعف أف عقد البيع والقرض مع ترتيب رىف رسمى  -: القاعدة

أى قبؿ  77/9/2117توثيؽ بنوؾ قد أبـر بتاريخ  2117ج لسنو ....عقارى الموثؽ رقـ 
وكانت المراكز  25/9/2117العمؿ بقانوف التمويؿ العقارى والذى بدأ سريانو بتاريخ 

عف إرادة ذوى الشأف  أنو تعبير اعتبارالقانونية تظؿ خاضعة لمقانوف الذى نشأت فى ظمو ب
والذى لـ يكف قد  -ؽ قانوف التمويؿ العقارى ثارىا وانقضائيا ومف ثـ ال ينطبآفى نشوئيا و 

 عمى العقد موضوع -أخضع المراكز القانونية موضوع الطعف لقواعد آمرة مف النظاـ العاـ 
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تكوف المنازعة قد  مناطو أف االقتصاديةلممحكمة  ختصاصاال انعقادالطعف . ولما كاف 
نشأت عف تطبيؽ قانوف التمويؿ العقارى أو أى مف القوانيف المنصوص عمييا بالمادة 

موضوع الطعف  لـ  تنشأ عف  وكانت المنازعة 2118لسنو  721السادسة مف القانوف رقـ 
ذ انتيى الحكـ  االقتصاديةالمحكمة  اختصاصالقانوف وىو ما يخرجيا عف  ذلؾ تطبيؽ وا 

 إلى ذلؾ يكوف قد صادؼ صحيح القانوف . فيو المطعوف
 121الخاضعة لقانون التجارية  بمنازعات الوساطة االقتصاديةالمحاكم  اختصاص " عدم
 " 1982لسنة 

﴿ 74 ﴾ 
لتػرويج منتجاتيػا وتوزيػع  ياً حصػر  بلً األخيرة وكػي اعتبارعمى  نة و المطعوف ضدىااتفاؽ الطاع -: الموجز

أف تكػوف الصػفقات نتيجػة  ةعمبلئيا الحصرييف الوارديف بالتعاقد مقابؿ عمولة شريطلدى  نشاطيا التجارى
خطارىا بالموافقة عمى الصفقة . خروجو عف مفيوـ الوكالة بالعمولة أو وكال ة العقود . عمو ذلؾ توسطيا وا 

مناقشػة الطاعنػة لفػى العقػد أمػاـ  ةالمطعوف ضدىا عند وضع العميػؿ فػى المنطقػة المحػدد ة. اقتصار ميم
.  7982لسنػة  721لؽ  فيف كونيا وساطة تجارية . خضوعياالصفقػة . تكييؼ الرابطة القانونية بيف الطر 

بنظر المنازعة الناشئة عنيا . مخالفة الحكـ المطعوف فيو ىػذا  االقتصاديةالمحكمة  اختصاصأثره . عدـ 
  النظر . خطأ ومخالفة لمقانوف .

 ( 11/4/2114جمسة  -ق 82لسنة  3146،  3125الطعنان رقما ) 
إذ كاف البيف مف عقد االتفاؽ المحرر بػيف الطاعنػة والمطعػوف ضػدىا فػى الطعػف  -: القاعدة

أنػػو أسػػند  7/7/2115فػػى  -الطاعنػػة فػػى الطعػػف المنضػػـ  -ؽ  82لسػػنة  3725األوؿ رقػػـ 
يجػاد نشػاط جديػد ليػذه  ىا وكيبلً اعتبار إلى األخيرة ب غيػر حصػرى لمطاعنػة لتػرويج كيماويتيػا وا 

الكيماويػػات لتوسػػيع عمميػػا التجػػارى لػػدى العمػػبلء الثمانيػػة المػػذكوريف حصػػرًا بيػػذا العقػػد لزيػػادة 
مػػػدادىا بتقريػػػر شػػػامؿ بػػػاإلجراءات المتبعػػػة والعقػػػود المطػػػورة كػػػؿ ربػػػع سػػػنة  حجػػػـ مبيعاتيػػػا ، وا 

خطارىػػػا مقػػػدمًا بػػػأى اسػػػتنتاجات لتسػػػعى وراء فرصػػػة لتوسػػػيع مبيعاتيػػػ ا لػػػدى ىػػػؤالء العمػػػبلء وا 
إيجابيػػػة لمجيوداتيػػػا وبالعمميػػػات المتوقعػػػة ، وأف تتحمػػػؿ كافػػػة المصػػػروفات التجاريػػػة المتعمقػػػة 
باألنشػػػػطة شػػػػاممة مصػػػػروفات السػػػػفر ليػػػػؤالء العمػػػػبلء فػػػػى مقابػػػػؿ أف تزودىػػػػا الطاعنػػػػة بمػػػػواد 

 % مػػف المبيعػػات التػػى تػػتـ71قػػدارىا مولػػة مالدعايػػة البلزمػػة لمنتجاتيػػا بنػػاء عمػػى طمبيػػا ، وع
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خطارىػػا لؤلخيػػرة  ليػػؤالء العمػػبلء شػػريطة أف تكػػوف الصػػفقات نتيجػػة توسػػط المطعػػوف ضػػدىا وا 
كتابيػػا بالموافقػػة عمػػى الصػػفقة والعمولػػة المسػػتحقة ، وىػػو مػػا يفيػػـ مػػف ىػػذه العبلقػػة أنيػػا ليسػػت 

بالعمولػة ألف ىػذا النػوع مػف الوكالػة يقػـو أساسػًا عمػى أف الوكيػؿ يتعاقػد ناشئة عف عقػد وكالػة 
مػػف  766مػػع الريػػر باسػػمو الشخصػػى لصػػالح الموكػػؿ حسػػبما عرفتػػو الفقػػرة األولػػى مػػف المػػادة 

بػػأف " الوكالػػة بالعمولػػة عقػػد يتعيػػد بمقتضػػاه الوكيػػؿ بػػأف  7999لسػػنة  77قػػانوف التجػػارة رقػػـ 
العقػود ألف ىػذه  وكالػة حساب الموكؿ " كما أنيا ال تعػد مػف قبيػؿيجرى باسمو تصرفًا قانونيًا ل

الوكػالة األخيرة تقػـو أساسػًا عمػى فكػرة النيابػة فػى التعاقػد بػأف يكػوف وكيػؿ العقػػود مكمفػػػًا بػإبراـ 
الصػػفقات نيابػػة عػػف الموكػػؿ أى باسػػـ األخيػػر ولػػيس باسػػمو الشخصػػى وىػػو يقػػرب ممػػا عرفتػػو 

رة سالؼ الذكر بأف " وكالة العقود عقد يمتـز بموجبػو شػخص بػأف مف قانوف التجا 777المادة 
بػػراـ الصػػفقات  سػػتمراريتػػولى عمػػى وجػػو اال وفػػى منطقػػة نشػػاط معينػػة ، التػػرويج والتفػػاوض وا 

الوكػالتيف سػالفتى البيػاف فإنيمػا باسـ الموكػؿ ولحسػابو مقابػؿ أجػر ... " وبيػذا المفيػـو لمعنػى 
ى التػى تقتصػر ػػػػػوى –ف المنضػـ ػػػػػالطاعنػة فػى الطع –ا ػػػػػػػػػػػختمفاف عف نشاط المطعػوف ضدىت

ة المحػػددة فػػى العقػػد أمػػاـ ػػػػػػػػع العميػػؿ فػػى المنطقػوى عنػػد وضػػػػػػميمتيمػػا وفقػػًا لمعقػػد سػػند الدع
الطاعنة لمناقشػة كػؿ منيمػا لمصػفقة وشػروطيا فػإذا اتفقػا أبػـر العقػد بينيمػا مباشػرة دوف تػدخؿ 

ف لـ يتفقا فبل  حػؽ لؤلخيػرة فػى إبرامػو نيابػة عنيػا ، ومػف ثػـ فيػى تباشػر وسػاطة مػف منيا ، وا 
 قػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة األولػػى مػػفنػػوع خػػاص مػػف األعمػػاؿ التجاريػػة عمػػى نحػػو مػػا عرفتػػو الف

وبالتػػالى فػإف المنازعػػة المطروحػة والحػػاؿ كػذلؾ تعػػد مػف قبيػػؿ  7982لسػنة  721القػانوف رقػػـ 
وتخػػرج عػػف نطػػػاؽ  7982لسػػنة  721القػػػانوف رقػػـ الوسػػاطة التجاريػػة والتػػى تخضػػع ألحكػػاـ 

لسػػػنة  77تطبيػػػؽ نصػػػوص مػػػواد الوكالػػػة التجاريػػػة المنصػػػوص عمييػػػا فػػػى قػػػانوف التجػػػارة رقػػػـ 
حسػػػبما ىػػػو وارد حصػػػرًا  االقتصػػػاديةسػػػالؼ اإلشػػػارة بمػػػا ال تخػػػتص بنظرىػػػا المحػػػاكـ  7999

شػػػػاء المحػػػػاكـ بإن 2118لسػػػػنة  721بالبنػػػػد السػػػػادس مػػػػف المػػػػادة السادسػػػػة مػػػػف القػػػػانوف رقػػػػـ 
بنظرىػػػا لممحػػػاكـ االبتدائيػػػة فػػػى دوائرىػػػا  ختصػػػاصوبمػػػا ينعقػػػد اال .............. االقتصػػػادية

ذ خػػػالؼ الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو ىػػػذا النظػػػر ومضػػػى فػػػى نظػػػر موض وع ػػػػػالتجاريػػػة العاديػػػة ، وا 
رىا ، فإنػػو يكػػوف مشػػوبًا بمخالفػػة القػػانوف ػػػػػو ضػػمنيًا بنظاختصاصػػالمنازعػػة بمػػا ينطػػوى عمػػى 

 لخطأ فى تطبيقو . وا
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  عقود التوزيع "المنازعات الناشئة عن ب االقتصاديةالمحاكم  اختصاص" عدم 
﴿ 75 ﴾ 

اتفاؽ المطعوف ضده مع الشركة الطاعنة عمى قيامو بتوزيع منتجات مقابؿ مبالغ مالية ومنحو  -: الموجز
ه عقػػػد توزيػػػع ولػػػيس عقػػػد وكالػػػة تجاريػػػة . مػػػؤداه . خروجػػػو عػػػف اعتبػػػار تخفيضػػػات فػػػى سػػػعر المنتجػػػات . 

 . مخالفة الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر . خطأ .   االقتصاديةالمحاكـ  اختصاص
 ( 11/4/2114جمسة  -ق 81لسنة  9811الطعن رقم  )

إذ كػػاف الثابػػت مػػف األوراؽ وممػا سػػجمو الحكػـػ المطعػػوف فيػػو أف العبلقػػة بػػيف الطػػرفيف   -: القاعــدة
ابػؿ مبػالغ نقديػة وتضػمف قائمة عمى قياـ المطعوف ضده بصػفتو بتوزيػع منتجػات الشػركة الطاعنػة مق

تخفيضًا فى سعر المنتجات التى يقـو بشرائيا تمييدًا لتوزيعيػا وىػو بيػذه المثابػة يػنـ عػف  والعقد منح
أف حقيقػػة العبلقػػة ليسػػت ناشػػئة عػػف وكالػػة تجاريػػة وىػػو مػػا نيجػػو الحكػـػ المطعػػوف فيػػو فيمػػا تضػػمنتو 

مػا تػتـ نأسبابو مف أف ما يبرمو المطعوف ضده مػف تصػرفات بشػأف البضػاعة موضػوع تمػؾ العبلقػة إ
العقػػد المبػػـر بينيمػػا عقػػد وكالػػة  اعتبػػارعرفتػػو ولحسػػابو ىػػو ولػػيس لحسػػاب الطػػاعف بمػػا ال يمكػػف بم

نمػػا ىػػو عقػػد توزيػػع األمػػر الػػذى يخػػرج بيػػذه المنازعػػة عػػف   اختصػػاصعقػػود أو وكالػػة بالعمولػػة ، وا 
فػى ىػذا المجػاؿ قاصػر عمػى الوكالػة التجاريػة بنوعييػا  يااختصاصػأف  اعتبارب االقتصاديةالمحكمة 

دوف عقػػػد  االقتصػػاديةمػػف قػػػانوف إنشػػاء المحػػػاكـ  6/6الفى البيػػاف المنصػػػوص عمييػػا فػػػى المػػادة سػػ
ذ لػـػ يفطػػف الحكػـػ المطعػػوف فيػػو  التوزيػػع الػػذى تخضػػع المنازعػػة بشػػأنو لممحػػاكـ التجاريػػة العاديػػة ، وا 

و بنظرىػا ، اختصاصػإلى ذلؾ ومضػى فػى نظػر موضػوع الػدعوى بمػا ينطػوى عمػى قضػاء ضػمنى ب
 . قد خالؼ القانوف وأخطأ فى تطبيقو فإنو يكوف

منازعـــات التنفيـــذ التـــي تخـــتص بهـــا المحـــاكم " دعـــوي عـــدم االعتـــداد بـــالحكم ال تعـــد مـــن 
 " االقتصادية

 ﴿76 ﴾ 
  275. ىػػو ذاتػػو المقصػػود بػػو فػػى معنػػى ـ  2118لسػػنة  721منازعػػات التنفيػػذ فػػى معنػػى ؽ  -: المــوجز

 الػدوائر اختصػاصجراءاتػو . تنفيذ أو مؤثرة فى سػعر التنفيػذ وا  الؽ المرافعات . تعمقيا باجراء مف اجراءات 
 طمب المطعوف ضدىا األولى عدـ االعتداد بالحكـ دوف  .  بالفصؿ فييا االقتصاديةاالبتدائية بالمحاكـ 
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التى يختص بيػا  المنازعة مف عداد منازعات التنفيذ اعتبارمؤداه . عدـ  وقؼ أو بطبلف إجراءات تنفيذه .
 .    االقتصاديةقاضى التنفيذ أو الدوائر االبتدائية لممحاكـ 

 ( 12/12/2113 جمسة –ق  79لسنة  13166الطعن رقم  )
مػػػف قػػػانوف  275يشػػػترط لكػػػى تكػػػوف المنازعػػػة متعمقػػػة بالتنفيػػػذ فػػػي معنػػػى المػػػادة  -: القاعـــدة

المرافعػػػات التػػػى خصػػػت قاضػػػى التنفيػػػذ دوف غيػػػره بالفصػػػؿ فػػػي منازعػػػات التنفيػػػذ الموضػػػوعية 
والوقتية وأيا كانت قيمتيا أف تكوف المنازعة منصبة عمى إجػراء مػف إجػراءات التنفيػذ أو مػؤثرة 

جراءاتػػو سػػيرفػػي  وىػػو ذاتػػو مقصػػود منازعػػات التنفيػػذ فػػي معنػػى المػػادة السػػابعة مػػف  التنفيػػذ وا 
التى خصت الدوائر  االقتصاديةبإصدار قانوف إنشاء المحاكـ  2118لسنة  721القانوف رقـ 

الصػادرة مػف المحػاكـ  األحكاـاالبتدائية لتمؾ المحاكـ بالحكـ في منازعات التنفيذ بنوعييا عف 
ذ .  القػػانوف مػػفالقاضػػى المشػػار إلييػػا فػػي المػػادة الثالثػػة  ، وتمػػؾ التػػى يصػػدرىا االقتصػػادية وا 

الطمػػػػب األوؿ مػػػػف طمبػػػػات المطعػػػوف ضػػػػدىا األولػػػػى أمػػػػاـ محكمػػػة الموضػػػػوع ىػػػػو عػػػػدـ كػػػاف 
ة اؿ القػػاىرة االبتدائيػػمػػدنى شػػم 2117لسػػنة  .....ـ كـ الصػػادر فػػي الدعػػػوى رقػػاالعتػػداد بػػالح

ومػػف ثػػـ فػػإف المنازعػػة لػػذلؾ ال  الحكػػـ ،بلف إجػػراءات تنفيػػذ ىػػذا ودوف أف تطمػػب وقػػؼ أو بطػػ
سػواء تمػؾ التػى يخػتص بيػا قاضػى التنفيػذ أو تمػؾ  الحكػـ تعتبر مف عداد المنازعات فػي تنفيػذ

 . االقتصاديةالتى تختص بيا الدوائر االبتدائية لممحاكـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفرع الثاني
   االقتصاديةيمي لدوائر المحاكم الق ختصاصاال

 " همناط "

﴿ 77 ﴾ 

ا وى التػػي ال تجػػاوز قيمتيػػا. نظػػر الػدع يااختصاصػػ.  االقتصػاديةالػدوائر االبتدائيػػة بالمحكمػػة  -: المــوجز
بنظػر الػدعوى التػي تجػاوز قيمتيػا ىػذا المبمػغ   يااختصاصػسػتئنافيو بيػا . خمسة مبلييف جنيػو . الػدوائر اال

ف يدفعا لو مبمغ أاـ الطاعنة والمطعوف ضده الثاني أو كانت غير مقدرة القيمة . دعوى المطعوف ضده بالز 
كػـ . مخالفػة الح االقتصػاديةلمدوائر االبتدائيػة بالمحكمػة  ختصاصخمسة مبلييف جنيو . مؤداه . انعقاد اال

 .   2118 لسنة 721ؽ  6 ، 7 المادتيف المطعوف فيو ىذا النظر . خطأ ومخالفة لمقانوف .

 ( 26/4/2112جمسة  -ق  81لسنة  5516الطعن رقم  )
 2118لسػػنة  721مػػف القػػانوف رقػػـ  و السادسػػة الػػنص فػػي المػػادة األولػػى مفػػاد  -: القاعــدة

الػػدوائر  اختصػػاصأف   7/71/2118ا مػػف اعتبػػار عمػػوؿ بػػو الم االقتصػػاديةبإنشػػاء المحػػاكـ 
ال تجػػاوز خمسػػة مبليػػيف  ينعقػػد إذا كانػػت قيمػػة الػػدعوى االقتصػػاديةاالبتدائيػػة بالمحكمػػة 

نيػا تنػدرج إو كانػت غيػر مقػدرة القيمػة فأىذا المبمغ  عمىانت قيمتيا زائدة ذا كإجنيو أما 
نػػػت دعػػػوى المطعػػػوف وكا ، بيػػػا . لمػػػا كػػػاف مػػػا تقػػػدـ االسػػػتئنافيةالػػػدوائر  اختصػػػاصفػػػي 

لػػػزاـ الطاعنػػػة والمطعػػػوف ضػػػده الثػػػانى بػػػأف يػػػدفعا لػػػو مبمػػػغ خمسػػػة إضػػػده األوؿ بطمػػػب 
ا عػػػػف األضػػػرار الماديػػػػة واألدبيػػػة التػػػػي لحقتػػػو مػػػػف جػػػراء قياميمػػػػ مبليػػػيف جنيػػػػو تعويضػػػاً 
بنظرىػا يكػوف معقػودا لمػدائرة االبتدائيػة  ختصػاصف االإاألدبػي فػ وباالستيبلء عمى مصػنف

ذ خػػػالؼ الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو الصػػػادر مػػػف الػػػدائرة  صػػػاديةاالقتبالمحكمػػػة   االسػػػتئنافيةوا 
ضػػػمنيا  يااختصاصػػػىػػػذا النظػػػر وفصػػػؿ فػػػي موضػػػوع الػػػدعوى بمػػػا ينطػػػوى قضػػػاؤه عمػػػى 

 . خطأ في تطبيقوأنو يكوف قد خالؼ القانوف و إفبنظرىا 
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الدوائر االبتدائية عمي خمسة ماليين جنيـه وعـدم جـواز الطعـن  اختصاصمن قصر  عمةال "
 "عميها بالنقض 

﴿ 78 ﴾ 
بنظػر المنازعػات  ختصػاصدوف غيرىػا اال االقتصػاديةمنح المشرع الدوائر االبتدائيػة بالمحػاكـ  -: الموجز

الصػػادرة مػػف  األحكػػاـالتػػي ال تجػػاوز قيمتيػػا خمسػػة مبليػػيف جنيػػو وتقريػػره عػػدـ جػػواز الطعػػف بػػالنقض فػػي 
 . عمة ذلؾ .                      االستئنافيةدوائرىا 

 ( 27/3/2112جمسة  -ق  81لسنة  1911الطعن رقم  )
جػػػػراءات  لمػػػػا  -: القاعــــدة كػػػػاف المشػػػػرع فػػػػي إطػػػػار سػػػػمطتو التقديريػػػػة فػػػػي تنظػػػػيـ أوضػػػػاع وا 

مػػػف  77،  6المػػػادتيف  )بمػػػا قػػػرره فػػػي النصػػػيف الطعينػػػيف  االقتصػػػاديةالتقاضػػػى فػػػي القضػػػايا 
دوف  االقتصػاديةالػدوائر االبتدائيػة بالمحػاكـ  اختصػاصمػف  ( 2118لسػنة  721القانوف رقـ 

جاوز قيمتيا خمسة مبلييف جنيو ، ومف عػدـ جػواز تنظر المنازعات والدعاوى التي ال غيرىا ب
الصػادرة  األحكػاـبطريػؽ الػنقض ، عػدا  االقتصػاديةالصادرة مف المحكمػة  األحكاـالطعف في 

يرجػع إلػى ضػماف سػرعة الفصػؿ فػي ىػذه  االقتصػاديةبالمحكمػة  االسػتئنافيةابتداء مف الدوائر 
وتعقيػػداتيا  االقتصػاديةالمنازعػات بواسػطة قضػاة مػؤىميف ومتخصصػيف يتفيمػوف دقػة المسػائؿ 

فػػي ظػػؿ نظػػاـ العولمػػة وتحريػػر التجػػارة محميػػًا وعالميػػًا بمػػا يحقػػؽ وصػػوؿ الحقػػوؽ ألصػػحابيا 
حو ناجز مع كفالة حقوؽ الدفاع كاممة وتحقيقًا لذلؾ فقد أنشأ المشػرع محػاكـ اقتصػادية عمى ن

بػػػػػدوائر محػػػػػاكـ االسػػػػػتئناؼ تضػػػػػـ دوائػػػػػر ابتدائيػػػػػة وأخػػػػػرى اسػػػػػتئنافية يرأسػػػػػيا رئػػػػػيس بمحػػػػػاكـ 
 االستئناؼ وتشكؿ مف قضاة بمحاكـ االستئناؼ والمحاكـ االبتدائية .

 

فــي شــأن تحديــد  االقتصــاديةدوائــر المحكمــة  ىإلــ ى" حجيــة الحكــم الصــادر بإحالــة الــدعو 
 القيمي " هااختصاص
  ﴿ 79 ﴾ 

حالتيػػا إلػػى الػػدائرة ا  االبتدائيػػة نوعيػػًا بنظػػر الػدعوى و المحكمػة  اختصػػاصالقضػاء السػػابؽ بعػػدـ  -: المــوجز
 القيمى .  ختصاصحجية لو بشأف اال . ال. حيازتو قوة األمر المقضى  االقتصاديةلممحكمة  االستئنافية

 ( 12/6/2114جمسة  –ق  81لسنة  9431،  9339الطعنان  رقما ) 
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محكمػػة الجيػػزة االبتدائيػػة نوعيػػًا بنظػػر الػػدعوى  اختصػػاصالقضػػاء السػػابؽ بعػػدـ  -: القاعــدة
حالتيػوف فػػى حكمػالمطعػ والػػذى  – االسػػتئنافيةالػدائرة  – االقتصػػاديةرة ػا إلػى محكمػػة القاىػيػػػا وا 

القيمػػػى وال يمنػػػع الػػػدائرة  ختصػػػاصأضػػػحى حػػػائزًا لقػػػوة األمػػػر المقضػػػى ال حجيػػػة لػػػو بشػػػأف اال
 .قيميًا بنظرىا إذا ما رأت ذلؾ يااختصاصالمحاؿ الييا الدعوى مف القضاء بعدـ  االستئنافية

 

 االسـتئنافيةبإحالـة الـدعوى لمـدائرة  االقتصـادية" حجية الحكم الصادر من الدائرة االبتدائيـة 
 القيمى " ختصاصلال

﴿ 02 ﴾ 
 االقتصاديةدعوى الحساب . دعوى غير مقدرة القيمة . قضاء الدائرة االبتدائية بالمحكمة  -: الموجز
مر المقضى . أثره . ائزًا لقوة األ. صيرورة ذلؾ القضاء نيائيًا وح االستئنافيةالدائرة  اختصاصبنظرىا و 

لى طمب القضاء لو دوؿ المطعوف ضده عف طمبو األصمى إالمحكمة المحاؿ الييا بيذه الحجية . ع التزاـ
 ه طمبا عارضا و مكمبل لؤلوؿ .اعتبار بقيمة نقدية محددة . ال أثر لو . عمة ذلؾ . وجوب 

 ( 27/11/2114جمسة  –ق  83لسنة  4214)الطعن رقم 
كاف البيف مف مدونات الحكػـ المطعػوف فيػو أف المطعػوف ضػده األوؿ سػبؽ أف ذ إ -: القاعدة

 2171لسػػػنة  ....بػػػرقـ  االقتصػػػاديةأقػػػاـ دعػػػواه ابتػػػداًء أمػػػاـ الػػػدائرة االبتدائيػػػة بمحكمػػػة طنطػػػا 
ىػػا دعػػوى اعتبار قيميػػًا بنظرىػػا ب يااختصاصػػبعػػدـ  28/72/2171والتػػى أصػػدرت حكميػػا فػػى 

، ولػػـ يػػتـ  االقتصػػاديةبالمحكمػػة  االسػػتئنافيةظرىػػا الػػدائرة حسػػاب غيػػر مقػػدرة القيمػػة تخػػتص بن
الطعف عمى ذلؾ الحكـ باالستئناؼ فى حينو ، ومف ثـ صار نيائيًا حائزًا لقوة األمر المقضػى 
بما يتعيف معو عمى المحكمة المحاؿ إلييا الدعوى التى أصػدرت الحكػـ المطعػوف فيػو االلتػزاـ 

لػػػػى إوؿ عػػػػف طمبػػػػو األصػػػػمى مػػػػف ذلػػػػؾ عػػػػدوؿ المطعػػػػوف ضػػػػده األ بيػػػػذه الحجيػػػػة ، وال يريػػػػر
ىػػذا الطمػػب األخيػػر لػػيس عػػدواًل عػػف الطمػػب  اعتبػػارجنيػػو ب 755111المطالبػػة بمبمػػغ قيمتػػو 

ذ التػػػـز الحكػػػـ  نمػػػا يعػػػد طمبػػػًا عارضػػػًا مكمػػػبًل لػػػو ومترتبػػػًا عميػػػو ، وا  األصػػػمى بتقػػػديـ الحسػػػاب وا 
 . ختصاصعد االالمطعوف فيو ىذا النظر فبل يكوف قد خالؼ قوا

 

 القيمي"  هااختصاصعمي  االقتصاديةبالمحاكم  االستئنافيةمام الدائرة تعديل الطمبات أ " أثر
﴿ 27 ﴾ 

 .  االقتصاديةبالمحكمة  االستئنافيةتعديؿ المصرؼ المطعوف ضده األوؿ طمباتو أماـ الدائرة  -: الموجز
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 المحكمػػة المختصػػة بنظرىػػا . ال وجػػومػػؤداه . االعتػػداد بالطمػػب الختػػامى فػػى تقػػدير قيمػػة الػػدعوى وتعيػػيف 

العػػاـ  فػػى نطػػاؽ القضػػاء  ختصػػاصاال ةىػػى صػػاحب االقتصػػاديةبالمحكمػػة  االسػػتئنافيةلمقػػوؿ بػػأف الػػدائرة 
واالبتدائيػػة منيػػا يعػػد مػػف قبيػػؿ  االسػػتئنافيةالقيمػػى لكػػؿ مػػف الػػدوائر  ختصػػاصاالقتصػػادى  وأف تحديػػد اال

 ذلؾ .  ةتوزيع العمؿ . عم
 ( 12/6/2114جمسة  –ق  81لسنة  9431،  9339الطعنان  رقما ) 

 

 –إذ كػػاف الثابػػت مػػف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو أف المصػػرؼ المطعػػوف ضػػده األوؿ  -: القاعــدة
إلػى  االقتصػاديةبالمحكمػة  االسػتئنافيةعدؿ طمباتو أماـ الػدائرة  –المدعى فى الدعوى المبتدأة 

بػػػػأف يؤديػػػا لػػػػو مبمػػػػغ  –بالتضػػػػامف  –طمػػػب إلػػػػزاـ الجمعيػػػػة الطاعنػػػة والمطعػػػػوف ضػػػػده الثػػػانى 
حتػػػى تمػػػاـ السػػػداد ، ........... جنيػػػو والفوائػػػد القانونيػػػة مػػػف تػػػاريخ المطالبػػػة فػػػى .......... 

فػػى تقػػدير  ومػػف ثػػـ فػػإف ىػػذا الطمػػب يعػػد ىػػو الطمػػب الختػػامى فػػى الػػدعوى ويكػػوف ىػػو المعتبػػر
قيمتيػػػا وتعيػػػيف المحكمػػػة المختصػػػة بنظرىػػػا وكػػػاف المشػػػرع بموجػػػب الفقػػػرة األولػػػى مػػػف المػػػادة 

قػػد  االقتصػػاديةبإصػػدار قػػانوف إنشػػاء المحػػاكـ  2118لسػػنة  721السادسػػة مػػف القػػانوف رقػػـ 
ر المنازعػػػات والػػػدعاوى ػػػػػبنظ –دوف غيرىػػػا  – االقتصػػػاديةة بالمحػػػاكـ ػػػػػخػػػص الػػػدوائر االبتدائي

متػى كانػت قيمتيػا ال  –يػًا كػاف نوعيػا أ –وانيف التى عددتيا تمؾ المػادة ئة عف تطبيؽ القالناش
 ختصػاصتجاوز خمسة مبلييف جنيو وىو األمػر المنطبػؽ عمػى الػدعوى الماثمػة ممػا يجعػؿ اال

وال مسػػاغ لمقػػوؿ بػػأف  –دوف غيرىػػا  – االقتصػػاديةبنظرىػػا منعقػػدًا لمػػدائرة االبتدائيػػة بالمحكمػػة 
 آنػػػػؼ البيػػػػاف  بالمحكمػػػػة سػػػػالفة الػػػػذكر عمػػػػى النحػػػػو االسػػػػتئنافيةتعػػػػديؿ الطمبػػػػات أمػػػػاـ الػػػػدائرة 

ىػا المحكمػة األعمػى فػى نظػاـ القضػاء اعتبار بنظػر الػدعوى ب يااختصاصػال يسمب تمؾ الػدائرة 
تخػتص بنظػر الطمػب المعػدؿ االقتصادى أسػوة بالمحكمػة االبتدائيػة فػى الػدعاوى العاديػة التػى 

وعمػػػػػى نحػػػػػو مػػػػػا أفصػػػػػحت عنػػػػػو المػػػػػذكرة  –ميمػػػػػا تكػػػػػف قيمتػػػػػو ذلػػػػػؾ أف المحكمػػػػػة االبتدائيػػػػػة 
العػػػػاـ فػػػػى النظػػػػاـ  ختصػػػػاصتعتبػػػػر ىػػػػى المحكمػػػػة ذات اال –اإليضػػػػاحية لقػػػػانوف المرافعػػػػات 

 اختصػػػاصبنظػػػر كافػػػة الػػػدعاوى مػػػا لػػػـ تكػػػف مػػػف  ةلقضػػػائى ، ومػػػف ثػػػـ فإنيػػػا تكػػػوف مختصػػػا
 االسػػػتئنافيةيػػػة بػػػنص خػػػاص وال يصػػػح استصػػػحاب ذلػػػؾ الحكػػػـ عمػػػى الػػػدائرة المحكمػػػة الجزئ

العػػػػػػاـ فػػػػػػى نظػػػػػػاـ القضػػػػػػاء  ختصػػػػػػاصىػػػػػػا المحكمػػػػػػة ذات االاعتبار و  االقتصػػػػػػاديةبالمحكمػػػػػػة 
 االقتصػاديةاالقتصادى ذلؾ أف المشرع أفرد بنص المػادة السادسػة مػف قػانوف إنشػاء المحكمػة 

 ًا نوعيػػًا وقيميػػًا محػػددًا عمػػىاختصاصػػ االسػػتئنافيةالسػػالؼ بيانيػػا لكػػؿ مػػف الػػدوائر االبتدائيػػة و 
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ويؤكد ذلؾ  يااختصاصسبيؿ الحصر فبل يجوز ألى منيما أف تتعداه وتسمب األخرى 

الصادرة عف كؿ مف الدائرتيف بسبيؿ طعف معيف مراير  األحكاـويدعمو أف المشرع خص 
القيمى لكؿ مف الدوائر االبتدائية  ختصاصلآلخر كما أنو ال وجو لمقوؿ بأف تحديد اال

عمؿ بيف دوائر المحكمة يعد مف قبيؿ تنظيـ توزيع ال االقتصاديةبالمحكمة  االستئنافيةو 
ف نص إإذ  ختصاصاعد االالذى ال يترتب عمى عدـ احترامو مخالفة قو  ةالواحد ف المشرع وا 

تتشكؿ مف دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بيد أنو لـ ينط  االقتصاديةعمى أف المحكمة 
 اختصاصبالجمعية العمومية لمحكمة االستئناؼ التابعة ليا تمؾ المحكمة أمر تحديد نصاب 

نما حدد لكؿ منيما  صابًا قيميًا محددًا وسبيبًل ن –كما سمؼ بيانو  –كؿ مف ىاتيف الدائرتيف وا 
مما ال يساغ معو القوؿ بأف ذلؾ مف قبيؿ توزيع العمؿ بيف دوائر  األحكاـمعينًا لمطعف فى 

 المحكمػػػػة الواحدة . 

﴿ 22 ﴾ 
الػػػدائرة  اختصػػػاصعػػػف الػػػدفع المبػػػدى بعػػػدـ الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو فػػػى الػػػدعوى ممتفتػػػًا  قضػػػاء -: المـــوجز

الػػػدائرة  اختصػػػاصىػػػا  رغػػػـ تعػػػديؿ الطمبػػػات بمػػػا ينػػػدرج فػػػى قيميػػػًا بنظر  االقتصػػػاديةبالمحكمػػػة  االسػػػتئنافية
 االبتدائية .  خطأ ومخالفة لمقانوف . 

 ( 12/6/2114جمسة  -ق  81لسنة  9431،  9339الطعنان  رقما ) 
 بالمحكمػػػػة االسػػػػتئنافيةالصػػػػادر عػػػػف الػػػػدائرة  – إذ كػػػػاف  الحكػػػػـ المطعػػػػوف فيػػػػو -: دةالقاعــــ

قػػػد التفػػػت عػػػف الػػػدفع المبػػػدى مػػػف الجمعيػػػة الطاعنػػػة فػػػى الطعػػػف األوؿ بعػػػدـ  – االقتصػػػادية
قيميػػًا بنظػػر الػػدعوى ، وفصػػؿ فػػى موضػػوع الػػدعوى بمػػا ينطػػوى  االسػػتئنافيةالػػدائرة  اختصػػاص

ضػػػػمنيًا بنظرىػػػػا بػػػػالرغـ مػػػػف أنيػػػػا أضػػػػحت بعػػػػد تعػػػػديؿ المصػػػػرؼ  يااختصاصػػػػقضػػػػاؤه عمػػػػى 
الػدائرة االبتدائيػة بػذات المحكمػة فإنػو يكػوف  اختصػاصالمطعوف ضػده األوؿ طمباتػو فييػا مػف 

 فضبًل عف قصوره قد خالؼ القانوف وأخطأ فى تطبيقو .
 

 : مقدرة القيمةبالطمبات غير  االقتصاديةبالمحاكم  االستئنافيةالدائرة  اختصاص
 " طمب إزالة العالمة التجارية "

﴿ 23 ﴾ 
. الزمػػػو .  انػػػدماج طمػػػب التعػػػويض فػػػي الطمػػػب األصػػػمي المتمثػػػؿ فػػػي إزالػػػة العبلمػػػة التجاريػػػة -: المـــوجز

 وجوب تقدير قيمة الدعوى بالطمب األصمي . عمة ذلؾ . تطبيؽ قاعدة الفرع يتبع األصؿ . عدـ إمكانية 
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. صيرورة الدعوى غير قابمة لمتقدير مما تختص بيا الدائرة  ىذا الطمب األصمي في الدعوى . مؤداه تقدير

 . 2118لسنة  721ؽ  6. ـ  االقتصاديةبالمحاكـ  االستئنافية

 ( 27/3/2112جمسة  -ق  81لسنة  4536الطعن رقم  )

إذ كاف سبب الواقعة التي استند المطعوف ضدىـ في دعواىـ ىي  إزالػة العبلمػة   -: القاعدة
ة ليـ والتػي اسػترميا الطػاعف فػي منافسػة غيػر مشػروعة قػبميـ ممػا أضػر بيػـ التجارية الممموك

ومػف ثػـ فػإف الطمػب األصػمي ىػو حمايػة العبلمػة التجاريػة ليػـ وتعويضػيـ عػف األضػرار التػػي 
نتجػػت عػػػف االسػػػتربلؿ غيػػػر المشػػروع مػػػف الطػػػاعف لتمػػػؾ العبلمػػػة ومػػف ثػػػـ تكػػػوف الػػػدعوى قػػػد 

إلػػػى الطمػػػب األصػػػمي المتمثػػػؿ فػػػي إزالػػػة العبلمػػػة أقيمػػػت بطمبػػػيف انػػػدمج فييػػػا طمػػػب التعػػػويض 
التجاريػػػة ويكػػػوف تقػػػدير قيمػػػة الػػػدعوى بالطمػػػب األصػػػمي وحػػػده إعمػػػااًل لقاعػػػدة أف الفػػػرع يتبػػػع 

ذ كػػاف الطمػػب األصػػمي ال يمكػػف تقػػدير قيمتػػو طبقػػًا أليػػة قاعػػدة مػػف قواعػػد تقػػدير  ،األصػػؿ  وا 
مػف قػانوف المرافعػات فتكػوف الػدعوى  41إلػى  36الدعوى التي أوردىا المشرع فػي المػواد مػف 
ىػػا محكمػػة اعتبار ب االقتصػػاديةبالمحكمػػة  االسػػتئنافيةغيػػر قابمػػة لمتقػػدير ممػػا تخػػتص بػػو الػػدائرة 

 . االقتصاديةبحكـ المادة السادسة مف قانوف إنشاء المحاكـ أوؿ درجة عمبًل 
 " شهر اإلفالسطمب  "

﴿ 24 ﴾ 
المحػػاكـ  اختصػػاص. مػػف  االقتصػػاديةدعػػوى شػػير اإلفػػبلس قبػػؿ إصػػدار قػػانوف المحػػاكـ  -: المــوجز
 اختصػػاصؽ المرافعػػات .  42 ، 47. المػػواد  . عمػػة ذلػػؾ . كونيػػا دعػػوى غيػػر قابمػػة لمتقػػدير االبتدائيػػة
بنظػر دعػوى شػير اإلفػبلس كمحكمػة أوؿ درجػة . عمػة ذلػؾ .  االقتصاديةبالمحاكـ  االستئنافيةالدائرة 

 . االقتصاديةؽ المحاكـ  6/2خمسة مبلييف جنيو . ـ  عمىكونيا زائدة 

 ( 27/3/2112جمسة  -ق  81لسنة  9573الطعن رقم  )

 ختصػاصمف قانوف المرافعات عنػد تناوليػا اال 42أكدت الفقرة الثانية مف المادة   -: القاعدة
النػػػػػوعي لممحػػػػػاكـ الجزئيػػػػػة بقوليػػػػػا " وذلػػػػػؾ مػػػػػع عػػػػػدـ اإلخػػػػػبلؿ بمػػػػػا لممحكمػػػػػة االبتدائيػػػػػة مػػػػػف 

 اختصػاصىا إنمػا تػدخؿ فػي اعتبار شامؿ في اإلفبلس والصمح الواقى ....... " وب اختصاص
 رػػػػػػػػلكونيا غير قابمة لمتقدير فتعتب  االقتصاديةدار قانوف المحاكـ ػالمحاكـ االبتدائية  قبؿ إص
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أربعػػيف ألػػؼ جنيػػو  و تكػػوف كػػذلؾ  زائػػدة  عمػػىمػػف ذات القػػانوف زائػػدة  47وفقػػًا لػػنص المػػادة 

التػي تخػتص  االقتصػاديةمػف قػانوف المحػاكـ  6/2خمسة مبلييف جنيو وفقػًا لحكػـ المػادة عمى 
بنظػػػر ىػػػذا النػػػوع مػػػف الػػػدعاوى والمنازعػػػات  كمحكمػػػة أوؿ درجػػػة  والتػػػي  االسػػػتئنافيةدائرتيػػػا 

 وصفيا برير مقدرة القيمة والصحيح أنيا الدعاوى غير القابمة لمتقدير .

 الحساب "  ى" دعو 
﴿ 25 ﴾ 

 . نصابيا . عدـ مجاوزة قيمة الدعوى خمسة مبلييف  االقتصاديةالدوائر االبتدائية بالمحكمة  -: الموجز
 بيا . نصابيا . مجاوزة قيمة الدعوى خمسة مبلييف جنيو أو كونيا غير مقدرة  االستئنافيةجنيو . الدوائر 

القيمة . دعوى الطاعف بندب خبير لتحقيؽ كشوؼ حسابو لدى البنؾ . غير مقدرة القيمة . مؤداه . انعقاد 
الختامية   و. ما قدمو الطاعف مف طمبات بمذكرت االقتصاديةبالمحكمة  االستئنافيةلمدائرة  بنظرىا ختصاصاال

 ذلؾ .  ةببطبلف  ما قاـ البنؾ بخصمو مف مبالغ وبراءة ذمتو مف قيمة المبالغ المطالب بيا . ال أثر لو . عم
  ( 8/5/2114جمسة  –ق  82لسنة  3115الطعن رقم ) 

ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى  االقتصاديةالدوائر االبتدائية بالمحكمة  اختصاص -: القاعدة
ال تجاوز خمسة مبلييف جنيو ، أما إذا كانت قيمتيا زائدة عمى ىذا المبمغ أو كانت غير 

بيا ، لما كاف ذلؾ ، وكانت  االستئنافيةالدوائر  اختصاصمقدرة القيمة فإنيا تندرج في 
تحقيؽ كشوؼ حسابو لدى البنؾ المطعوف ضده واالطبلع دعوى الطاعف بطمب ندب خبير ل

مف تاريخ  مدينةفوائد  احتسابعمى المستندات التى تحت يد األخير وتجميد رصيده وعدـ 
 اختصاصرفع الدعوى تعد في األصؿ مف الدعاوى غير مقدرة القيمة بما تندرج ضمف 

وال يناؿ مف ذلؾ ما انتيى إليو الطاعف في مذكرتو  االقتصاديةبالمحكمة  االستئنافيةالدائرة 
الختامية مف طمبات ناتجة عف تقديـ الخبير لتقريره  )  مف رفض الدعوى الفرعية وبطبلف ما 

جنيو  78176065قاـ البنؾ بخصمو مف مبالغ واحتياطيًا بعدـ أحقية البنؾ في خصـ مبمغ 
وؿ وبطبلف متجمد أى مديونيات عميو نتيجة مف حسابو وفقًا لما انتيى إليو تقرير الخبير األ

ه طمبًا اعتبار ب استخدامو الفيزا كارت سالفة البياف وبراءة ذمتو مف المبالغ المطالب بيا (
عارضًا تختص بو ذات المحكمة الصادر عنيا الحكـ المطعوف فيو وىو ما يضحى معو 

 . بنظر الدعوى عمى غير أساس يااختصاصالنعى بعدـ 
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 ولالفرع األ 
 هيئة التحضير 
 "  االقتصادية" الغاية من عرض النزاع عمى هيئة التحضير بالمحاكم 

 ﴿26 ﴾ 
استيفاء مستندات الدعوى وسماع أوجو االتفاؽ  عرض النزاع عمى ىيئة التحضير . غايتو . -: الموجز

. عدـ حضور الطرفيف أماـ ىيئة  2118لسنة  721ؽ  8والخبلؼ وعرض الصمح عمى أطرافيا . ـ 
قرار المطعوف ضده بالتصالح . أثره . تالتحضير  حقؽ وحضورىما بالجمسة المحددة لطمب وقؼ التنفيذ وا 

التحضير . النعى ببطبلف الحكـ لعدـ الحضور أماـ ىيئة التحضير . غير  الراية مف الحضور أماـ ىيئة
  مقبوؿ .

 ( 28/3/2111جمسة  - ق 81سنة ل 9924،  8136ا رقم ان) الطعن
 721مػػف القػػانوف رقػـػ  8ىػػدؼ المشػػرع مػػف اإلجػػراءات المنصػػوص عمييػػا فػػى المػػادة   -: القاعــدة
مػف عػرض النػزاع عمػى ىيئػة التحضػير المشػكمة وفقػًا ليػذا  االقتصػاديةبإنشاء المحاكـ  2118لسنة 

الػػنص ىػػو التحقػػؽ مػػف اسػػتيفاء مسػػتندات الػػدعوى وسػػماع أوجػػو االتفػػاؽ واالخػػتبلؼ بػػيف أطرافيػػا ثػـػ 
 اً تمييدًا إلحالتيـ إلى الػدائرة المختصػة وذلػؾ كمػو تبسػيطًا لئلجػراءات واختصػار عرض الصمح عمييـ 

ألمػػػد التقاضػػػى ولمحػػػد مػػػف تػػػراكـ القضػػػايا فػػػى المرافعػػػات أمػػػاـ المحػػػاكـ ، وكػػػاف البػػػيف مػػػف األوراؽ 
حضور الطرفيف بوكيمييما أمػاـ ىػذه المحكمػة بالجمسػة المحػددة لنظػر طمػب وقػؼ التنفيػذ المقػدـ مػف 
قرار المطعوف ضػده بتصػالحو معػو فػى الػدعوى األمػر الػذى تكػوف معػو قػد تحققػت الرايػ ة الطاعف وا 

وأيػػًا  –المرجػػوة مػػف وراء إجػػراء انعقػػاد ىيئػػة التحضػػير سػػالفة البيػػاف ويضػػحى النعػػى فػػى ىػػذا الصػػدد 
 غير منتج ، ومف ثـ غير مقبوؿ .  –كاف وجو الرأى فيو 

 " لمدعاوى المحالة إليها دون عرضها عمى هيئة التحضير االقتصاديةتصدى المحكمة  "
﴿ 27 ﴾ 

. وجػػوب التصػػدي لموضػػوعيا دوف العػػرض عمػػى  االقتصػػاديةإلػػى المحكمػػة  الػػدعاوى المحالػػة -: المــوجز
تصػػدى الحكػػـ المطعػػوف فيػػو لمػػدعوى المحالػػة مػػف المحكمػػة االبتدائيػػة دوف العػػرض عمػػى  ىيئػػة التحضػػير .

 . 2118لسنة  721مواد إصدار ؽ  2ـ  ىيئة التحضير . صحيح .
 ( 12/11/2112جمسة  -ق  81سنة ل 2436 ) الطعن رقم
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بإنشاء  2118لسنة  721مؤدى المادة الثانية مف مواد إصدار القانوف رقـ  -: القاعدة
أف األخيرة تفصؿ فيما يحاؿ إلييا مف دعاوى مختصة بنظرىا دوف  االقتصاديةالمحاكـ 

مف ذات القانوف ، لما كاف ذلؾ  8عرضيا عمى ىيئة التحضير المنصوص عمييا في المادة 
نت الدعاوى نظرت ابتداء أماـ محكمة جنوب القاىرة االبتدائية التي أحالتيا إلى المحكمة وكا

المختصة والتي عمييا التصدي لموضوعيا دوف عرضيا عمى ىيئة التحضير  االقتصادية
بمخالفة القانوف لتصدى الحكـ المطعوف فيو ) ، ومف ثـ يضحى معو النعى المختصة 

 .  عمى غير أساس  ( عرضيا عمى ىيئة التحضير لمفصؿ فى موضوع الدعوى دوف

مر د امتناع القاضي عن إصدار أعمي هيئة التحضير بع الدعوى" وجوب عدم عرض 
 داء "األ

 ﴿28 ﴾ 
دوف تحديػػد جمسػػة لنظػػر الػػدعوى  . مػػؤداه . وجػػوب امتنػػاع القاضػػى عػػف إصػػدار أمػػر األداء -: المــوجز

 الحكػـالتػزاـ  . 2118لسػنة  721ؽ  8/7استثناؤىا بموجب ـ  ذلؾ . ةلجاف التحضير . عم العرض عمى
 المطعوف فيو ىذا النظر . صحيح . 

 ( 28/11/2113 جمسة –ق  81لسنة  6769) الطعن رقم 

بإصػػػدار  2118لسػػػنة  721مػػػف القػػػانوف رقػػػـ  8،  3مفػػػاد الػػػنص فػػػى المػػػادتيف  -: القاعـــدة
أنػو إذا كانػت الػدعوى قػد رفعػت ابتػداء بطريػؽ استصػدار أمػر أداء  االقتصػاديةقانوف المحاكـ 

وامتنػػع القاضػػى عػػف إصػػداره ، فػػإف عميػػو أف يحػػدد جمسػػة لنظػػر الػػدعوى أمػػاـ إحػػدى الػػدوائر 
ى لجػػػػاف التحضػػػػير حسػػػػب األحػػػػواؿ بمػػػػا ال حاجػػػػة إلػػػػى المجػػػػوء إلػػػػ االسػػػػتئنافيةاالبتدائيػػػػة أو 

ػوى التػى ترفػع ابتػداء عػف ، ذلػؾ أف الدعػ انوفالقػفى المادة الثامنة مف ىػذا ػا المنصوص عميي
بحكػػـ الفقػػرة األولػػى مػػف المػػادة األخيػػرة سػػالفة البيػػاف  ةيػؽ استصػػدار أمػػر أداء تكػػوف مسػػتثناطر 

ذ وافػؽ الحكػـ المطعػوف فيػو ىػذا النظػر ولػـ يمجػأ  إلػى لجػاف مف وجوب اتخاذ ىذا اإلجػراء ، وا 
 .   ػانوفؼ القلػا ، فإنو ال يكوف قد خاالتحضير المشار إليي
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 "التمسك بالبطالن لعدم عرض النزاع عمى هيئة التحضير " 

 ﴿29 ﴾ 
رض النزاع عمى ىيئة ف تورد فى حكميا ما يفيد سبؽ عبأ االقتصاديةعدـ التزاـ المحكمة  -: الموجز

التحضير . مؤداه . عمى مف يتمسؾ ببطبلف الحكـ لعدـ عرض النزاع عمى ىذه  الييئة تقديـ الدليؿ عمى 
 ذلؾ . عمة ذلؾ .                                                               

 ( 2113/ 21/2جمسة  -ق  81لسنة  13592) الطعن رقم 
بإصػػػدار قػػػانوف  2118لسػػػنة  721مفػػػاد نػػػص المػػػادة الثامنػػػة مػػػف القػػػانوف رقػػػـ   -: القاعـــدة
أف المشػػرع أنشػػأ ىيئػػة لتحضػػير المنازعػػات والػػدعاوى فػػى مرحمػػة تسػػبؽ  االقتصػػاديةالمحػػاكـ 

لنظػػػره والفصػػػؿ فيػػػو ، وأنػػػو متػػػى تػػػـ  االقتصػػػاديةطػػػرح موضػػػوع النػػػزاع عمػػػى دوائػػػر المحكمػػػة 
فى موضػوعيا ، فػإف قاضػى التحضػير يحيميػا إلػى لممرافعة  ةتحضير القضية فصارت صالح

إحػػدى دوائػػر المحكمػػة ويحػػدد ليػػا جمسػػة أماميػػا مػػا لػػـ تكػػف الجمسػػة محػػددة مػػف قبػػؿ ، وأنػػو لػػـ 
أف تورد فى حكميا ما يفيػد سػبؽ عػرض  االقتصاديةيرد بيذا القانوف ما يوجب عمى المحكمة 

يتمسػؾ بػبطبلف الحكػـ  مػى َمػفطرحػو عمييػا ، ومػف ثػـ فػإف عالنزاع عمى ىيئػة التحضػير قبػؿ 
مػػف قػػانوف  778كمػػا أف المػػادة  أف يقػػدـ الػػدليؿ عمػػى عػػدـ مػػرور الػػدعوى  بمرحمػػة التحضػػير

المرافعات التػى حػددت البيانػات التػى يجػب أف يتضػمنيا الحكػـ خمػت مػف الػنص عمػى وجػوب 
دعى يػ اءات  أف تكػوف قػد روعيػت وعمػى َمػف، ذلؾ أف األصػؿ فػى اإلجػر  إثبات ىذا البياف بو

ذ لػـ تقػدـ النيابػة الدليػػػػؿ عمػى أف الحكػـ المطعػوف فيػو  أنيا خولفت إقامة الدليؿ عمػى ذلػؾ ، وا 
تصػػػدى لمفصػػػؿ فػػػى النػػػزاع قبػػػؿ أف يعػػػرض عمػػػى ىيئػػػة التحضػػػير ، فػػػإف الػػػدفع المبػػػدى منيػػػا 

 بالبطبلف يكوف عمى غير أساس . 
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 الفرع الثاني
 الدعوىإجراءات نظر 

 إحالة الدعوى :
 " االقتصاديةالمحكمة  ىإلالمدنية من المحاكم  ى" أثر إحالة الدعو 

﴿ 31 ﴾ 
. قضػػػػاء ضػػػػمنى بعػػػػدـ  االقتصػػػػاديةقػػػػرار المحكمػػػػة المدنيػػػػة بإحالػػػػة الػػػػدعوى إلػػػػى المحكمػػػػة   -: المــــوجز

.  . الزمػػػػو مرافعػػػػات . عػػػػدـ الطعػػػػف عميػػػػو 273النػػػػوعى . أثػػػػره . جػػػػواز الطعػػػػف عميػػػػو . ـ  ختصػػػػاصاال
.  و واقعيػػة لػػـ يسػػبؽ إثارتيػػاأع معػػاودة مناقشػػتو بأدلػػة قانونيػػة . امتنػػا لقػػوة األمػػر المقضػػي صػػيرورتو حػػائزاً 

 . عمة ذلؾ
 ( 27/12/2111جمسة  -ق  81لسنة  3183الطعن  رقم  )

مجػرد   االقتصػاديةالمحكمػة  –عتبر إحالة الدعوى مف المحكمػة المدنيػة إلػي تال   -: القاعدة
نمػػا  ،قػػرار بإحالػػة الػػدعوى إداريػػًا مػػف دائػػرة مػػف دوائػػر المحكمػػة إلػػى دائػػرة أخػػرى مػػف دوائرىػػا  وا 

وبإحالتيػا  ،تمػؾ المحكمػة نوعيػًا بنظػر الػدعوى  اختصػاصىو فى حقيقتو قضاء ضمنى بعػدـ 
ومػػف ثػػـ يقبػػؿ الطعػػف المباشػػر تطبيقػػًا  ،ىػػا المختصػػة بنظرىػػا اعتبار ب االقتصػػاديةإلػػى المحكمػػة 
ذ و  مف قانوف المرافعات 273لحكـ المادة  رؽ الطعف المقررة قانونػًا بطلـ يطعف الخصـو فيو ا 

متنػع عمػييـ العػودة إلػى مناقشػة ىػذه تا الشػأف يحػوز قػوة األمػر المقضػى و فإف قضاءىا فى ىذ
سػبؽ إثارتيػا كمػا يمتنػع عمػى المحكمػة معػاودة النظػر تولػو بأدلػة قانونيػة أو واقعيػة لػـ المسألة 

 ات النظاـ العاـ .اعتبار تسمو عمى  األحكاـفيو لما ىو مقرر أف حجية 

 

 " االستئنافيةدوائرها  ىإل االقتصاديةمن الدوائر االبتدائية بالمحاكم  الدعوىإحالة أثر  "

﴿ 37 ﴾ 
. بييئػة اسػتئنافية االقتصػادية المحكمػةبييئة ابتدائية  بإحالة الػدعوى إلػى  االقتصاديةقضاء المحكمة   -: الموجز

 . أثره . التزاـ األخيرة بنظر الدعوى . ختصاصقضاء ضمنى بعدـ اال

 ( 11/1/2112جمسة  -ق  81لسنة  3449الطعن رقم  )



 45 االقتصاديةالدعوى  

قػػػػػد أصػػػػػدرت فػػػػػى ...... حكمػػػػػًا بعػػػػػدـ  االقتصػػػػػاديةكانػػػػػت محكمػػػػػة القػػػػػاىرة  اإذ  -: القاعـــــدة
ىػػػا اعتبار ب االسػػػتئنافية االقتصػػػاديةبنظػػػر الػػػدعوى وباحالتيػػػا إلػػػى محكمػػػة القػػػاىرة  يااختصاصػػػ

 .   يعتبر قضاًء ضمنيًا تمتـز بو المحكمة المحاؿ إليياالمختصة بنظرىا ومف ثـ فإف ذلؾ 
 االقتصاديةاألصمية و الفرعية من الدائرة االبتدائية  الدعويين" حجية الحكم الصادر بإحالة 

 " االستئنافيةإلي الدائرة 
﴿ 30 ﴾ 

 الدعوييفبإحالة  االقتصاديةعدـ الطعف عمى الحكـ الصادر مف محكمة الدرجة األولى  -: الموجز
 الدعوى الفرعية خمسة مبلييف جنيو لتجاوز االقتصاديةبالمحكمة  االستئنافيةاألصمية والفرعية لمدائرة 

 أماـ المحكمة المحاؿ ختصاصلة االمؤداه . عدـ جواز المجادلة في مسأوارتباطيا بالطمب األصمى . 
 . عمة ذلؾ . ات . ال أثر لومف قانوف المرافع 46عمى المادة إلييا . استناد الحكـ االبتدائى 

 ( 21/3/2113جمسة  -ق  81لسنة  7297) الطعن رقم 
 االقتصػاديةإذ كاف البيف مف مدونات الحكـ الصػادر مػف محكمػة الدرجػة األولػى   -: القاعدة

بمحكمػػػة القػػػاىرة  االسػػػتئنافيةاألصػػػمية والفرعيػػػة إلحػػػدى الػػػدوائر  الػػػدعوييفأنػػػو صػػػدر بإحالػػػة 
إذ إف قيمة الدعوى الفرعية المقامة مف الطاعنة تجػاوز الخمسػة مبليػيف جنيػو ممػا  االقتصادية

وأف ىػػػػذا الطمػػػػب  االقتصػػػػاديةبالمحكمػػػػة  االسػػػػتئنافيةالقيمػػػػى لمػػػػدائرة  ختصػػػػاصتػػػػدخؿ فػػػػى اال
األصػمية والفرعيػة  الػدعوييفالعارض مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالػدعوى األصػمية وأف المباعػدة بػيف 

ضػػػار بالعدالػػػة ومػػػف ثػػػـ فػػػإف النعػػػى عمػػػى الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو تصػػػديو لمفصػػػؿ فػػػى الػػػدعوى 
رغػػػـ  االقتصػػػاديةاألصػػػمية المحالػػػة إليػػػو مػػػع الػػػدعوى الفرعيػػػة مػػػف الػػػدائرة االبتدائيػػػة بالمحكمػػػة 

أمػػػػاـ الػػػػدائرة  الػػػػدعوييفالتػػػػى تجعػػػػؿ مػػػػف حسػػػػف العدالػػػػة نظػػػػر  الػػػػدعوييفانتفػػػػاء الرابطػػػػة بػػػػيف 
 االقتصػاديةيكوف عمى غير أساس ، إذ إف الحكـ االبتػدائى الصػادر مػف المحكمػة  االستئنافية

، ولػـ يثبػت  ائيًا لعدـ استئناؼ الطاعنة إياهأصبح ني االقتصادية االستئنافيةباإلحالة لممحكمة 
ذ  صػػػدور ىػػػذا القضػػػاء خبلفػػػًا لحكػػػـ سػػػابؽ بػػػيف الخصػػػـو أنفسػػػيـ حػػػاز قػػػوة األمػػػر المقضػػػى وا 

عػػى الطاعنػػة إلػػى قضػػاء الحكػػـ االبتػػدائى فإنػػو يكػػوف غيػػر جػػائز . وكػػاف المخاطػػب ينصػػرؼ ن
مػػف قػػانوف المرافعػػات ىػػى المحػػاكـ الجزئيػػة فػػبل يجػػوز تطبيػػؽ حكميػػا عمػػى غيرىػػا  46بالمػػادة 

 بحكـ ىذه المادة ،  االقتصاديةمف المحاكـ ومف ثـ فإف استرشاد المحكمة االبتدائية بالمحاكـ 
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أف الطمب األخير ال يدخؿ فػى  اعتباربالدعوى األصمية والفرعية ب يااختصاصيا بعدـ وقضائ
 االسػػتئنافيةأمػػاـ الػػدائرة  الػػدعوييفالقيمػػى ، وأف حسػػف سػػير العدالػػة يفػػرض نظػػر  يااختصاصػػ

ال يمنػػع  –الػػدائرة االبتدائيػػة  – يااختصاصػػبالمحكمػػة رغػػـ أف الطمػػب األصػػمى ال يخػػرج عػػف 
جزئيػػة ه صػػادرًا مػػف محكمػػة ابتدائيػػة ولػػيس اعتبػػار ب ختصػػاصمػػف الطعػػف عمػػى الحكػػـ بعػػدـ اال
أمػػاـ المحكمػػة المحػػاؿ  ختصػػاصجػػوز المجادلػػة فػػى مسػػألة االبحيػػث إذا لػػـ يطعػػف عميػػو ال ت

 إلييا أو محكمة النقض ، ويكوف النعى باألسباب المتقدمة مف ثـ عمى غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ولالفرع األ 
 الصادرة  األحكامشروط الطعن بالنقض عمى 

 االقتصاديةمن المحاكم 
 "  بهيئة استئنافية االقتصاديةحكام الصادرة من المحاكم األ " قصر الطعن بالنقض عمى 

﴿ 33 ﴾ 
مف المحاكـ  صدورىا.  شرطو.  االقتصاديةالصادرة مف المحاكـ  األحكاـالطعف بالنقض في  -: الموجز

الحكـ الصادر مف  . الطعف عمى ثره. أ 2118لسنة  721ؽ  77. ـ  ابتداءً  ةبييئة استئنافي االقتصادية
 . جائز. غير  ىا محكمة درجة ثانيةاعتبار بييئة استئنافية ب االقتصاديةالمحكمة 

 (14/5/2112جمسة  – االقتصاديةدائرة فحص الطعون  -ق  81لسنة  11479الطعن رقم )
 ( 22/5/2114جمسة  -ق  81لسنة  87الطعن رقم ) 

 

 عمى أف  االقتصاديةالمحاكـ  إنشاء مف قانوف ةالمادة الحادية عشر في النص  -: القاعدة
الصادرة ابتداًء مف الدوائر  األحكاـمواد الجنايات والجنح ، و  فىالصادرة  األحكاـ" فيما عدا 
 المحكمةالصادرة مف  األحكاـفي ، ال يجوز الطعف  االقتصاديةبالمحكمة  االستئنافية
الطعف بالنقض بيف في الحؽ في بطريؽ النقض .... " مفاده أف المشرع غاير  االقتصادية

، فأجازه بالنسبة لؤلحكاـ الصادرة مف المحكمة  االقتصاديةالصادرة مف المحاكـ  األحكاـ
اـ المحكمة تنظر أمالتي بييئة استئنافية ابتداًء دوف غيرىا مف الدعاوى  االقتصادية
بييئة  االقتصاديةالطعف عمييا أماـ المحاكـ في بييئة ابتدائية ويكوف الفصؿ  االقتصادية

استئنافية ... لما كاف ذلؾ ، وكاف البادى مف فحص أوراؽ الطعف الماثؿ أف الحكـ المطعوف 
دعوى ، ىا محكمة الدرجة الثانية لماعتبار بييئة استئنافية ب االقتصاديةفيو صدر مف المحكمة 

 . فإف الطعف عميو بطريؽ النقض يكوف غير جائز
 

تقدير  دون التقيد بقواعد االستئنافيةمن الدوائر ابتداًء الصادرة  األحكام جواز الطعن عمى "
 " الدعوىقيمة 

﴿ 34 ﴾ 
 . جواز الطعف عمييا االقتصاديةبالمحكمة  االستئنافيةالصادرة ابتداًء مف الدوائر  األحكاـ -: الموجز
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دوف التقيد بالنصاب المنصوص عميو بقانوف المرافعات . مؤداه . عدـ قبوؿ الدفع بعدـ جواز الطعف 

 بالنقض أيًا كاف وجو الخطأ فى تقدير تمؾ الدوائر لقيمة الدعوى . 
 (23/4/2113جمسة  - ق 79لسنة  7917)الطعن رقم 

عمى  2118لسنة  721رقـ  االقتصاديةمف قانوف المحاكـ  77المادة  النص فى -: القاعدة
الصادرة ابتداًء مف  األحكاـالصادرة فى مواد الجنايات والجنح ، و  األحكاـ" فيما عدا أنو 

الصادرة مف المحكمة  األحكاـ، ال يجوز الطعف فى  االقتصاديةبالمحكمة  االستئنافيةالدوائر 
 االستئنافيةالصادرة مف الدوائر  األحكاـبطريؽ النقض ......" يدؿ عمى أف  االقتصادية

بالمحكمة فى الدعاوى التى ترفع إلييا ابتداًء تقبؿ الطعف بطريؽ النقض دائمًا دوف التقيد 
بالنصاب المنصوص عميو فى قانوف المرافعات ، بما الزمو عدـ قبوؿ الدفع بعدـ جواز 

لقيمة  االستئنافيةأيًا كاف وجو الخطأ فى تقدير تمؾ الدوائر  حكاـاألالطعف بالنقض فى ىذه 
 .اوى التى تنظرىا الدع

  

مخالفة حالة  بهيئة استئنافية االقتصاديةالمحكمة الصادرة من  األحكام جواز الطعن عمى" 
 "  ختصاصالحكم لقواعد اال

﴿ 35 ﴾ 
عدـ جػواز الطعػف .  بييئة استئنافية االقتصاديةالمحكمة المستأنفة أماـ  االقتصاديةالدعاوى  -: الموجز

 مى . عمة ذلؾ .ػػػالوالئى والنوعى والقي ختصاصشرطو . عدـ مخالفة الحكـ لقواعد اال. عمييا بالنقض
  ( 21/5/2114جمسة  –ق  81لسنة  6955الطعن رقم ) 

 

الخاص  2118لسنة  721مف القانوف رقـ  77فى المادة  صالمقرر أف الن -: القاعدة
الصادرة فى مواد  األحكاـ" فيما عدا   االقتصاديةالصادرة مف المحاكـ  األحكاـبتنظيـ 

  االقتصاديةبالمحكمة  االستئنافيةالصادرة ابتداء مف الدوائر  األحكاـالجنايات والجنح و 
ض .... " ، بما ػػػػريؽ النقػػػػػبط االقتصادية المحكمةالصادرة مف  األحكاـال يجوز الطعف فى 

القابمة لمطعف بالنقض ىى التى تصدر  االقتصاديةالصادرة مف المحاكـ  األحكاـمفاده أف 
بييئة ابتدائية  االقتصاديةأما الدعاوى التى تنظر أماـ المحكمة  االستئنافيةابتداء مف الدوائر 

فبل يجوز الطعف عمييا  –بييئة استئنافية  –المحكمة  ويكوف الفصؿ فى الطعف عمييا أماـ
  –مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية  251خبلؿ بحكـ المادة إلدوف ا –بطريؽ النقض 
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إال أف مناط إعماؿ ىذه القاعدة القانونية التى اختص بيا المشرع الدعاوى أماـ المحاكـ  
النيائى لممحاكـ أال  ختصاصوىى استثناء عمى القواعد العامة عند تحديد اال االقتصادية

الوالئى والنوعى والقيمى التى رسميا القانوف  ختصاصتكوف المحكمة قد خالفت قواعد اال
وأال تخرج صراحة أو ضمنًا عمى ما كاف مف تمؾ القواعد متعمقًا بالنظاـ العاـ ، وأف يحتـر 

ات النظاـ العاـ فإنو طبقًا لممادة اعتبار ف ىذه الحجية تسمو عمى إإذ  األحكاـمبدأ حجية 
مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية أف التزاـ المحكمة المحاؿ إلييا الدعوى بنظرىا  771

التزاميا وجوبًا بالفصؿ فى الدعوى ذلؾ أف المشرع  يعنى سواء كانت اإلحالة بحكـ أو قرار
مف  ختصاصاستيدؼ مف ذلؾ حسـ المنازعات ووضع حد ليا ، فبل تتقاذفيا أحكاـ عدـ اال

محكمة ألخرى وفى ذلؾ مضيعة لموقت فقد بات ممتنعًا عمى المحكمة التى تحاؿ إلييا 
حث فى موضوع ف تعاود بأمف المحكمة المحيمة  ختصاصحكـ بعدـ االبالدعوى 

مرة سالفة البياف فإف وقع الحكـ مخالفًا آلطالما أف الحكـ التـز القواعد القانونية ا ختصاصاال
تمؾ القواعد فبل يحصنو مف الطعف عميو أماـ محكمة النقض وبالتالى إف خرجت المحاكـ ل

حكـ عمى ىذه المبادئ القانونية فبل يكوف ثمة محؿ لمقوؿ بأف يفمت ىذا ال االقتصادية
ة ػػػيئػػػػبي االقتصاديةحكمة ػػػدر مف المػػػػالمخالؼ مف رقابة محكمة الطعف بحجة أف الحكـ ص

 بصفتيا محكمة درجة ثانية والقوؿ برير ذلؾ يعد مخالفًا لتحقيؽ العدالة والتى  نافيةػػػاستئ
 . االقتصاديةنزعة ألال يتعيف إىدارىا فى سبيؿ سرعة الفصؿ فى ا
﴿ 36 ﴾ 

.  ىػػػالنوع ختصاصلبل االقتصاديةمحكمة الالدعوى إلى  بإحالة محكمة االبتدائيةقرار ال -: الموجز
.  ختصاصاالعدـ ب ىضمن قضاءعمى انطواؤه  خيرة بالفصؿ في الدعوى . عمة ذلؾ .مػػػػؤداه . التزاـ األ

وتأييده  االبتدائيةمحكمة الحالتيا إلى ا  نوعيًا و  يااختصاصبعدـ ىا يذا القضاء وقضاؤ عدـ تقيدىا ب
 . ختصاصاالبالنقض . عمة ذلؾ . مخالفة الحكـ االستئنافى لقواعد  مؤداه . جواز الطعف عميو .استئنافيا

 ( 21/5/2114جمسة  -ق  81لسنة  6955الطعن رقم ) 
القاىرة  ....قررت محكمة  27/7/2119كاف الثابت باألوراؽ أنو بتاريخ إذ  -: القاعدة

النوعى ثـ  ختصاصوذلؾ لبل االقتصادية ...الدعوى الراىنة إلى محكمة  إحالةاالبتدائية 
بعدـ  االقتصادية ...حكمت محكمة  28/71/2119قيدت الدعوى بالمحكمة ، وبتاريخ 

 القاىرة االبتدائية رغـ أف قرار المحكمة لـ يطعف  ... حالتيا إلى محكمةا  نوعيًا و  يااختصاص
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 ات النظاـ اعتبار عميو فأضحى نيائيًا وباتًا وحائزًا لقوة األمر المقضى التى تعمو عمى  
العاـ ، ومف ثـ فقد كاف لزامًا عمى المحكمة المحاؿ إلييا أف تمتـز بالفصؿ فى الدعوى 

المحكمة بنظر الدعوى وال  اختصاصبعدـ  ئوأف ىذا القرار ينطوى عمى قضا اعتبارب
ذ  عمىكما يمتنع  ختصاصى مف جديد لمسألة االتتصد الخصوـ معاودة الجدؿ فيو ، وا 

قيد بمسألة تىذا النظر ولـ ي االستئنافيةخالؼ الحكـ المطعوف فيو الصادر مف الدائرة 
سابؽ عمى الفصؿ فى الشكؿ وىو مف  ختصاصأف الفصؿ فى اال اعتبار، ب ختصاصاال

محكمة القاىرة  اختصاصالنظاـ العاـ ، فإف قضاءه ينطوى عمى الموافقة ضمنًا عمى عدـ 
، وكاف ال يمكف لمحكمة النقض التى تراقب صحة تطبيؽ القانوف أف تساير  االقتصادية

ىذا  يفمتف أو  القاعدة األصولية سالفة البيافالحكـ المطعوف فيو فى خطئو وأف تفعؿ ىذه 
 أالحكـ مف الطعف عميو أماـ محكمة النقض بؿ تقبؿ الطعف وتتصدى لما قضى بو مف خط

ذ كػويضحى الطعف بالنقض ج المطعوف فيو الصادر مف المحكمة   كـػالح افػائزًا ، وا 
صؿ فى ػبيقو وفػبييئة استئنافية عمى ىذا النحو قد خالؼ القانوف وأخطأ فى تط االقتصادية

 اختصاصقضاؤه عمى الموافقة ضمنيًا عمى عدـ  وعة بما ينطوىػاالستئناؼ وموضشكؿ 
 . بنظر الدعوى ، فإنو يكوف معيباً  االقتصاديةمحكمة القاىرة 

 االقتصــادية االســتئنافيةمــر تقــدير الرســوم الصــادر مــن الــدائرة أ " عــدم جــواز الطعــن عمــى
 بهيئة مستأنفة"

﴿ 37 ﴾ 
فػى دعػوى اقتصػادية صػادرة مػف ىيئػة اسػتئنافية طعنػًا عمػى الحكػـ الصػادر أمػر تقػدير الرسػـو  -: الموجز
 .  2118لسنة  721ؽ  77عميو بالنقض  . عمو ذلؾ . ـ  ة االبتػػدائية . عدـ جواز الطعفمف الدائر 

 (  22/5/2114جمسة  –ق  81لسنة  87الطعن رقم ) 
إذ كػػاف الطعػػف الماثػػؿ منصػػب عمػػى أمػػر تقػػدير الرسػػـو الصػػادر فػػي الػػدعوى رقػػـ  -: القاعــدة

بييئػة اسػتئنافية طعنػًا عمػى الحكػـ  االقتصػادية ......ؽ الصادر مف محكمػة  .....لسنة  ....
تجػارى  .....لسػنة  .....بالػدائرة االبتدائيػة فػي الػدعوى رقػـ  االقتصػاديةالصادر مف المحكمة 

مػػػف قػػػانوف إنشػػػاء المحػػػاكـ  ة، وىػػػذا الحكػػػـ وفقػػػًا لػػػنص المػػػادة الحاديػػػة عشػػػر  ......اقتصػػػادى 
 غير قابؿ لمطعف فيو بطريؽ النقض وبالتالى فإف أمر تقدير الرسـو سالؼ البياف  االقتصادية
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األصػػؿ ، األمػػر الػػذى ه فرعػػًا يتبػػع اعتبػػار يكػػوف بػػدوره غيػػر قابػػؿ لمطعػػف فيػػو بػػذات الطريػػؽ ب 
 تنتيى معو المحكمة إلى القضاء بعدـ جواز الطعف .

 " االقتصادية الدعاوىبعض  ىعمبالنقض قصر ولوج الطعن دستورية  مدى "

﴿ 38 ﴾ 
ى واتخػػاذ معيػػار موضػػوع االقتصػػاديةمػػف الػػدعاوى  الميػـػقصػػر ولػػوج طريػػؽ الطعػػف بػػالنقض عمػػى  -: المــوجز
لتحديػػد ىػػذه األىميػػة . مػػنيج أقرتػػو المحكمػػة الدسػػتورية . أثػػره . تبػػايف المحكمػػة المختصػػة بنظػػر االسػػتئناؼ  مجػػرد

. ال إخػػبلؿ فيػػو  تبعػًا لقيمػػة الػػدعوى وغمػػؽ بػػاب الطعػػف بػػالنقض بالنسػػبة لؤلحكػػاـ الصػػادرة مػػف بعػػض ىػػذه المحػػاكـ
 .بحؽ التقاضي ومبدأ المساواة 

 ( 27/3/2112سة جم -ق  81لسنة  1911الطعن رقم  )

مف الدعاوى  يـعمد المشرع إلى قصر ولوج طريؽ الطعف بالنقض عمى الم -: القاعدة
وىو  ،واضعًا معيارًا موضوعيًا مجردًا لتحديد ىذه األىمية ىو قيمة الدعاوى  االقتصادية

 بيف محاكـ مختمفة ختصاصمنيج أقرتو المحكمة الدستورية عميو وبرأت نيجو في توزيع اال
في منازعات مماثمة بحسب القيمة ومف ثـ تبايف المحكمة المختصة بنظر االستئناؼ تبعًا 
 لقيمة الدعوى وغمؽ باب الطعف بالنقض بالنسبة لؤلحكاـ الصادرة مف بعض ىذه المحاكـ 

دوف البعض اآلخر مف اإلخبلؿ بالحؽ في التقاضى وبمبدأ المساواة  ( االقتصاديةالمحاكـ  )
 . المنصوص عمييما في الدستوربيف المواطنيف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفرع الثاني
 النقضمام محكمة نظر الطعن أ

 ض :بمحكمة النق االقتصاديةص الطعون دائرة فحأوال : 

 " هااختصاص "
﴿ 39 ﴾ 

ببحث مدى جواز أو عدـ  يااختصاصبمحكمة النقض .  االقتصاديةدائرة فحص الطعوف  -: الموجز
خمو  . جواز عرض الطعوف عمى الدائرة المختصة . قرارىا بإحالة الطعف إلى الدائرة المختصة . شرطو

 .2118لسنة  721ؽ  72/3،2بالمادة  الطعف مف حاالت العوار المبيف حصراً 
 (14/5/2112جمسة  – االقتصاديةدائرة فحص الطعون  -ق  81لسنة  11479الطعن رقم )
 

لسنة  721مف القانوف رقـ  72الفقرتيف الثانية والثالثة مف المادة في النص  -: القاعدة
عمى أف " كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص  االقتصاديةبشأف المحاكـ  2118

تمؾ الطعوف ، تتكوف كؿ منيا مف ثبلثة مف قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس عمى األقؿ ، 
غرفة المشورة ، فيما يفصح مف الطعوف عف عدـ جوازه أو عف عدـ في منعقدة  ، لتفصؿ

ور إيداع نيابة النقض مذكرة برأييا ، قبولو لسقوطو أو لبطبلف إجراءاتو . ويعرض الطعف ، ف
عمى دائػرة فحص الطعوف ، فإذا رأت أف الطعف غير جائز أو غير مقبوؿ ، لؤلسباب الواردة 

الفقرة السابقة ، أمرت بعدـ قبولو بقرار مسبب تسبيبًا موجزًا ، وألزمت الطاعف في 
ذا ر  أت أف الطعف جدير المصروفات فضبًل عف مصادرة الكفالة إف كاف لذلؾ مقتضى ، وا 

بالنظر أحالتو إلى الدائرة المختصة مع تحديد جمسة لنظره . " مفاده أف المشرع استحدث 
 قد يعترى إجراءاتياالتي نظامًا جديدًا بيدؼ الحد مف عرض الطعوف عمى محكمة النقض و 

طعوف ا جاء بيذا القانوف بفحص الأو أكثر بالمحكمة والمشكمة وفؽ م  البطبلف فأناط بدائرة
فيما يكوف قد شاب منيا العوار المبيف عمى سبيؿ الحصر بالمادة سالفة الذكر  ابتداًء لتصدر

 .قراًرا مسببًا بعدـ قبوليا 
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﴿ 41 ﴾ 
ببحث مدى جواز أو عدـ جواز  يااختصاصبمحكمة النقض .  االقتصاديةدائرة فحص الطعوف  -: الموجز

 الطعف .  عمة ذلؾ . تفرغ األخيرة بتشكيميا المعتاد لبحث موضوع .عرض الطعف عمى الدائرة المختصة 
 . 2118لسنة  721ؽ  3،  72/2ـ 

 ( 24/3/2114جمسة  –ق  83لسنة   11129)  الطعن رقم 
لسنة  721مف القانوف رقـ  72ف الثانية والثالثة مف المادة النص في الفقرتي -: القاعدة
عمى أف " كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص  االقتصاديةبشأف المحاكـ  2118

حكمة بدرجة نائب رئيس عمى األقؿ ، تمؾ الطعوف ، تتكوف كؿ منيا مف ثبلثة مف قضاة الم
دـ ، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح مف الطعوف عف عدـ جوازه أو عف ع لتفصؿ

قبولو لسقوطو أو لبطبلف إجراءاتو . ويعرض الطعف ، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأييا ، 
لؤلسباب الواردة  ،عمى دائرة فحص الطعوف ، فإذا رأت أف الطعف غير جائز أو غير مقبوؿ 

فى الفقرة السابقة ، أمرت بعدـ قبولو بقرار مسبب تسبيبًا موجزًا ، وألزمت الطاعف 
ذا رأت أف الطعف جدير  المصروفات فضبًل عف مصادرة الكفالة إف كاف لذلؾ مقتضى ، وا 

" مفاده أف المشرع ولرغبتو في ة المختصة مع تحديد جمسة لنظره بالنظر أحالتو إلى الدائر 
تشجيع االستثمار في الببلد فقد رأى إعماؿ الوسائؿ المناسبة لجذب رءوس األمواؿ إلى 

ة لدى المستثمريف ابتداًء مف سرعة إجراءات إصدار التراخيص مصر ، وذلؾ بزيادة الطمأنين
البلزمة وكذلؾ سرعة إنياء كافة المنازعات التى قد تنشأ عف مباشرة النشاط ، وذلؾ حتى 

ىذا النشاط وازدياده ، وليذا الررض فقد  استمرارتستقر المراكز القانونية والتى مف شأنيا 
 االقتصاديةالمحاكـ  اختصاصالمشار إليو وقصر  2118لسنة  721صدر القانوف رقـ 

 عمى المنازعات الناشئة عف تطبيؽ قوانيف أوردىا عمى سبيؿ الحصر لما ليا مف ارتباط 
أ المشرع ىيئة عمى وجو العموـ ، وفى سبيؿ ذات الررض فقد أنش االقتصاديةبالمنازعات 

جعؿ  بمحكمة النقض  االقتصاديةببحث الطعوف التى تعرض عمى الدوائر  يااختصاصحدد 
نائب   بأف تشكؿ مف ثبلثة أعضاء بدرجة وذلؾ ،  مستوى متميز مف الكفاءة  تشكيميا عمى

عمى بحث ما تفصح عنو الطعوف المطروحة مف  يااختصاصرئيس محكمة النقض وحصر 
 غ المحكمة بتشكيميا المعتاد لبحثقبوليا ، وكاف رائده في ذلؾ أف تتفر ناحية جوازىا أو 
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لقرار موضوع الطعف وفؽ ما سمؼ ذكره بعد أف استقر أمر جواز الطعف وقبولو بموجب ا
 .الصادر عف ىيئة فحص الطعوف 

 

 " ىفي موضوع الدعو  رة فحص الطعون ال يعد إبداء لمرأى" قرار دائ
﴿ 47 ﴾ 

ه ابػداء لمػرأي فػي موضػوع الطعػف . أثػره . اعتبار . عدـ  االقتصاديةقرار دائرة  فحص الطعوف  -: الموجز
. االقتصػػػاديةجػػواز اشػػتراؾ أعضػػاء ىيئػػة الفحػػػص فػػي إصػػدار الحكػػـ حػػاؿ طػػػرح موضػػوعو أمػػاـ الػػدائرة 

  
 (24/3/2114جمسة  –ق  83لسنة   11129)  الطعن رقم 

، وع الطعف ، بؿ إنو منبت الصمة بوالطعوف ال شأف لو بموض قرار ىيئة فحص -: القاعدة
بما الزمو ومقتضاه أنو ال يحوز ىذا القرار ثمة حجية قبؿ موضوع الطعف حاؿ نظره أماـ 

بمحكمة النقض ، وترتيبًا عمى ما تقدـ فإف القرار الصادر مف الييئة سالفة  االقتصاديةالدائرة 
الذكر ال يمثؿ إبداًء لمرأى في موضوع الطعف مف قبؿ أعضاء الييئة المشار إلييا يحوؿ 

 . االقتصاديةدوف اشتراكيـ في نظر الموضوع حاؿ طرحو أماـ الدائرة 
 

 : الدعوى: تصدي محكمة النقض لموضوع  ثانياً 
الصادرة من المحاكم  األحكام" التزام محكمة النقض بالفصل فى موضوع الدعوى فى 

 " االقتصادية

﴿ 20 ﴾ 
ال أحالتػػػو  -: المـــوجز األصػػػؿ . فصػػػؿ محكمػػػة الػػػنقض فػػػى موضػػػوع الطعػػػف متػػػى تػػػوافرت فيػػػو شػػػروطو وا 

 األحكػاـمرافعات . االستثناء . التزاميا بالفصؿ فى موضػوع الػدعوى فػى  269 لممحكمة التى أصدرتو . ـ
  والحػػػػرص عمػػػػى سػػػػرعة إنيائيػػػػا . األحكػػػػاـ. عمػػػػة ذلػػػػؾ . طبيعػػػػة تمػػػػؾ  االقتصػػػػاديةالصػػػادرة مػػػػف المحػػػػاكـ 

 . االقتصاديةبإنشاء المحاكـ  2118لسنة  721ؽ  72 ـ

 ( 22/3/2111جمسة  -ق  79لسنة  6286م ) الطعن رق
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لسػػػنة  721مػػػف القػػػانوف رقػػػـ  72إذ كػػػاف الػػػنص فػػػى الفقػػػرة األخيػػػرة مػػػف المػػػادة  -: القاعـــدة
الثانيػػة مػػف  الفقػػرةأحكػػاـ و .....  مػػفعمػػى أنػػو " واسػػتثناء  االقتصػػاديةبإنشػػاء المحػػاكـ  2118
مػػػف قػػػانوف المرافعػػػات المدنيػػػة والتجاريػػػة ، إذا قضػػػت محكمػػػة الػػػنقض بػػػنقض  (269)المػػػادة 

الحكػػـ المطعػػوف فيػػو حكمػػت فػػى موضػػوع الػػدعوى ولػػو كػػاف الطعػػف ألوؿ مػػرة " يػػدؿ عمػػى أنػػو 
مف قانوف المرافعات المدنية والتجاريػة أف التػزاـ محكمػة  269ولئف كاف األصؿ إعمااًل لممادة 

 طعػػػوف فيػػػو مرىػػػوف بتػػػوافر أحػػػد مػػػا رأت نقػػػض الحكػػػـ المالػػػنقض بالفصػػػؿ فػػػى الموضػػػوع إذا 
، أف يكوف الموضوع صالحًا لمفصؿ فيػو أو الطعػف لممػرة الثانيػة ، إال إنػو نظػرًا لطبيعػة  أمريف

ومػػدى حػػرص المشػػرع عمػػى سػػرعة إنيائيػػا ، فقػػد  االقتصػػاديةالصػػادرة فػػى المنازعػػات  األحكػػاـ
، بػأف أوجػب  االقتصػاديةالصادرة مف المحػاكـ  األحكاـأورد استثناًء مف تمؾ القاعدة فى شأف 

عمػػى محكمػػة الػػنقض إذا مػػا نقضػػػت الحكػػـ أف تحكػػـ فػػى موضػػػوع الػػدعوى ولػػو كػػاف الطعػػػف 
 ألوؿ مرة أو كاف الموضوع غير صالح لمفصؿ فيو ، دوف اإلحالة لممحكمة مصدرة الحكـ .

 

 "مة النقض لموضوع الطعن االقتصادى" شرط تصدى محك
﴿ 43 ﴾ 

سبؽ تصدي الدائرة  . شرطو . االقتصاديةتصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى  -: الموجز 
عمى إجراءات رفع الدعوى  االقتصاديةلمموضوع . قصر قضاء المحكمة  االقتصاديةبالمحكمة  االستئنافية

. عدـ جواز تصدي محكمة النقض لمموضوع . عمة ذلؾ . عدـ  أو دفع شكمي دوف الموضوع . أثره
  إجراءات التقاضي عمى مرحمة واحدة .اختزاؿ 

 ( 25/3/2113جمسة  –ق  79لسنة  16637)الطعن رقم 
 721رقـ  االقتصاديةمف قانوف المحاكـ  72النص فى الفقرة األخيرة مف المادة  -: القاعدة
جراءات الطعف  39عمى أف "... استثناء مف أحكاـ المادة  2118لسنة  مف قانوف حاالت وا 

مف قانوف المرافعات المدنية  269أماـ محكمة النقض وأحكاـ الفقرة الثانية مف المادة 
والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكـ المطعوف فيو حكمت فى موضوع 

أف المشرع ة ليذا القانوف كاف الطعف ألوؿ مرة " ، وجاء بالمذكرة اإليضاحي الدعػػػػػوى ولو
 ة بالمجاؿػػػػػػػػات الخاصػػػػة لممنازعػػػػػػة إجراءات التقاضى بالنسبػػػػػإصداره سرع مف دؼػػػػػػاستي
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واألجنبى بمصر ووصواًل الستقرار المبادئ  االقتصادى وذلؾ تشجيعًا لبلستثمار العربى

، واستعاف فى ىذا بآليات متعددة لتنفيذ ىذا الررض  االستثمارى ونية التى تحكـ الحقؿالقان
مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية  269منيا أنو خرج عف األصؿ العاـ الوارد بالمادة 

ماميا عند نقض الحكـ المطعوف بشأف تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع المطروح أ
كاف الطعف ألوؿ مرة إال  وضوع النزاع ولو، بأف أوجب عمى محكمة النقض التصدى لمفيو
 االستئنافيةيكوف إال إذا تصدت الدائرة  ال فى المقابؿ فإف التزاـ محكمة النقض بذلؾ أنو

، أما إذا كاف قضاؤىا قد اقتصر  المصدرة ليذا الحكـ لموضوع النزاع االقتصاديةبالمحكمة 
وف الموضوع فبل يكوف عمى الفصؿ فى إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكمى فحسب د

لمحكمة النقض فى ىذه الحالة التصدى لمموضوع ، إذ مؤدى ذلؾ اختزاؿ إجراءات التقاضى 
عمى مرحمة واحدة و ىي تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع بعد القضاء الصادر منيا 

و ىو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتى ال يتعيف إىدارىا  ، بنقض الحكـ المطعوف فيو
، بما يتعيف معو فى ىذه الحالة إحالة  االقتصاديةاألنزعة  ى سبيؿ سرعة الفصؿ فىف

 لمفصؿ فى الموضوع . االقتصاديةبالمحكمة  االستئنافيةالدعوى لمدائرة 
 

﴿ 44 ﴾ 
. سبؽ تصدي الدائرة  شرطو . االقتصاديةتصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى  -: الموجز

دفع الفصؿ فيو عمى  االقتصاديةقصر قضاء المحكمة . لمموضوع  االقتصاديةبالمحكمة  االستئنافية
  . عدـ جواز تصدي محكمة النقض لمموضوع . شكمي دوف الموضوع . أثره

  ( 12/5/2114جمسة  –ق  81لسنة  11611الطعن رقم  )
 721رقـ  االقتصاديةمف قانوف المحاكـ  72 النص فى الفقرة األخيرة مف المادة -: القاعدة
جراءات الطعف  39عمى أنو " واستثناًء مف أحكاـ المادة  2118لسنة  مف قانوف حاالت وا 

مف قانوف المرافعات المدنية  269، وأحكاـ الفقرة الثانية مف المادة  أماـ محكمة النقض
والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكـ المطعوف فيو حكمت فى موضوع الدعوى 

طعف ألوؿ مرة . " مقتضاه ووفقًا لمقاعدة العامة فى تفسير النصوص القانونية أنو ولو كاف ال
يتعيف تتبع رغبة الشارع مف إصدار القانوف كوحدة واحدة وال يكوف التفسير منصبًا عمى 

 عدة قانونية جديدة لـ تكف فى نيةالنص المراد تفسيره منفردًا حتى ال يؤدى إلى خمؽ قا
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الشارع ، لما كاف ذلؾ وكاف المشرع قد استيؿ فى المذكرة اإليضاحية ليذا القانوف بأف  
ىا مف معوقات انتشار اعتبار ب االقتصاديةايا ػػػى القضػػػاليدؼ مف إصداره سرعة الفصؿ ف

 االقتصاديةاالستثمار العربى واألجنبى بمصر ، ومف ثـ وبعد أف حدد نصاب المحكمة 
بييئة ابتدائية بالفصؿ فى الدعاوى التى ال تجاوز  االقتصاديةبدرجتييا وأناط بالمحكمة 

 االقتصاديةالصادرة منيا أماـ المحكمة  األحكاـقيمتيا خمسة مبلييف جنيو ويكوف استئناؼ 
ذا ى عمىبطريؽ النقض ، أما ما زاد  األحكاـبييئة استئنافية دوف الحؽ فى الطعف عمى ىذه 

 طبييئة استئنافية ىى المنو  االقتصاديةالقيمة فإف المحكمة  ةى غير مقدر الحد أو كانت الدعو 
الصادرة منيا  األحكاـبيا الفصؿ فى ىذه الدعاوى ويكوف لذوى الشأف الحؽ فى الطعف عمى 

ذا كاف األصؿ العاـ وفقًا لممادة  ...أماـ محكمة النقض  مف قانوف المرافعات إذا  269وا 
ة قضت محكمة النقض بنقض الحكـ المطعوف فيو فإنيا تحيؿ الدعوى إلى المحكم

ما إذا كاف الموضوع صالحًا لمفصؿ فيو فإنو يجوز ألمفصؿ فى الموضوع  االستئنافية
النقض لمفصؿ فى موضوع النزاع إال لمحكمة النقض أف تتصدى فى المرحمة التالية لمقضاء ب

فقد غاير المشرع فى ىذا الخصوص بالنسبة لمدعاوى  االقتصاديةأنو فى مجاؿ الدعاوى 
مف قانوف  72، وفقًا لنص الفقرة األخيرة مف المادة  االقتصاديةالمنظورة أماـ المحاكـ 

ىو سرعة الفصؿ فى وتحقيقًا لميدؼ مف إصداره و  والمشار إلييا بعالي االقتصاديةالمحاكـ 
فقد أوجب عمى محكمة النقض بعد القضاء بنقض الحكـ المطعوف فيو  االقتصاديةالدعاوى 

لمفصؿ فى موضوع النزاع سواء أكاف صالحًا لمفصؿ فيو مف عدمو سواء وكاف  تتصدىأف 
ـ ػػاف الحكػػػإال إذا ك االستئنافيةكمة ػػػػالطعف ألوؿ مرة مف عدمو دوف أف تعيده إلى المح

بالنقض قد اقتصر عمى الفصؿ فى دفع شكمى بحيث لـ تتصؿ  الصادر محؿ الطعف
نو فى ىذه الحالة بموضوع النزاع وأف تدلى بدلوىا فيو فإ االستئنافية االقتصاديةالمحكمة 
لمفصؿ فى الموضوع حتى ال يختزؿ نظر  االقتصاديةاألوراؽ إلى المحكمة ػادة يتعيف إعػ

 مف أوجو دفاع ودفوع موضوعية إلى القضاء فى الموضوع بعد موضوع النزاع  بما يحويو
 .نقض الحكـ المطعوف فيو 
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" عدم جواز إبداء طمبات جديدة أمام محكمة النقض أثناء نظرها موضوع الطعن 

 االقتصادى "
﴿ 45 ﴾ 

بييئة استئنافية دوف  االقتصاديةالتزاـ محكمة النقض بالطمبات السابؽ طرحيا عمى المحكمة  -: الموجز
اءات التقاضي عمة ذلؾ . عدـ اختزاؿ إجر  . ياقبول. أثره . عدـ  جديدةطمبات . إبداء  الطمبات الجديدة

 عمى مرحمة واحدة . 

 ( 12/5/2114جمسة  –ق  81لسنة  11611الطعن رقم  )
بعد القضاء .... االقتصاديةحاؿ تصدى محكمة النقض لمفصؿ فى الدعاوى  -: القاعدة

قبؿ  االقتصاديةقًا لما سبؽ أف طرح أماـ المحكمة ػػػبنقض الحكـ المطعوف فيو فإنو يكوف وف
القضاء بنقض الحكـ بكافة الطمبات وأوجو الدفاع والدفوع بحيث ال يجوز طرح طمبات جديدة 

ال تحوؿ الفصؿ فى  االقتصاديةلـ يسبؽ طرحيا عمى المحكمة  بييئة استئنافية ابتداًء وا 
د المشرع سيما وأف ىذا القضاء مَ درجة واحدة وىو أمر لـ يكف فى خَ  الطمبات الجديدة عمى

 اعتباراية مطاؼ الدعوى لعدـ جواز الطعف عمى أحكاـ محكمة النقض مرة أخرى بيكوف ني
 ....أف ىذه المحكمة وىى أعمى سمطة قضائية ال يجوز الطعف عمى أحكاميا فى الموضوع 

لما كاف ذلؾ وكاف الثابت باألوراؽ أف المدعية فى الدعوى الفرعية قد طرحت فى مذكرتيا 
بانقضاء حؽ البنؾ فى حفظ ممكية  -7طمب الحكـ  2173مف فبراير سنة  25المؤرخة 

إلزاـ البنؾ بأف يسمميا باقى األوراؽ التجارية التى  -2السيارات المشار إلييا بتقرير الخبرة  
لـ يحؿ ميعاد استحقاقيا ، وكانت تمؾ الطمبات تعد طمبات جديدة لـ يسبؽ طرحيا أماـ 

قضاء بنقض الحكـ الصادر منيا فإنو يتعيف بييئة استئنافية قبؿ ال االقتصاديةالمحكمة 
 القضاء بعدـ قبوليا .

 

 "  االقتصاديةالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعون  عدم جواز الطعن عمى" 
﴿ 46 ﴾ 

 72. مؤداه . وجوب التصدي لمموضوع . ـ  االقتصاديةالقضاء بنقض الحكـ في الطعوف  -: الموجز
 عدـ جواز .  االقتصاديةمة النقض في الطعوف الحكـ الصادر مف محك.  2118لسنة  721فقرة أخيرة ؽ 
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 الطعف عميو بأي وسيمة مف الوسائؿ . عمة ذلؾ .

 ( 22/4/2113جمسة  –ق  82لسنة  2661) الطعن رقم 
 قانوف المحاكـ االقتصادية مف 72الفقرة األخيرة مف المادة  استف المشرع فى -: القاعدة

عمى أنو إذا قضت المحكمة بنقض الحكـ المطعوف فيو أف تتصدى لمفصؿ فى الموضوع 
مف قانوف المرافعات ، إال أنو وفيما  269ولو كاف الطعف ألوؿ مرة خبلفًا لما جاء بالمادة 

ىا نياية اعتبار فإنو ال يجوز الطعف عمييا بأية وسيمة مف وسائؿ الطعف ب األحكاـيتعمؽ بيذه 
تياد مع المشوار القضائى ، وذلؾ ألف النص لـ يرد بو ما يجوز الطعف عمييا وال يجوز االج

 صدرت مف أعمى درجة مف درجات التقاضى األحكاـأف ىذه  صراحة النص ، فضبًل عف
 فى مصر ، وأنو وفقًا لؤلحكاـ الواردة فى قانوف المرافعات المدنية والتجارية ال يجوز الطعف

 . بما يكوف معو الطعف غير جائز ............عمييا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إفالس
 " ىشركة أخر  شخاص إلىعدم انسحاب اثر إفالس شركة أ "

﴿ 47 ﴾ 
 تنفيذ عمىالجواز  شخاص الشركاء . مؤداه . عدـخاص . استقبلؿ ذمتيا عف أششركات األ  -: الموجز

سحاب أثر ؤداه . قضاء الحكـ المطعوف فيو بانستيفاء ديونيـ الخاصة بالشركاء . مؿ الشركة الامو أ
 . خطأ. ةخير ميف التفميسة في بيع األو أحقية أ ىخر أ شركة إلىفبلس إ

 ( 25/2/2113جمسة  – ق 81لسنة  13374الطعن رقم  )
أف لشركات األشخاص سواء كانت شركة  –فى قضاء محكمة النقض  –المقرر  -: القاعدة

توصية بسيطة شخصية معنوية مستقمة عف أشخاص الشركاء فييا ، وىو ما  تضامف أو
يستتبع معو انفصاؿ ذمتيا عف ذمميـ وتكوف أمواليا مستقمة عف أمواليـ وتعتبر ضمانًا عامًا 

ة الستيفاء ديونيـ لدائنييا وحدىـ بما ال يجوز لدائنى الشركاء التنفيذ عمى أمواؿ الشرك
الخاصة بالشركاء ، ويقتصر حقيـ عمى ما يدخؿ ذمة الشركاء مف أمواؿ كحصتيـ فى 
األرباح أو نصيبيـ مما يتبقى مف أمواليا بعد التصفية إذا ما تعرضت ليا أثر إفبلس أحد 

ىا جزًءا مف روكية اعتبار ب –ما لـ يكف ىناؾ اتفاؽ بيف الشركاء عمى خبلؼ ذلؾ  –الشركاء 
المفمس بعد استقرار التصفية . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد خالؼ ىذا النظر 

 .......إلى شركة مجموعة  .......وقضى فى مدوناتو عمى انسحاب أثر إفبلس شركة 
أف  اعتباروأحقية أميف التفميسة فى بيع مصنع الشركة األخيرة وضـ أرباحو ألمواليا ب

الشركاء فى الشركة الثانية والتى البد وأف تكوف قد  بذواتيـألولى ىـ الشركاء فى الشركة ا
انقضت بإشيار إفبلس أحد الشركاء فييا ، فإنو يكوف قد خالؼ القانوف وأخطأ فى تطبيقو 

مف القانوف رقـ  72بما يوجب نقضو . لما كاف ذلؾ ووفقًا لحكـ الفقرة األخيرة مف المادة 
، فإف المحكمة تتصدى لموضوع النزاع . لما  االقتصاديةـ بإنشاء المحاك 2118لسنة  721

كاف ذلؾ ، وكانت األوراؽ قد خمت مما يفيد قياـ أميف التفميسة بقبض أى مبالغ متحصمة 
مف المصنع المرىوف وقاـ بالصرؼ مف ىذه األمواؿ ، كما وأف الطاعف لـ يطمب إثبات ذلؾ 

 يات دفاعيـ ، ولما تقدـ فإف المحكمةوكانت المحكمة غير ممزمة بتوجيو الخصـو لمقتض
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جراءاتو المحدد ليا جمسة  والمنشور  23/7/2177تقضى ببطبلف قائمة شروط البيع وا 
 .........فيما تضمنو مف بيع مصنع مجموعة شركة  75/7/2177بجريدة األىراـ يـو 

 لمنتجات الببلستيؾ ، ورفض ما عدا ذلؾ مف طمبات .
 

 أوراق مالية
 " شركات األموالسهم بيع أ " أثر االتفاق عمى

﴿ 48 ﴾ 
سمية و سداد أساس قيمتيا اال المطعوف ضدىا عمىسيـ الشركة ي أالطاعف لحصتو ف بيع -: الموجز

ه . عدـ جواز المجادلة مرة مؤدا البورصة .سيـ في تخاذ إجراءات بيع ىذه األتزامو باقيمتيا بالكامؿ و ال
و التمسؾ ببطبلف التصرؼ فى األسيـ بسبب عدـ إجراء البيع عف عينية أفي تقدير مقابؿ الحصة ال أخرى

. عمة ذلؾ . النص في النظاـ األساسى لمشركة عمي أنو تنتقؿ ممكية األسيـ بإثبات  طريؽ البورصة
 . بعد تقديـ إقرار موقع عميو مف المتنازؿ والمتنازؿ إليوالتصرؼ كتابة فى سجؿ خاص لدى الشركة 

 ( 28/1/2113جمسة  –ق  81لسنة  2191الطعن رقم  )
إذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد خمص فى حدود سمطتو فى فيـ الواقع فى  -: القاعدة

الدعوى وتقدير األدلة والمستندات المقدمة فييا واألخذ بما تطمئف إليو منيا واطراح ما عداه 
وتفسير اإلقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقدييا إلى رفض الدعوى عمى 

أف الطاعف باع حصتو مف  28/3/7993تفاؽ المؤرخ مف صورة عقد اال وما استخمص
 51سيـ تعادؿ حصتو العينية وىى  7111األسيـ فى الشركة المطعوف ضدىا وعددىا 

جنيو وقد دفعت بالكامؿ ، وأنو التـز  711سمية ىى ًا ، وذلؾ عمى أساس قيمة السيـ االفدان
جراءاتيا المعموؿ باتخاذ إجراءات بيع ىذه األسيـ فى بورصة األوراؽ المالية  وقواعدىا وا 

، وأنو ال يجوز لو المجادلة فى تقدير مقابؿ الحصة العينية المقدمة منو وال يمكف بيا
د بأف القيمة الذى أفا 9/7/7992االرتكاف إلى التقرير المالى الصادر مف الشركة فى 

قيد األسيـ محؿ  ، كما أف الطاعف لـ يقدـ دليبًل عمى اً جنيي 239( لمسيـ الدفترية )السوقية
التصرؼ فى جداوؿ البورصة فبل يمكف التمسؾ ببطبلف التصرؼ فى األسيـ بسبب عدـ 
 إجراء البيع عف طريؽ البورصة ، وخاصة أف الثابت مف النظاـ األساسى لمشركة أنو تنتقؿ
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ممكية األسيـ بإثبات التصرؼ كتابة فى سجؿ خاص لدى الشركة بعد تقديـ إقرار موقع عميو 
أنو موقع  27/8/7993والمتنازؿ إليو ، وقد ثبت مف صورة عقد االتفاؽ المؤرخ مف المتنازؿ 

مف الطاعف والمشترى والممثؿ القانونى لمشركة ، ومف ثـ يكوف التصرؼ فى األسيـ قد سمـ 
 .مف البطبلف 

 بنوك
 " من أحكام ندب الخبراء في استخالص مديونية الحسابات المصرفية  "

﴿ 49 ﴾ 
اإلسماعيمية  2119وقبؿ الفصؿ فى موضوع الدعوى رقـ ... لسنة  ، المحكمة حكمت 

السيد / ....  االقتصاديةبندب الخبير المصرفى صاحب الدور بجدوؿ المحاكـ  االقتصادية
تكوف ميمتو بعد مطالعة أوراؽ الدعوى ومستنداتيا وما عسى أف يقدمو الخصـو فييا مف 
مستندات مراجعة مفردات الحساب الجارى الناشئ عف عقود فتح اعتماد بحساب جارى مديف 

مف نوفمبر سنة  5 ، 7995مف نوفمبر سنة  5 ، 7995مف أكتوبر سنة  8المؤرخة 
مف نوفمبر سنة  77، 7998مف نوفمبر سنة  78، 7997ر سنة مف يناي 5 ، 7996
مف ديسمبر سنة  27 ، 2114مف نوفمبر سنة  7 ، 2112مف ديسمبر سنة  23،  2111
بيف بنؾ ..... فرع ....  2117مف يناير سنة  7 ، 2116مف ديسمبر سنة  37 ، 2116

 ،قفؿ الحساب  ،حساب والطاعنيف وصواًل لبياف تاريخ توقؼ تبادؿ المدفوعات فى ىذا ال
التعامؿ فى ىذا الحساب وحتى إقفالو وبياف الحساب  الرصيد المديف مف تاريخ بدء احتسابو 

تفصيبًل والفوائد والعموالت المحتسبة بو وما تـ تحصيمو بمعرفة البنؾ وما تـ سداده مف 
الطاعنيف بحركة الحساب وبحث اعتراضات الطاعنيف عمى تقرير الخبير السابؽ الوارد 

الواردة بصحيفة الطعف ولمخبير فى بمذكرتيـ المقدمة لمحكمة الموضوع بجمسة ...... وكذا 
سبيؿ مباشرة مأموريتو سماع أقواؿ الخصوـ ومف يرى لزومًا لسماع أقوالو مف غيرىـ برير 
حمؼ يميف واالنتقاؿ إلى أى جية حكومية أو غير حكومية يرى لزـو االنتقاؿ إلييا واالطبلع 

الطاعنيف  -عوى الفرعية المدعػى عمييـ فى الد ،عمى ما لدييا مف مستندات وعمى المدعيف 
 إيداع أمانة مقدراىا عشرة آالؼ جنيو خزينة المحكمة عمى ذمة مصروفات أتعاب الخبير  -
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عمى أف يصرؼ نصؼ األمانة عند استبلـ المأمورية وباقييا بعد إيداع التقرير النيائى 
بحالتيا فى حالة عدـ سداد األمانة وجمسة ..... لنظرىا وحددت جمسة ...... لنظر الدعوى 

 فى حالة سدادىا وعمى إدارة الكتاب إخطار الخبير لمباشرة المأمورية فور إيداع األمانة
مطرفيف باالطبلع عميو وصرحت ل ،تقريره إلى ما قبؿ الجمسة األخيرة بأسبوعيف  وعميو تقديـ
عتبرت النطؽ بالحكـ إعبلنًا لمخصـو وعمى قمـ وأبقت الفصؿ فى المصروفات وافور إيداعو 

 الكتاب إعبلف مف لـ يحضر مف الخصػـو جمسة النطؽ بالحكـ.

 ( 11/1/2112جمسة  –ق  81لسنة  12698) الطعن رقم 
﴿ 51 ﴾ 

ؽ اقتصادية بندب الخبير  7حكمت المحكمة وقبؿ الفصؿ في موضوع الدعوى رقـ ... لسنة 
تكوف ميمتو االطبلع عمى أوراؽ  االقتصاديةالمصرفى صاحب الدور بجدوؿ خبراء المحاكـ 

واالنتقاؿ إلى البنؾ  فاع وما عسى أف يقدمو الخصـو فيياالدعوى وما بيا مف مستندات ود
يدة واالطبلع عمى حسابات الشركة المصرية ....... وذلؾ لبياف ..... فرع مصر الجد

طبيعة عبلقة الشركة المذكورة بالبنؾ المشار إليو وتاريخ بدء ىذه العبلقة وتسمسميا ، وما إذا 
كانت قد انتيت مف عدمو وفى حالة انتيائيا تاريخ ذلؾ وسببو وما إذا كاف البنؾ قد فتح 

كة مف عدمو وفى الحالة األولى بياف نوعو والحالة التى آؿ بسبب ىذه العبلقة حسابًا لمشر 
جمالى قيمة الديف في حالة تحققو  إلييا ، وما إذا كانت الشركة مدينة لمبنؾ مف عدمو وا 
وسببو وتصفية الحساب بيف الطرفيف وما أسفر عنو والمديونية في حالة وجودىا والعائد 

عمى  حتسابحدة والنسب التى تـ االالمستحؽ عمييا والمصاريؼ والعموالت كؿ عمى 
مستندات محررة  ثمةأساسيا ، وذلؾ حتى إيداع الخبير تقريره مع بياف عما إذا كانت ىناؾ 

لصالح البنؾ وسبب ذلؾ وسند تسميميا لمبنؾ وبالجممة بياف وجو الحؽ في الدعوى في ضوء 
مقدمة مف الخصـو الميمة السالؼ بيانيا وسبب الحكـ الناقض والمذكرات والمستندات ال

والدفاع المبدى منيـ وطمباتيـ أماـ ىذه المحكمة وصرحت لمخبير في سبيؿ أداء مأموريتو 
سماع أقواؿ الخصـو وشيودىـ ومف يرى سماع أقوالو برير حمؼ يميف وقبوؿ ما يقدـ إليو 

 اؿ ػػػػمف مذكرات ومستندات واالنتقاؿ إلى أية جية حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة االنتق
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إلييا واالطبلع عمى ما بيا مف مستندات وقدرت المحكمة مبمغ خمسة آالؼ جنيو أمانة عمى 
ذمة مصاريؼ وأتعاب الخبرة المنتدبة وكمفت المدعى بإيداعيا خزانة محكمة القاىرة 

لنظر الدعوى بحالتيا في حالة عدـ سداد األمانة  2174/.../...وحددت جمسة  االقتصادية
في حالة سدادىا لنظر الموضوع وعمى الخبير مباشرة المأمورية فور  2174/.../...وجمسة 

يداع تقريره إلى ما قبؿ الجمسة األخيرة وأبقت الفصؿ في المصاريؼ  إخطاره بإيداع األمانة وا 
ا الحكـ كتاب إعبلف الخصـو بمنطوؽ ىذلحيف صدور حكـ منو لمخصومة ، وعمى قمـ ال

 عمـ الوصوؿ .بموجب كتب مسجمة مصحوبة ب
 (22/6/2114جمسة  – ق 79لسنة  7317الطعن رقم )

﴿ 57 ﴾ 
بندب خبير مصرفى مف المقيديف بجدوؿ  - وقبؿ الفصؿ في الموضوع -حكمت المحكمة 

الدعوى وما بيا مف طبلع عمى أوراؽ االتكوف ميمتو  االقتصاديةخبراء محكمة القاىرة 
مستندات ودفاع وما عسى أف يقدمو الخصـو فييا واالنتقاؿ إلى مقر البنؾ المدعى لبلطبلع 
عمى حسابات الشركة المدعى عمييا وذلؾ لبياف طبيعة العبلقة بيف الشركة المذكورة والبنؾ 

ديونية المدعى المشار إليو وتاريخ بدء ىذه العبلقة وتسمسميا وما آلت إليو ، وكذا طبيعة الم
 دبنشوئيا عف السنديف موضوع الدعوى ومناسبة تحريرىما وعما إذا كانا قد حررا بصد

خر إف وجد ، وتحديد لتسييبلت ائتمانية أو لسبب آمديونية مستقمة وماىيتيا أو ضمانًا 
المديونية وحقيقتيا ونشأتيا وتطورىا والمسدد منيا وما أسفرت عنو فى حالة وجودىا وتصفية 

وذلؾ حتى  حدةابيا وبيف الطرفيف فى كؿ حالة مف الحاالت الثبلث المذكورة كؿ عمى حس
حؽ فى الدعوى فى ضوء الميمة السالؼ بيانيا الإيداع الخبير تقريره ، وبالجممة بياف وجو 

، ......  وأسباب الحكـ الناقض ودفاع الشركة المدعى عمييا أماـ ىذه المحكمة بجمسة
ؿ أداء مأموريتو سماع أقواؿ الخصـو وشيودىـ ومف يرى سماع وصرحت لمخبير فى سبي

أقوالو برير حمؼ يميف وقبوؿ ما يقدـ إليو مف مذكرات ومستندات واالنتقاؿ إلى أية جية 
طبلع عمى ما بيا مف مستندات ، ية يرى ضرورة االنتقاؿ إلييا واالحكومية أو غير حكوم

مى ذمة مصاريؼ وأتعاب الخبير وكمفت أمانة ع الؼ جنيووقدرت المحكمة مبمغ خمسة آ
 وحددت جمسة ......  لنظر  االقتصاديةالشركة المدعى عمييا إيداعيا خزانة محكمة القاىرة 
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فى حالة عدـ سداد األمانة وجمسة ..... فى حالة سدادىا لنظر الموضوع الدعوى بحالتيا 
يداع تقريره إلى ما قبؿ الجمسة وعمى الخبير  مباشرة المأمورية فػور إخطاره بإيداع األمانة وا 

وأبقت الفصؿ فى المصاريؼ لحيف صدور حكـ منو لمخصومة ، وعمى قمـ الكتاب  األخيرة
 مسجمة مصحوبة بعمـ الوصوؿ . إعبلف الخصـو بمنطوؽ ىذا الحكـ بموجب كتب

 ( 23/6/2114جمسة  –ق  82لسنة  15345)  الطعن رقم 
 

 من صور العمميات المصرفية : 
 :الحساب الجارى 

 " عدم جواز فصل مدفوعات بطاقة االئتمان عن الحساب الجاري التي تصب فيه" 
﴿ 52 ﴾ 

قضاء الحكـ المطعوف فيو بإلزاـ الطاعف بمبمغ المديونية التى تمثؿ مسحوباتو ببطاقة الماستر  -: الموجز
 ذلؾ .  فيتو . خطأ ومخالفة القانوف . عمةحساب جارى لـ تتـ تص كارد رغـ كونيا إحدى مفردات

 ( 8/5/2114جمسة  -ق  82سنة ل 3115) الطعن رقم 
أف الطاعف قد  29/6/2171إذ كاف الثابت مف تقرير الخبير المودع في  -: القاعدة

بطاقة ماسترد كارد برقـ ......  بحد سحب شيرى مقداره  5/6/7997صدرت لو بتاريخ 
ثبلثة آالؼ دوالر زيدت إلى خمسة آالؼ دوالر وأف البنؾ المطعوف ضده يقـو بترحيؿ 

 –جارى رقـ ....... وىذا الحساب يتمثؿ مسحوبات الطاعف مف ىذه البطاقة إلى حسابو ال
ببل خبلؼ بيف طرفيو في جانب مديف ىو ترحيؿ حركات  –عمى ما أورده تقرير الخبير 

الفيزا محؿ النزاع وفيزا بأرقاـ أخرى وسحب شيكات وعوائد محصمة ومصاريؼ كشؼ حساب 
وبطاقة وجانب دائف ىو معاش الطاعف المرحؿ لمبنؾ بصفة دورية وتسديداتو خبلؿ الفترة 

ال يوجد حساب آخر  وكاف البيف مف األوراؽ أنو 37/72/2111حتى  7/7/2111 مف
مستقؿ لتمؾ البطاقة وأف جميع المعامبلت تدخؿ في الحساب الجارى سالؼ البياف وبالتالى 
ووفقًا لطبيعة ىذا الحساب غير القابمة لمتجزئة فبل يمكف فصؿ المبمغ الذى قاـ بسحبو في 

ب قبؿ مف مفردات ىذا الحسا -أيًا كاف األمر في المنازعة حوؿ مقداره  -شير المحاسبة 
ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وقضى بإلزاـ   قفمو نيائيًا وتصفيتو وىو ما لـ يحدث وا 
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الطاعف بذلؾ المبمغ عمى سند مف أنو يمثؿ مسحوبات بطاقة الماستر كارد المديف بيا 
رغـ أف تمؾ المسحوبات تصب في الحساب الجارى بيف  2111الطاعف فى شير مايو 

تـ تصفية المطالبة بيا عمى استقبلؿ ما لـ تطرفى النزاع وتعتبر إحدى مفرداتو التى ال تجوز 
 وف معيبًا بمخالفة القانوف والخطأ في تطبيقو . الحساب بعد قفمو فإنو يك

 

 "  بعد قفمه الحساب الجاري الفائدة عمى احتساب" مناط 
﴿ 53 ﴾ 

عمى عقود منح التسييبلت االئتمانية لمشركة المطعوف ضدىا األولى اتفاؽ طرفى النزاع في  -: الموجز
 % عمى مفردات الحساب الجارى أثناء تشريمو وحاؿ التأخر فى الوفاء حتى تماـ 73فائدة  احتساب
. قضاء الحكـ المطعوف فيو بتطبيؽ  المديونية بعد قفمو. مؤداه . سرياف ىذه الفائدة عمى رصيد  السداد

 .  الفائدة التأخيرية القانونية . خطأ
 ( 21/5/2114جمسة  -ق  81لسنة  7235) الطعن رقم 

إذ كاف البيف مف وقائع الدعوى كما حصميا الحكـ المطعوف فيو أف طرفى النزاع  -: القاعدة
والتى فتح بشأنيا  -اتفقا فى عقود منح التسييبلت االئتمانية لمشركة المطعوف ضدىا األولى 

% يسرى عمى مفردات الحساب أثناء تشريمو وأيضًا حاؿ 73عمى سعر فائدة  –حساب جار 
التأخر فى الوفاء بالمديونية عند استحقاقيا وحتى تماـ السداد ، وىو ما يطالب بو البنؾ 
الطاعف ومفاد ذلؾ أف سعر الفائدة االتفاقية يسرى عمى رصيد الحساب الجارى بعد قفمو فى 

أف المديونية ال تظير وتتحدد إال بعد قفؿ الحساب  اعتبارب وحتى تماـ سداده 21/8/2119
وتصفيتو واستخبلص الرصيد مف حركة الحساب والذى يكوف مستحقًا بأكممو بمجرد قفؿ 

ذ لـ يقض الحكـ المطعوف فيو بالفوائد االتفاقية وىى  % وطبؽ سعر فائدة 73الحساب ، وا 
 . وف قد خالؼ القانوفالتأخير القانونية غير الواجبة اإلعماؿ فإنو يك

 

 

  " الفائدة احتسابعمى  شروط الحساب الجاريعدم تحقق  أثر "
﴿ 54 ﴾ 

 نصؼ سنوية قساطأ ه عمىسدادمنحيا قرضيف و  تفاؽ البنؾ مع الشركة الطاعنة عمىا -: الموجز
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أثره . سرياف خصائص .  جارياً  حساباً  ال يعد.  كاممة يفعمي مبمغ القرض المذكورة و تحصؿ الشركة

 الحساب الجارى فى شأف تحديد الفوائد .
 ( 23/4/2113جمسة  - ق 81لسنة  4672الطعن رقم  )

محكمػة فػي قضػاء  -وحيث إنو عف موضوع الدعوى األصمية ، فإنػو مػف المقػرر  -: القاعدة
أف الحساب الجارى ىو الحساب الػذى يتضػمف وجػود معػامبلت متبادلػة بػيف طرفيػو  - النقض

يعتبر فييا كؿ منيما مدينًا أحيانػًا ودائنػًا أحيانػًا أخػرى ، وتكػوف ىػذه العمميػات متشػابكة يتخمػؿ 
بعضيا بعضًا بحيث تكوف مدفوعات كؿ مف الطرفيف مقرونة بمدفوعات مف الطػرؼ اآلخػر ، 

محكمػػػة عمػػى أف المشػػػرع اسػػتثنى العمميػػػات المصػػرفية مػػػف قيػػد الحػػػد كمػػا جػػرى قضػػػاء ىػػذه ال
مػػف القػػانوف المػػدنى بػػالترخيص  227األقصػػى لمفائػػدة االتفاقيػػة المنصػػوص عمييػػا فػػي المػػادة 

لمجمػػس إدارة البنػػؾ المركػػزى فػػي إصػػدار قػػرارات بتحديػػد أسػػعار الفائػػدة التػػى يجػػوز لمبنػػوؾ أف 
ىػػذه العمميػػات وذلػػؾ وفقػػػًا لضػػوابط تتسػػـ بالمرونػػػة تتعاقػػد فػػي حػػدودىا بالنسػػػبة لكػػؿ نػػوع مػػػف 

وتتمشػػػى مػػػع سياسػػػة النقػػػد واالئتمػػػاف التػػػى تقررىػػػا الدولػػػة فػػػي مواجيػػػة مػػػا يجػػػد مػػػف الظػػػروؼ 
المتريرة . لما كاف ذلؾ ، وكػاف البػيف مػف األوراؽ وممػا أثبتػو الخبيػر المنتػدب فػي  االقتصادية

ضػػده تتمثػػؿ فػػي أف البنػػؾ قػػد مػػنح الشػػركة تقريػػره أف العبلقػػة بػػيف الطػػاعنيف والبنػػؾ المطعػػوف 
بقصػػػػد  7996مػػػػف أغسػػػػطس سػػػػنة  22الطاعنػػػػة األولػػػػى قرضػػػػيف بموجػػػػب عقػػػػديف مػػػػؤرخيف 

استعماليما في استيراد آالت ومعػدات مػف الخػارج ، ووقػع عمػى العقػديف الطػاعنوف مػف الثػانى 
ت الشػركة إلى الرابع ومورثػة األخيػريف بصػفتيـ الشػركاء المتضػامنيف فػي الشػركة ، وقػد حصػم

نى عمػػى جنيػػو ، وبموجػػب عقػػد القػػرض الثػػا 214111بموجػػب عقػػد القػػرض األوؿ عمػػى مبمػػغ 
الطرفػاف عمػى أف يسػدد مبمػغ القرضػيف مػع العائػد المتفػؽ عميػو  جنيػو . واتفػؽ 511111مبمغ 

والقسػط  7997مػف مػارس سػنة  37عمى أقساط نصؼ سنوية يستحؽ القسػط األوؿ منيػا فػي 
، وتحصػػػؿ الطػػػاعنوف عمػػى مبمػػػغ القرضػػػيف كػػػامبًل  2117ر سػػػنة مػػػف سػػبتمب 31األخيػػر فػػػي 

، فػػإف مػػؤدى ذلػػؾ أف نيػػة الطػػرفيف قػػد اتجيػػت إلػػى فػػتح  7996مػػف أكتػػوبر سػػنة  22بتػػاريخ 
حسػػاب بسػػيط يػػودع فيػػو الطػػاعنوف األقسػػاط المسػػتحقة عمػػييـ سػػدادًا لمقرضػػيف الممنػػوحيف ليػػـ 

 ب أى مبػػػالغ مػػػف ىػػػذا الحسػػػاب ، مػػػف البنػػػؾ ، فػػػبل يحػػػؽ ليػػػـ عنػػػد سػػػداد األقسػػػاط إعػػػادة سػػػح
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وال تنبػػئ كشػػوؼ الحسػػاب المقدمػػة عػػف اتصػػاؿ العمميػػات المدرجػػة فييػػا ببعضػػيا وتشػػابكيا إذ 
يقتصر الجانب الدائف مف ذلؾ الحساب عمى تمقى األقساط المسددة ، مما الزمو أنػو ال يعػدو 

بسيطًا ال تسػرى عميػو خصػائص الحسػاب الجػارى . وكػاف قػد اتفػؽ فػي أف يكوف حسابًا عاديًا 
% سػػنويًا مػػف تػػاريخ التعاقػػد 75العقػػديف عمػػى أف يسػػرى عمػػى مبمػػغ القػػرض األوؿ عائػػد بسػػعر 

ثػػـ يسػػرى عمػػى األقسػػاط التاليػػة سػػعر العائػػد المعمػػوؿ بػػو  7997مػػارس سػػنة  مػػف 37وحتػػى 
% سػنويًا ولمبنػؾ الحػؽ فػي زيػادة 8بسػعر  لدى البنؾ ، ويسرى عمى مبمغ القرض الثػانى عائػد

سػػعر ىػػذا العائػػد وفقػػًا لمػػا يطػػرأ عميػػو مػػف تعػػديؿ ، فإنػػو يتعػػيف إعمػػاؿ اتفػػاؽ الطػػرفيف فػػي ىػػذا 
الشأف . ولما كاف الثابت في كشوؼ الحسػاب المقدمػة مػف البنػؾ المطعػوف ضػده أمػاـ الخبيػر 

عمييـ في القرضيف حتػى تػاريخ  المنتدب أف الطاعنيف قد انتظموا في سداد األقساط المستحقة
، ثػػـ توقفػػوا عػػف السػػداد وكػػاف رصػػيد القػػرض األوؿ مػػدينًا بمبمػػغ  7998مػػف سػػبتمبر سػػنة  9

. وقػػد اتفػػػؽ  اً جنييػػ 446792.78ورصػػيد القػػرض الثػػانى مػػدينًا بمبمػػغ  اً جنييػػ 228722031
يصػبح  في العقديف عمى أنو في حالػة التػأخر فػي سػداد أى مبمػغ مسػتحؽ فػي ميعػاد اسػتحقاقو

ذ تػـ سػداد مبمػغ  الديف بأكممو واجب األداء ، فػإف المبػالغ سػالفة البيػاف تكػوف واجبػة األداء . وا 
مػػف أبريػػؿ  23جنيػػو بتػػاريخ  2111ومبمػػغ  7999مػػف يونيػػو سػػنة  31جنيػػو بتػػاريخ  71111
 فػػػػػي حسػػػػػاب القػػػػػرض األوؿ ، فػػػػػإف الرصػػػػػيد المػػػػػديف فػػػػػي ىػػػػػذا الحسػػػػػاب يكػػػػػوف  2113سػػػػػنة 

. كمػػػا تػػػـ سػػػداد  اً جنييػػػ 276722.31( = مبمػػػغ  اً جنييػػػ 72111 - اً جنييػػػ 228722031 )
فػػػي حسػػػاب القػػػرض الثػػػانى ، فػػػإف  2115جنيػػػو بتػػػاريخ األوؿ مػػػف يونيػػػو سػػػنة  82646مبمػػػغ 

( = مبمػػغ  اً جنييػػ 82646- اً جنييػػ 446792.78الرصػػيد المػػديف فػػي ىػػذا الحسػػاب يكػػوف ) 
. ولـ يقدـ الطاعنوف مػا يفيػد سػداد أى مبػالغ أخػرى لمبنػؾ ، ) ...... (  اً جنيي 363546.78

فإف الشػركة الطاعنػة األولػى تكػوف ممزمػة بػأداء ىػذه المبػالغ لػو . وحيػث إنػو عػف طمػب العائػد 
المسػػػتحؽ عمػػػى مبمػػػغ القرضػػػيف ، فإنػػػو قػػػد اتفػػػؽ فػػػي عقػػػد القػػػرض األوؿ عمػػػى أنػػػو إذا تػػػأخر 

قو يسػتحؽ عمػى ىػذا المبمػغ عوائػد بواقػع سػعر المقترض في الوفاء بأى مبمغ في تاريخ اسػتحقا
  % سنويًا ػ75والذى كاف وقت التعاقد  االستحقاؽ أو السداد أييما أكبروقت العائد السارى 
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% غرامػػة تػػأخير . كمػػا اتفػػؽ فػػي عقػػد القػػرض الثػػانى 7أى مػػف ىػػذيف السػػعريف  ويضػػاؼ إلػػى
مبمغ يستحؽ لمبنؾ ال يدفع في ميعاد اسػتحقاقو يسػتحؽ عميػو غرامػة تػأخير بواقػع عمى أف كؿ 

% أو بواقػػع سػػعر العائػػد السػػػارى بالبنػػؾ أييمػػا أعمػػى . ولمػػػا كانػػت األوراؽ قػػد خمػػت مػػػف 75
% سػنويًا فػي تػاريخ االسػتحقاؽ فإنػو يسػتحؽ 75 ى زيػادة سػعر العائػد لػدى البنػؾ عػفمػدليؿ ع

بسػػعر  اً وعمػػى مبمػػغ القػػرض الثػػانى عائػػد % سػػنوياً 76بسػػعر  اً لقػػرض األوؿ عائػػدعمػػى مبمػػغ ا
وحتػى تمػاـ السػداد عمػى أف يكػوف  7998مػف سػبتمبر سػنة  9ًا مف اعتبار % سنويًا يسرى 75

 العائد في الحالتيف بسيطًا . 
 

 " بعد قفمه عـدم جواز تقاضى فوائد مركبة عن رصيد الحساب الجاري" 
﴿ 55 ﴾ 

اضػى فوائػد مركبػة عػف ىػذا الرصػيد . خمػو طمػب . مؤداه . عػدـ جػواز تققفؿ الحساب الجارى  -: الموجز
% سػنويًا منػذ تػاريخ قفػؿ  5فتح الحساب مف اتفاؽ عمى سعر الفائدة . أثره . استحقاؽ فوائد بسيطة بواقػع 

 الحساب و حتى تماـ السداد .
 ( 2114/ 8/4جمسة  –ق  81لسنة  8298و  8282، 8126) الطعون ارقام 

وحيػػث إنػػو عػػف طمػػب الفوائػػد فممػػا كػػاف الحسػػاب الجػػارى موضػػوع التػػداعى قػػد تػػـ  -: القاعــدة
ومػف ثػـ أصػبح الرصػيد منػذ ذلػؾ التػاريخ دينػًا عاديػًا  2111مف مارس سػنة  76إقفالو بتاريخ 

ذ خػػبل طمػػب فػػتح  محػػدد المقػػدار وحػػاؿ األداء ممػػا ال يجػػوز معػػو تقاضػػى فوائػػد مركبػػة عنػػو وا 
مف اتفاؽ عمى سعر لمفائدة سيسػرى بعػد قفمػو فيسػتحؽ عنػو الفوائػد القانونيػة البسػيطة الحساب 
 خ قفؿ الحساب وحتى تماـ السداد .% سنويًا عمى ذلؾ المبمغ منذ تاري5ومقدارىا 

 

 " مناط قفل الحساب الجاري " 
﴿ 56 ﴾ 

 ستمرارالعميؿ والبنؾ وعدـ االيكوف بانتياء العمميات المتبادلة بيف قفؿ الحساب الجارى .  -: الموجز
أثره . سرياف الفوائد  . فييا . لمحكمة الموضوع سمطة استخبلص ذلؾ مف ظروؼ الدعوى ومبلبساتيا

 . مثاؿ . القانونية عمى رصيده ما داـ العقد خبل مف االتفاؽ عمى سرياف الفوائد االتفاقية
 ( 2114/ 25/3جمسة  –ق  81لسنة  1341) الطعن رقم 
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المقرر فى قضاء  مف األصمية والفرعية فإنو الدعوييفوحيث إنو عف موضوع  -: القاعدة
 أف العبلقة بيف البنوؾ وعمبلئيا تخضع بحسب األصؿ لمبدأ سمطاف  محكمة النقض

العميؿ والبنؾ وعدـ اإلرادة ، وأف الحساب الجارى ينتيى بانتياء العمميات المتبادلة بيف 
وفقًا لما تستخمصو محكمة الموضوع مف ظروؼ الدعوى ومبلبساتيا إال أف  ،فييا  ستمراراال

المشرع قد جعؿ العبرة بقفؿ الحساب أى منع دخوؿ مدفوعات جديدة فيو ، إذ أكد رضائية 
ا إذا لـ عقد الحساب الجارى فأجاز قفمو باتفاؽ طرفيو ولو كاف محدد المدة وبإرادة أى منيم

نوف التجارة ورتب عمى قفؿ مف قا 2 ، 369/7تحدد لو مدة عمى نحو ما ورد بنص المادة 
تصفيتو ووقوع المقاصة العامة فورًا لمرة واحدة وتمقائيًا بيف مفرداتو الموجودة فى الحساب 

جانبيو ويستخمص مف ىذه المقاصة رصيد وحيد ىو الذى يحؿ محؿ جميع حقوؽ كؿ مف 
بأكممو بمجرد قفؿ الحساب وتسويتو  اً حقالرصيد مستيعتبر مواجية اآلخر و الطرفيف فى 

وال يرير مف قفؿ الحساب  ،ويصبح ىذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحاؿ األداء 
ضافة فائدة بسيطة إليو ماداـ قد  الجارى االتفاؽ عمى جدولة الديف المستحؽ عمى أقساط وا 

 عمى ىذا الرصيد الفوائد القانونية  المدفوعات بيف الطرفيف . وتسرىؿ خبل االتفاؽ مف تباد
ال االتفاقية ماداـ العقد قد خبل مف االتفاؽ عمى سريانيا بعد قفؿ الحساب ومف ثـ وجب 
التوقؼ عف حساب الفوائد بالسعر المتفؽ عميو لتشريؿ الحساب الذى لـ يعد يعمؿ وأصبحت 

امة وىى عبلقة دائف بمديف تحكميا قواعد القانوف المدنى عبلقة الطرفيف خاضعة لمقواعد الع
وىذه العبلقة الجديدة تحؿ محؿ العبلقة السابقة مما يترتب عميو أنو ال يجوز معو وفقًا لممادة 

مف القانوف المدنى تقاضى فوائد مركبة عف ىذا الديف ألف تحديد الحد األقصى لمفوائد  232
كما أنو ال يجوز تقاضى عموالت  ،التفاؽ عمى مخالفتيا مف القواعد اآلمرة التى ال يصح ا

ال تقابميا خدمات فعمية مف البنؾ لكوف قفؿ الحساب الجارى يضع حدًا لتقديـ الخدمات 
 لما كاف ذلؾ ، وكاف الخبير الذى ندبتو ىذه المحكمة قد خمص فى . المصرفية 

عمييا وتأخذ بو محمواًل عمى الذى تطمئف إليو المحكمة لسبلمة األسس التى قاـ  -تقريره 
إلى أف حساب الشركة الطاعنة قد استمر تبادؿ المدفوعات مف بداية نشأة  - أسبابو

مف إبريؿ سنة  2وحتى تاريخ آخر حركة سداد فى  7997مف مايو سنة  78المديونية فى 
 شيكات عمى الحساب بإجمالى مبمغ ةسحيث قامت الشركة الطاعنة بسحب خم 2117
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جنيو وقبؿ المصرؼ خصميا عمى حساب الطاعنة بشروط عقد التسييبلت  7458111
خرىا بمبمغ ًا خبلؿ الفترة كاف آجنيي 7468336.95المنتيى وقامت الطاعنة بسداد مبمغ 

فيكوف الرصيد قد أصبح مقفبًل فى ىذا التاريخ  2117مف إبريؿ سنة  2جنيو فى  ألفى
. وأصبح بعد ذلؾ دينًا عاديًا  اً جنيي 6914.87لرصيد المديف فيو مبمغ األخير وقد بمغ ا

% سنويًا والتى بمرت حتى تاريخ مطالبة البنؾ المطعوف 5فتسرى عميو فائدة قانونية بنسبة 
وما يستجد بعد ذلؾ مف  2113مف إبريؿ سنة  31فى  اً جنيي 7869.32مبمغ مقداره  هضد

 % سنويًا والمصروفات وحتى تماـ السداد مف ثـ فإف المحكمة تقضى فى5فوائد بنسبة 
وأما عف . الدعوى الفرعية بإلزاـ الطاعنة بأف تؤدى لممطعوف ضده المبمغ سالؼ البياف 

 اً جنيي 82677.41مديونية ىى مبمغ تمسؾ المطعوف ضده بصفتو بمذكرات دفاعو بأف ال
،  2111وفؽ إقرار الطاعنة والمصادقة المقدمة منيا لممطعوف ضده وذلؾ فى فبراير سنة 

نو مف المقرر فى قضاء ىذه المحكمة أف لمحكمة الموضوع السمطة التامة فى تحصيؿ فإ
المختمؼ عمييا  وفيـ الواقع فى الدعوى وتفسير العقود واإلقرارات وسائر المحررات والشروط

واستظيار نية طرفييا بما تراه أوفى بمقصودىا ما دامت قد أقامت قضاءىا عمى أسباب 
سائرة وطالما لـ تخرج فى تفسيرىا عف المعنى الظاىر لعباراتيا ، وكذلؾ تقدير األدلة 
والموازنة بينيا وترجيح ما تطمئف إليو واطراح ما عداه . لما كاف ذلؾ ، وكاف البيف مف 

وراؽ أف مضموف الورقة المقدمة مف المطعوف ضده أف الطاعنة أرسمت لو ذلؾ الخطاب األ
حتى نوفمبر سنة  7997تود فيو أف تستعرض حجـ المعامبلت خبلؿ الفترة مف مايو سنة 

وأنيا طمبت فى ذلؾ الخطاب خصـ جميع الفوائد المحتسبة والناتجة عف التأخير  7999
الرصيد المديف فورًا  % وبعد الخصـ يتـ سداد71ئد سنوى بعاالفوائد المدينة  احتسابوكذا 

لديف بؿ ىو فى حقيقتو طمب لرفع اوىو ما تستخمص معو المحكمة أف ذلؾ ال يعد إقرارًا ب
الفوائد ومجادلة فى تحديد قفؿ الحساب مما تنتيى معو المحكمة لعدـ صحتيا كإقرار بالديف 

 لخطاب وترفض ذلؾ الطمب .أو مصادقة عميو وتمتفت المحكمة عف ىذا ا

﴿ 57 ﴾ 
 دفوعات المتبادلة بيف طرفيو وعدـقفؿ الحساب الجارى وتصفيتو . يكوف بتوقؼ الم -: الموجز
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فييا . أثره . وقوع المقاصة العامة فورًا وتمقائيًا بيف مفرداتو الموجودة فى جانبيو لتحديد الرصيد  ستمراراال

مركبة عف ىذا  . عدـ جواز تقاضى فوائد مؤداهالنيائى الذى يحدد حقوؽ طرفيو كؿ فى مواجية اآلخر . 
 . مدنى 232الرصيد . االستثناء . ثبوت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلؾ . ـ 

 ( 2114/ 8/4جمسة  –ق  81لسنة  8298و  8282، 8126) الطعون ارقام  
األصػػمية والفرعيػػة فإنػػو مػػف المسػػتقر عميػػو فػػى  الػػدعوييفحيػػث إنػػو عػػف موضػػوع  -: القاعــدة
الحسػػػاب الجػػػارى ينتيػػػى بانتيػػػاء العمميػػػات المتبادلػػػة بػػػيف العميػػػؿ أف  محكمػػػة الػػػنقضقضػػػاء 

فييػػا وفقػػًا لمػػا تستخمصػػو محكمػػة الموضػػوع مػػف ظػػروؼ الػػدعوى  سػػتمراروعػػدـ اال المصػػرؼو 
ومبلبساتيا ، وأنو متى تقرر قفؿ الحسػاب فإنػو تػتـ تصػفيتو ويترتػب عمػى ذلػؾ وقػوع المقاصػة 
فػورًا وتمقائيػًا بػيف مفرداتػو الموجػودة فػى جانبيػو ويسػتخمص مػف ىػذه المقاصػة رصػيد وحيػد ىػو 

ى مواجيػة اآلخػر ، ويعتبػر الرصػيد مسػػتحقًا الػذى يحػؿ محػؿ جميػع حقػوؽ كػؿ مػف الطػرفيف فػ
بأكممػػو بمجػػرد قفػػؿ الحسػػاب وتسػػويتو ، ويصػػبح ىػػذا الرصػػيد دينػػًا عاديػػًا محػػدد المقػػدار وحػػاؿ 

مف القانوف المدنى تقاضى فوائد مركبة عنػو إال إذا  232األداء مما ال يجوز معو وفقًا لممادة 
ال فإ نػػػػو تسػػػرى عميػػػو الفوائػػػد القانونيػػػػة ال ثبػػػت وجػػػود عػػػادة أو قاعػػػػدة تجاريػػػة تقضػػػى بػػػذلؾ وا 

االتفاقيػػة . وكػػاف مػػف المقػػرر فػػى قضػػاء ىػػذه المحكمػػة أف التوقيػػػع عمػػػى عقػػػد التعيػػػد بحسػػػاب 
ف تضػػمف إقػػرارًا أو اعترافػػًا مػػف العميػػؿ مقػػدمًا بػػأف دفػػاتر  المطعػػوف  المصػػرؼجػػػارى مػػديف وا 

عميو بموجبو وتنازاًل مقػدمًا مػف ضده تعتبر بينة قاطعة عمى المبالغ المستحقة أو التى تستحؽ 
المػػديف عػػف حػػؽ االعتػػراض عمييػػا أمػػاـ المحكمػػة إال أف ىػػذا اإلقػػرار الػػوارد عمػػى مطبوعػػات 

ال يعنػػػى أحقيػػػة  -والػػػذى ال يممػػػؾ الموقػػػع عميػػػو عػػػادة حػػػؽ مناقشػػػتو أو تعديمػػػو  – المصػػػرؼ
ة يمكػف معيػا فػى مطالبػة المتعاقػديف معػو بمبػالغ ال يقػدـ عنيػا أيػة حسػابات تفصػيمي المصػرؼ

يا ومراجعػة أيػة أخطػاء ماديػة أو حسػابية قػد تػنجـ عنيػا احتسابالتعرؼ عمى مصادرىا وكيفية 
، إذ ال يكفػػػػى وجػػػػود اتفػػػػاؽ عمػػػػى نسػػػػبة الفائػػػػدة لمتحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػحة المبمػػػػغ المطالػػػػب بػػػػو مػػػػف 

مػػا داـ لػػـ ينػػازع العميػؿ فػػى صػػحتو بمػػا يػػوفر الثقػة البلزمػػة بيػػػف البنػػوؾ وعمبلئيػػا ،  المصػرؼ
ف لمحكمة الموضوع السمطة التامػة فػى اسػتخبلص الواقػع وفيمػو فػى الػدعوى وتقػدير األدلػة وأ

 ة واألخذ بما تطمئف إليو منيا واطراح ما عداه ، واألخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سبلم
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واالتفاقات واسػتخبلص مػا يمكػف استخبلصػو تفسير العقود في عمييا وكذلؾ  األسس التى بنى
رة منيا دوف رقابة عمييا فى ذلؾ طالما كاف تفسيرىا سائرًا . لما كػاف ذلػؾ ، وكػاف تقريػرا الخبػ

 المصػرؼإلػى أف حسػاب الشػركة المدعيػة أصػميًا المػديف لػدى  ف فى الدعوى قد انتييااالمودع
بيانيما كاآلتى : أواًل : عقػد االعتمػاد المدعى عميو فييا والمدعى فرعيًا بموجب عقدى اعتماد 

بضماف أوراؽ تجارية بمبمغ عشرة مبليػيف جنيػو مصػرى أو  7999مف إبريؿ سنة  27المؤرخ 
، ولػـ يحػدث تبػادؿ  2111مف مارس سنة  76ما يعادليا بالدوالر األمريكى والذى ينتيى فى 

نمػػػا مجػػػرد سػػػداد مػػػف الشػػػركة نػػػتج عنػػػ  و رصػػػيد مػػػديف قػػػدره "مػػػدفوعات بعػػػد التػػػاريخ األخيػػػر وا 
بضػػػػماف  7999سػػػػنة  مػػػػف إبريػػػػؿ 27" . ثانيػػػػًا : عقػػػػد االعتمػػػػاد المػػػػؤرخ  جنيػػػػو 8956814

مػف مػارس  76جنيػو أو مػا يعادليػا بالػدوالر األمريكػى ينتيػى فػى  فمميو  فيبضائع بمبمغ عشر 
نمػػا مجػػرد سػػداد مػػف الشػػركة  2111سػػنة  ، ولػػـ يحػػدث تبػػادؿ مػػدفوعات بعػػد التػػاريخ األخيػػر وا 

، ومػػف ثػػـ فػػإف المحكمػػة تقػػدر أف تػػاريخ  اً جنييػػ 7789927.98نػػتج عنػػو رصػػيد مػػديف قػػدره 
عػػف وجػػود عقػػد اعتمػػاد  فضػػبلً  ،بيف ىػػو تػػاريخ قفػػؿ ىػػذيف الحسػػا 2111رس سػػنة امػػف مػػ 76

مػػف مػػارس سػػنة  76بالػػدوالر األمريكػػى ينتيػػى فػػى  7999مػػف إبريػػؿ سػػنة  27مسػػتندى مػػؤرخ 
يتعػػيف  اتجنييػػ 916بمػػا يعػػادؿ  يػػاً أمريك اً دوالر  756.29ائػػف بمبمػػغ نػػتج عنػػو رصػػيد د 2111

 خصمو مف إجمالى الرصيد المديف الناتج عف العقديف السالفيف .
 

 مديونية الحساب الجاري "العميل من من المقدمة قيمة الشيكات " مناط خصم 
﴿ 58 ﴾ 

. وفػاء  . مػؤداه انقضاء التزاـ ساحب الشيؾ . شرطو . صرؼ المسحوب عميو قيمتػو لممسػتفيد -: الموجز
 عمة ذلؾ . مثاؿ . الديف بطريؽ الشيؾ معمؽ عمى تحصيمو .

 ( 2114/ 8/4جمسة  –ق  81لسنة  8298و  8282، 8126) الطعون ارقام   
عمى نحو يصبح  اشيكً  29وحيث إنو عف طمب المدعية أصميًا خصـ قيمة عدد  -: القاعدة

بشأف سداد الديف . فإنو لما كاف المقرر فى قضاء ىذه  لممصرؼالموقعة منو  معو الديف
ف كاف يعتبر أداة وفاء ، إال أف االلتزاـ المترتب فى ذمة  المحكمة " أف الشيؾ وا 
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السػػاحب ال ينقضػػى بمجػػرد سػػحب الشػػيؾ بػػؿ بقيػػاـ المسػػحوب عميػػو بصػػرؼ قيمتػػو لممسػػتفيد 
أف وفاء الديف بطريؽ الشيؾ وفاًء معمقًا عمى شرط التحصيؿ . لمػا كػاف ذلػؾ ، وكػاف  اعتبارب

بعػد إيػداع  اً شػيك 29شػيكات مػف إجمػالى  ةالثابت أف المدعى أصميًا قػد قػاـ بسػداد عػدد خمسػ
 يفبإجمػػػػالى مبمػػػػغ مميػػػػوف ومػػػػائت ف ألػػػػؼ جنيػػػػويوخمسػػػػ يفالخبيػػػػر قيمػػػػة كػػػػؿ مػػػػنيـ مػػػػائت تقريػػػػر
أصػوؿ كربونيػة إلشػعارات توريػد نقديػة صػادرة مػف  ةف ألؼ جنيو وقدـ دليبًل لذلؾ خمسيوخمس

دوف غيرىػا مػػف المسػددة  ومػػف ثػـ يجػب خصػػـ قيمػة ىػذه الشػػيكات ،ومزيمػة بخاتمػو  المصػرؼ
 دعى األصمى بعد خصـ قيمػة الشػيكاتديف بما يكوف معو المبمغ المستحؽ عمى المإجمالى ال

 وىو ما تقضى بو المحكمة . اً جنيي 8895879.98المسددة سمفًا مبمغ 
 

 وراق التجارية :تحصيل األ 
 " المرهونة التجارية مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة في األوراق "

﴿ 59 ﴾ 
ترؾ البنؾ الطاعف الكمبياالت المحصمة ضمانًا لمتسييبلت االئتمانية الممنوحة لممطعوف ضده  -: الموجز

حتى انقضائيا بالتقادـ دوف إخطار العميؿ بذلؾ . مؤداه . تحقؽ ركف الخطأ فى حقو وانعقاد مسئوليتو 
 يعد دينًا تجاريًا تستحؽ عميو فوائد بنكية .عما لحؽ الطاعف مف ضرر . التعويض المقضى بو . ال 

 ( 12/2/2113جمسة  -ق  81لسنة  3449الطعن رقم  )
 

إذ كاف الخبير المنتدب مف ىذه المحكمة قد خمص فى تقريره إلى أف قيمة  -: القاعدة
الكمبياالت التى ما زالت تحت يد البنؾ المطعوف ضده والضامنة لمتسييبلت الممنوحة 

، وأف جميع ىذه الكمبياالت قد حؿ ميعاد استحقاقيا  اتجنيي 857415لمطاعف تبمغ 
وسقطت بالتقادـ لترؾ البنؾ ليا وعدـ إخطاره لمطاعف قبؿ ذلؾ حتى يتخذ ما يراه مف 
إجراءات بشأنيا لمحفاظ عمى حقوقو الثابتة فييا ، فإنو ال يكوف بذلؾ قد بذؿ العناية الواجبة 

ذ لـ يقـ البنؾ بذلؾ وترؾ م ا لديو مف أوراؽ تجارية حتى تقادمت فإف ركف فى ىذا الشأف، وا 
الخطأ يتوافر فى حقو وتنعقد مسئوليتو عما لحؽ الطاعف مف ضرر بسبب ذلؾ وىو تعذر 

 المحكمة تعويضًا عمى  حصولو عمى حقوقو الثابتة فى األوراؽ التجارية سالفة البياف وتقدر لو
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سوف ألفًا وأربعمائة وخمسة فقط ثمانمائة وواحد وخم اتجنيي 857415مقداره ذلؾ مبمرًا 
، وىو قيمة الكمبياالت التى سقطت بالتقادـ وتقضى بإلزاـ البنؾ المطعوف ضده بأف  جنييات

فوائد عمى ذلؾ المبمغ أثناء بقاء  احتسابيؤدى لمطاعف ىذا المبمغ وتمتفت عف طمب الطاعف 
حقيقتو مجرد تعويض لمطاعف إلخبلؿ ف ىذا المبمغ فى تحت يد البنؾ إذ إتجارية األوراؽ ال

 البنؾ بالتزاماتو القانونية وال يعد دينًا تجاريًا لدى األخير يستحؽ عميو فوائد بنكية .    
﴿ 61 ﴾ 

متابعة الشركة لما اتخذه البنؾ مف إجراءات قانونية بشأف األوراؽ التجارية التى سممتيا ثبوت  -: الموجز
تقادـ األوراؽ .  خطأ في حؽ البنؾ عما لـ يتـ تحصيمو مف ىذه األوراؽ التجارية أى  إليو. مؤداه . انتفاء 

عدـ جواز قضاء التجارية المطالب بالتعويض عنيا إذا لـ يتمسؾ بو صاحب المصمحة فيو . مؤداه . 
المحكمة بو مف تمقاء نفسيا و دوف دفع مف صاحب المصمحة . ادعاء الشركة المطعوف ضدىا بتقادـ 

 األوراؽ التجارية . ال يعد ضررًا احتماليًا يكفى لمحكـ بالتعويض . عمة ذلؾ .
 ( 12/3/2113جمسة  -ق  79لسنة  7617) الطعن رقم 

محكمػػػة فػػػي قضػػػاء  –وحيػػػث إنػػػو مػػػف المقػػػرر  .....وحيػػػث إنػػػو عػػػف الموضػػػوع  -: القاعـــدة
أف مسػػػػئولية البنػػػػؾ المػػػػرتيف عػػػػف تحصػػػػيؿ الحقػػػػوؽ الثابتػػػػة فػػػػي األوراؽ التجاريػػػػة  - الػػػػنقض

المرىونػة لديػػو ىػى مسػػئولية عقديػػة يمتػـز فييػػا ببػػذؿ عنايػة الرجػػؿ المعتػػاد ، فيكػوف عميػػو اتخػػاذ 
خطػار العميػؿ بيػا حتػى يتسػنى لػو اإلجراءات البلزمة لتحصيؿ قيمتيا في ميعػاد االسػتحقاؽ و  ا 

اتخػػاذ مػػا يػػراه مناسػػبًا مػػف إجػػراءات لممحافظػػة عمػػى حقوقػػو لػػدى الريػػر . ولمحكمػػة الموضػػوع 
سػػمطة اسػػتخبلص الخطػػأ الموجػػب ليػػذه المسػػئولية والضػػرر وعبلقػػة السػػببية بينيمػػا ، وحسػػبيا 

 األوراؽف مػػف أف تقػػيـ قضػػاءىا عمػػى أسػػباب سػػائرة تكفػػى لحممػػو . لمػػا كػػاف ذلػػؾ ، وكػػاف البػػي
 وتقرير الخبيػر الػذى ندبتػو ىػذه المحكمػة أف البنػؾ الطػاعف قػد تسػمـ أوراقػًا تجاريػة مػف الشػركة

االئتمانيػػػة التػػػى منحيػػػا ليػػػا، وقامػػػت  تالمطعػػػوف ضػػػدىا لضػػػماف الػػػديف النػػػاتج عػػػف التسػػػييبل
أخػرى  بتظيير ىػذه األوراؽ لمبنػؾ إمػا لمتحصػيؿ أو لمػرىف والضػماف . كمػا تسػمـ أوراقػًا تجاريػة

يػػػداع قيمتيػػػا الحسػػػاب  مػػػف رئػػػيس مجمػػػس إدارة الشػػػركة المطعػػػوف ضػػػدىا السػػػابؽ لتحصػػػيميا وا 
 7999الشخصػػػػى الػػػػدائف لػػػػو ، ثػػػػـ أصػػػػدر تعميماتػػػػو لمبنػػػػؾ بتػػػػاريخ األوؿ مػػػػف ديسػػػػمبر سػػػػنة 

 بتحويميا إلى حساب الشركة المطعوف ضدىا لمعمؿ عمى تحصيميا وتخفيض الديف المستحؽ 
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عمييػػػا . وقػػػد خمػػػص الخبيػػػر المنتػػػدب فػػػي تقريػػػره المشػػػار إليػػػو إلػػػى أف البنػػػؾ الطػػػاعف قػػػد نفػػػذ 
التزامػػو بإخطػػار الشػػركة المطعػػوف ضػػدىا أواًل بػػأوؿ بػػأحواؿ األوراؽ التجاريػػة التػػى تسػػمميا مػػف 

حالػػة ارتػػداد ىػػذه األوراؽ وتعػػذر حيػػث التحصػػيؿ أو االرتػػداد ، وكػػاف يطمػػب مػػف الشػػركة فػػي 
تحصيميا إيداع أوراؽ تجارية أخرى بديمة أو سػداد قيمتيػا نقػدًا ، كمػا خمػص إلػى ذات النتيجػة 
الخبيػػر الػػذى ندبتػػو المحكمػػة االبتدائيػػة فػػي تقريػػره األوؿ إذ أثبػػت أف الشػػركة المطعػػوف ضػػدىا 

نػػؾ بمػػا يتخػػذه مػػف إجػػراءات كانػػت عمػػى عمػػـ بمػػا يرتػػد مػػف أوراؽ تجاريػػة وتصػػدر تعميماتيػػا لمب
 2111مػػف سػػبتمبر سػػنة  6بشػػأنيا . وقػػد تأيػػد ذلػػؾ بمػػا تضػػمنو كتػػاب الشػػركة لمبنػػؾ والمػػؤرخ 

مف إشارة إلى زيادة نسبة المرتد مف األوراؽ التجارية وأنيا تقػـو بمحػاوالت عديػدة لتحصػيميا ، 
باتخػاذه مػف إجػراءات  والذى يفيد أف ما قػاـ البنػؾ 2117سنة  المؤرخ األوؿ مف يوليو وكتابيا

قانونية قبؿ أحد مدينى الشػركة كػاف بنػاء عمػى طمبيػا لحثػو عمػى السػداد وكػذلؾ كتػاب الشػركة 
الػذى تطمػب فيػو مػف البنػؾ عػدـ قبػوؿ أى تسػوية مػع أحػد  2113مف مػارس سػنة  22المؤرخ 

يػا وأخػذ المدينيف إال عمى النحو الوارد بكتابيا وعدـ عمؿ أى مخالصة معو إال بعد الرجوع إلي
موافقػػػة كتابيػػػة منيػػػا عمػػػى ذلػػػؾ . كػػػؿ ذلػػػؾ يػػػدؿ عمػػػى متابعػػػة الشػػػركة لمػػػا اتخػػػذه البنػػػؾ مػػػف 
إجػػػػراءات قانونيػػػػة بشػػػػأف األوراؽ التجاريػػػػة التػػػػى سػػػػممتيا إليػػػػو ، وعػػػػدـ اعتراضػػػػيا عمػػػػى ىػػػػذه 
اإلجػػراءات بػػؿ وتحديػػد مػػا يتعػػيف عمػػى البنػػؾ القيػػاـ بػػو منيػػا . كمػػا لػػـ يعتػػرض رئػػيس مجمػػس 

السابؽ عمى ما اتخذه البنؾ مف إجراءات قانونية لتحصيؿ األوراؽ التجاريػة التػى إدارة الشركة 
سمميا لو ولػـ يػدع بصػدور خطػأ مػف البنػؾ فػي ىػذا الخصػوص . األمػر الػذى ينتفػى معػو أى 
خطأ يمكف نسبتو لمبنػؾ وال تتحقػؽ مسػئوليتو عمػا لػـ يػتـ تحصػيمو مػف ىػذه األوراؽ التجاريػة . 

المتبادلػػة بػيف الشػػركة والبنػؾ بشػػأف تسػوية الػػديف المسػتحؽ عمييػػا قػػد فضػبًل عػػف أف المكاتبػات 
ػػػػػػػة بالموافق 2114مػف ينػاير سػنة  27أسفرت عف صدور قػرار مػف مجمػس إدارة البنػؾ بتػاريخ 

جنيػو  71966111مبمػغ  2113مػف ديسػمبر سػنة  24عمى تسوية ىذا الديف والػذى بمػغ فػي 
جنيػػػو بالتنػػػازؿ عػػػف ممكيػػة عػػػدد مػػػف الوحػػػدات  7445111عمػػى أسػػػاس السػػػداد العينػػػى لمبمػػغ 

عينػًا ،  جنيػو نقػدًا أو 754111وسػداد مبمػغ الممموكة لمشركة بإحدى قرى السػاحؿ الشػمالى ، 
جنيػػو فػػي حسػػاب مجنػػب مسػػتقؿ يػػتـ إعفػػاء الشػػركة منػػو بعػػد تمػػاـ  3367111وتجنيػػب مبمػػغ 

ذ كػػاف ىػػذا االت  ، ممػػا فػػاؽ قػػد تػػـ تنفيػػذهنقػػؿ ممكيػػة الوحػػدات المقدمػػة كسػػداد عينػػى لمبنػػؾ . وا 
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ترتب عميو أف أصبح رصيد الشركة المديف بكشوؼ حساب البنؾ صفرًا ، وأصبحت ذمتيا 
بريئة مما كاف مستحقًا عمييا ، فإنو ال يقبؿ منيا بعد إتماـ ىذا التسوية وتنفيذىا االدعاء 
بتقصير البنؾ في تحصيؿ األوراؽ التجارية المسممة إليو ومطالبتو بالتعويض عنيا ، مما 

تسوية سالفة البياف وما تضمنتو مف إعفاء الشركة مف جزء مف الديف الذى كاف يخؿ بقواعد ال
أف الضرر الموجب  – محكمة النقضفي قضاء  –مستحقًا عمييا . ىذا إلى أنو مف المقرر 

لمتعويض يتعيف أف يكوف ضررًا محققًا ، بمعنى أف يكوف قد وقع بالفعؿ أو أنو سيقع حتمًا 
حتماؿ وقوع الضرر في المستقبؿ فإنو ال يكفى لمحكـ بالتعويض . في المستقبؿ ، أما مجرد ا

وكاف الثابت أف األوراؽ التجارية المطالب بالتعويض عنيا لـ يقض بتقادميا ، إذ لـ يتمسؾ 
بيذا التقادـ صاحب المصمحة فيو وىو المديف بقيمة الورقة التجارية ، وال يجوز لممحكمة أف 

تقيـ قضاءىا عمى أساس تحققو ودوف دفع مف صاحب  تقضى بو مف تمقاء نفسيا أو أف
المصمحة . وال يرير مف ذلؾ ادعاء الشركة المطعوف ضدىا تحقؽ ىذا التقادـ إذ ىو لـ 
يشرع لمصمحتيا ألنيا الدائنة في تمؾ األوراؽ ، فميس ليا أف تفترضو سندًا لدعواىا . فيكوف 

تداعى ىو ضرر احتمالى ال يكفى الضرر الناشئ عف تقادـ األوراؽ التجارية موضوع ال
والتى  –لمحكـ بالتعويض ، إذ يحؽ لمشركة بعد استبلـ األوراؽ التجارية المودعة لدى البنؾ 
أف تقيـ  –يحؽ ليا استبلميا الستنفاد الررض منيا لدى البنؾ وانقضاء الديف المضموف بيا 

بتقادميا . فضبًل عف أحقية دعاوى عمى المدينيف لممطالبة بقيمتيا ، وقد ال يتمسؾ أى منيـ 
الشركة في المطالبة بالديف المستحؽ عمى ىؤالء المدينيف استنادًا إلى العبلقة األصمية التى 

وحيث إنو لكؿ ما تقدـ فإف مسئولية  تربطيا بيـ والتى حررت الورقة التجارية بمناسبتيا .
 فى ، ويكوف البنؾ الطاعف عف عدـ تحصيؿ األوراؽ التجارية موضوع التداعى تنت

 ضدىا التعويض عف ذلؾ ال يستند إلى أساس صحيح مف الواقع  الشركة المطعوف طمب
 القضاء برفض ىذا الطمب .أو القانوف ، ومف ثـ يتعيف 

﴿ 67 ﴾ 
التزاـ .  ابتة فى مستندات أو أوراؽ تجاريةالتزاـ البنؾ بتحصيؿ حقوؽ العميؿ لدى الرير الث -: الموجز

خطار العميؿ بياببذؿ عناية .  ترؾ البنؾ  مؤداه . . ماىيتو . اتخاذ اإلجراءات البلزمة لقبض قيمتيا وا 
 قضائيا بالتقادـ دوف إخطارحتى اناألوراؽ التجارية دوف تحصيميا أو اتخاذ اإلجراءات البلزمة بشأنيا 
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 ذلؾ .. عمة أثره . التزامو بالتعويض  مؤداه . تحقؽ ركف الخطأ فى حقو .. الطاعنة بارتداد ىذه األوراؽ 

 ( 2114/ 25/3جمسة  –ق  81لسنة  1341) الطعن رقم 
 

األوراؽ التجارية التى  بقيمةوحيث إنو عف طمب الطاعنة إلزاـ المطعوف ضده  -: القاعدة
 المطعوف ضده مف قيمة تمؾؽ لمبنؾ تسبب فى سقوطيا بالتقادـ واستقطاع الديف المستح

 األوراؽ ، فإنو مف المقرر أف المصرؼ الذى يعيد إليو عميمو بتحصيؿ حقوقو لدى الرير
فى ذلؾ عناية الرجؿ المعتاد ، وذلؾ  يبذؿوالثابتة فى مستندات أو أوراؽ تجارية عميو أف 

خطار العميؿ بي ا حتى يتسنى باتخاذ اإلجراءات البلزمة لقبض قيمتيا خبلؿ آجاؿ مناسبة وا 
لو اتخاذ ما يراه مناسبًا مف اإلجراءات لممحافظة عمى حقوقو لدى الرير . لما كاف ذلؾ ، 
وكاف الخبير المنتدب مف ىذه المحكمة قد خمص فى تقريره إلى أف قيمة األوراؽ التجارية 

 كمبياالت( 9شيكات ػػ  3ورقة تجارية ) ةى عشر تجنييًا وأنيا عبارة عف اثن 313245تبمغ 
وأنيا ارتدت دوف دفع بعد أف قدميا المصرؼ لمتحصيؿ فى مواعيد استحقاقيا وتبيف بمراجعة 
التظييرات أنيا قبمت برسـ التحصيؿ وأف البنؾ أخطأ بعدـ إخطار الطاعنة بارتداد ىذه 
األوراؽ وأف مسئولية المطعوف ضده مباشرة عف سقوط تمؾ األوراؽ التجارية موضوع 

تسميميا لمطاعنة وعدـ تقديـ دليؿ عمى إبراء ذمتو مف تمؾ المسئولية  الخبلؼ بالتقادـ لعدـ
 سواء بخطابات يدلؿ بيا عمى إخطار الشركة الستبلـ تمؾ األوراؽ أو بإرساليا بالبريد

مطالبة المطعوف ضده بقيمة ىذه األوراؽ . مـ الوصوؿ وعمى ذلؾ يحؽ لمطاعنة المسجؿ بع
 لبياف حتى انقضت جميعيا اؽ التجارية سالفة اولما كاف المطعوف ضده قد ترؾ األور 

، ولـ يخطر الشركة الطاعنة قبؿ ذلؾ حتى تتخذ ما تراه مف إجراءات بشأنيا لمحفاظ  بالتقادـ
عمى حقوقيا الثابتة فييا ، فإنو ال يكوف قد بذؿ العناية الواجبة فى ىذا الشأف دوف أف يناؿ 

مف عمؿ البروتستو ومف رفع دعوى الرجوع  مف ذلؾ االتفاؽ فى عقد االعتماد عمى إعفائو
ف اإلعفاء مقصور عمى ىذيف اإلجراءيف وحدىما دوف لمدينيف فى الميعاد القانونى إذ إعمى ا

أف يمتد إلى التزاـ البنؾ باتخاذ ما يمـز مف إجراءات لمحفاظ عمى حقوؽ عميمو لدى الرير  
خطاره بما لديو مف أوراؽ تجارية أوشكت عمى التقادـ  قبؿ حموؿ أجؿ ذلؾ حتى يتخذ ما وا 

يراه بشأنيا وأف عقد فتح االعتماد ليس بضماف أوراؽ تجارية وأف ىذه األوراؽ كانت 
ذ لـ يقـ ال  بنؾ بذلؾ وترؾ ما لديو مف أوراؽلمتحصيؿ بحساب الشركة برسـ تحصيؿ وا 
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الخطأ يتوافر فى حقو وتنعقد مسئوليتو عما لحؽ الطاعنة مف تجارية حتى تقادمت فإف ركف 

 اضرر بسبب ذلؾ وىو تعذر حصولو عمى حقوقو الثابتة فى تمؾ األوراؽ التجارية وتقدر لي
المحكمة تعويضًا عمى ذلؾ قيمة األوراؽ التجارية التى سقطت بالتقادـ وىو مبمغ 

بأف يؤدى لمطاعنة ىذا المبمغ عمى  ( وتقضى بإلزاـ البنؾ المطعوف ضدهاً جنيي 313.245)
 نحو ما سيرد بالمنطوؽ .

﴿ 62 ﴾ 
 .مسئولية عقدية.  وراؽ المرىونةمسئولية البنؾ المرتيف عف تحصيؿ الحقوؽ الثابتة في األ -: الموجز
ء مف المسئولية عف جواز االتفاؽ عمى اإلعفا.  ىمدن 7713المادة . ببذؿ عناية الرجؿ المعتاد  التزامو
 ى . تضمف عقد االعتماد بضماف أوراؽ تجارية إعفاء المصرؼ مفمدن 277المادة  ىالتعاقد الخطأ

 إجراء بروتستو . مؤداه . سقوط حؽ الطاعف فى الرجوع عمى المصرؼ بالتعويض . عمة ذلؾ . 
 ( 2114/ 8/4جمسة  –ق  81لسنة  8298و  8282، 8126) الطعون ارقام   

 

وحيث إنو بشأف طمب المدعى أصميًا خصـ قيمة الكمبياالت المرتدة دوف  -: القاعدة
محكمة المقرر فى قضاء  فإنو لما كاف مف ، أدى لسقوطيا المصرؼتحصيميا بخطأ مف 

المرتيف عف تحصيؿ الحقوؽ الثابتة فى األوراؽ المرىونة ىى  المصرؼمسئولية  أفالنقض 
مف القانوف  7713مسئولية عقدية يمتـز فييا ببذؿ عناية الرجؿ المعتاد حسبما تنص المادة 

عمى إعفائو مف تبعة الخطأ التعاقدى وفقًا لما  االتفاؽالمدنى ، إال أف القانوف ال يمنع مف 
مف المسئولية جائز ويجب فى ىذه  نوف ألف اإلعفاءمف ذات القا 277تقضى بو المادة 

تفاؽ . لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت عفاء التى يدرجيا الطرفاف فى االالحالة احتراـ شروط اإل
مف االطبلع عمى البند العاشر مف عقد االعتماد بضماف أوراؽ تجارية المقدـ صورتو 

روتستو ومما يترتب عمى عدـ إجرائو مف إجراء ب المصرؼباألوراؽ أف المدعى أصميًا أعفى 
بالتعويض فى  المصرؼضد المدينيف ومف رفع دعوى الرجوع وأسقط حقو فى الرجوع عمى 

مف أى  المصرؼىذا الشأف ، ومف ثـ فإننا أماـ عقد فتح اعتماد بضماف أوراؽ مالية يعفى 
مى غير أساس مسئولية بشأف تحصيؿ األوراؽ المرىونة بما يكوف معو ىذا الطمب واردًا ع

مف فبراير سنة  25متعينًا رفضو ، وال يرير مف ذلؾ ما قدمو المدعى أصميًا بصفتو بجمسة 
أماـ ىذه المحكمة مف حوافظ توريد أوراؽ تجارية ذلؾ أنو تـ توريدىا جميعًا فى  2174

 تفاؽ الوارد فى البند العاشر مف عقد االعتماد المبيف سابقًا .أى قبؿ اال 7998غضوف عاـ 
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 شركات
 رباح الشركات المتنازعة  "دب الخبراء لتحديد أمن أحكام ن "

﴿ 63 ﴾ 

 -ؽ اقتصػػػادية القػػػاىرة  3لسػػػنة  ....قبػػػؿ الفصػػػؿ فػػػى موضػػػوع الػػػدعوى  -المحكمػػػة حكمػػػت 
السػػيد / ............ تكػػوف ميمتػػو  االقتصػػاديةبنػػدب الخبيػػر صػػاحب الػػدور بجػػدوؿ المحػػاكـ 

بعد مطالعة أوراؽ الدعوى ومستنداتيا ومػا عسػى أف يقدمػو الخصػـو فييػا مػف مسػتندات لبيػاف 
ما يستحقو المطعوف ضػده األوؿ مػف حصػتو مػف األربػاح والتػى تقػدر نسػبتو مػف نسػبة العشػرة 

حتػػػػى  31/9/7987فػػػى المائػػػة مػػػػف األربػػػاح السػػػنوية التػػػػى حققيػػػا الفنػػػدؽ خػػػػبلؿ الفتػػػرة مػػػف 
ـ ، وذلػػؾ بعػػد 7987لسػػنة  759طبقػػًا ألحكػػاـ قػػانوف الشػػركات المسػػاىمة رقػػـ  71/6/2119

خصػػـ األربػػاح التػػى سػػددىا الفنػػدؽ لممطعػػوف ضػػده األوؿ خػػبلؿ سػػنوات النػػزاع والتػػى أوردىػػا 
الطرفػاف مػف الخبير السابؽ بتقريره وبياف المستحؽ بو بعد ذلؾ ، وفى الجممة فحػص مػا يثيػره 

ت المحكمػػػة أمانػػػة خبػػػرة مقػػػدارىا عشػػػرة آالؼ جنيػػػو كمفػػػت الفنػػػدؽ ات محاسػػػبية ، وقػػػدر خبلفػػػ
الطػػاعف بإيػػداعيا خزينػػة المحكمػػة عمػػى ذمػػة مصػػروفات وأتعػػاب الخبيػػر المنتػػدب تصػػرؼ لػػو 
دوف إجػػراءات عمػػى أف يصػػرؼ نصػػؼ األمانػػة عنػػد تقػػديـ التقريػػر والبػػاقى عنػػد الفصػػؿ نيائيػػًا 

نتػدب فػى سػبيؿ أداء المأموريػة االنتقػاؿ إلػى الفنػدؽ الطػاعف فى الطعف . وصرحت لمخبير الم
أو أى جيػػة حكوميػػة أو غيػػر حكوميػػة لمطالعػػة مػػا لػػدييا مػػف مسػػتندات أو سػػجبلت أو دفػػاتر 
يرى لزـو االطبلع عمييا وكشوؼ الحسػاب وكافػة المسػتندات التػى تتعمػؽ باألربػاح خػبلؿ فتػرة 

اع أقوالػو ػػػػ بريػر حمػؼ يمػيف ػػػػ وحػددت جمسػة النزاع وسماع أقواؿ الطرفيف ومف يرى لزـو سم
فػى  2174/.../...لنظر الدعوى بحالتيا فى حالة عدـ سػداد األمانػة وجمسػة  2174/.../...

حالػػة سػػدادىا ، وعمػػى الخبيػػر تقػػديـ تقريػػره إلػػى مػػا قبػػؿ الجمسػػة األخيػػرة بأسػػبوعيف ، وصػػرحت 
ؿ فػػػى المصػػػروفات ، وعمػػػى قمػػػـ لمطػػػرفيف االطػػػبلع عمػػػى التقريػػػر فػػػور إيداعػػػو ، وأبقػػػت الفصػػػ

 . الكتاب إعبلف الحكـ لمف لـ يحضر مف الخصـو جمسة النطؽ بالحكـ
 ( 11/6/2114جمسة  –ق  83لسنة  15117) الطعن رقم 
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 موال :شركات األ
 موال "عدم جواز عزل الشريك في شركات األ" 

﴿ 64 ﴾ 
 اً إدارة الشركة وتوجيييا منوط كوفأف ت مواؿ لمرير وجواز التنازؿ عف أسيـ شركات األ -:الموجز

 .ثره . عدـ جواز عزلو فييا . أ اعتبارالشريؾ ليست محؿ  . مؤداه . أف شخصية بجمعيتيا العامة
 ( 26/4/2111جمسة  –ق  79لسنة  7113،  5379الطعنان رقما  )

حيث إنو عف الطمب العارض المبدى مف الممثؿ القانونى لممدعى عمييػا األولػى   -: القاعدة
بعػػزؿ المػػدعيف مػػف الشػػركة فيػػو فػػى غيػػر محمػػو ، ذلػػؾ أنػػو ممػػا ال خػػبلؼ عميػػو بػػيف الخصػػـو 

دعى عمػػييـ فػػى الػػدعوى أف الشػػركة المدعيػػة فػػى الطمػػب العػػارض " شػػركة مسػػاىمة " وأف المػػ
ذ خػػبل القػػانوف رقػػـ ف فييػػا و فػػى الطمػػب العػػارض مسػػاىمو  مػػف نػػص يجيػػز  7987لسػػنة  759ا 

أف الرػػػػرض األساسػػػػى مػػػػف تكػػػػويف شػػػػركة  اعتبػػػػارعػػػػزؿ الشػػػػريؾ فػػػػى شػػػػركات المسػػػػاىمة ، ب
المساىمة ىو جمع الماؿ البلـز لمقياـ بمشروع معيف بصرؼ النظػر عػف شخصػية المسػاىميف 

جػوز التنػازؿ عنيػا لمريػر فييػا ، كمػا أف أسػيـ ىػذه الشػركة قابمػة لمتػداوؿ بػالطرؽ التجاريػة ، في
والتصرؼ فييا بكافة أنواع التصػرفات دوف أف يكػوف لػذلؾ أثػر عمػى حيػاة الشػركة . وأف إدارة 
الشركة وتوجيييػا منػوط بجمعيتيػا العامػة بوصػفيا مكونػة مػف جميػع المسػاىميف وذلػؾ بأغمبيػة 

مػػف أى  خػبل النظػاـ األساسػى لمشػػركة قػد مػالكى األسػيـ دوف االعتػداد بأشخاصػػيـ ، وكمػا أف
قيد أو حظر يحػوؿ دوف حػؽ المسػاىـ فػى التصػرؼ فػى أسػيمو بكافػة أنػواع التصػرفات ، بمػا 

، ويترتػب عمػػى ذلػؾ عػػدـ  اعتبػاريؤكػد أف شخصػية الشػػريؾ فػى الشػركة المدعيػػة ليسػت محػػؿ 
 جواز عزلو ، وتقضى المحكمة برفض الطمب العارض .  

          

الشـركة رغـم تجـاوز خسـارتها نصـف رأس  اسـتمراربغير العاديـة " أثر قرار الجمعية العامة 
 طمب حمها " ىمالها عم

﴿ 65 ﴾ 
 فى الشركة رغـ تجاوز خسارتيا نصؼ  ستمرارباال غير العادية  صدور قرار الجمعية العامة -: الموجز
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عمييا لتجاوزر خسائرىا ى بحؿ الشركة المدع الدعوىفتقاد االتزاـ الشركة بو . مؤداه .  .رأس ماليا 

 ماليا لسندىا مف القانوف. رأس نصؼ 
 ( 2114/ 25/3جمسة  –ق  82لسنة  2945) الطعن رقم 

 72وحيث إف الموضوع صالح لمفصؿ فيو ، طبقًا لحكـ الفقػرة األخيػرة مػف المػادة  -: القاعدة
، وكػػػاف الثابػػػت فػػػى األوراؽ  2118لسػػػنة  721رقػػػـ  االقتصػػػاديةمػػػف قػػػانوف إنشػػػار المحػػػاكـ 

وأورده الحكػػـ المنقػػوض فػػى مدوناتػػو وىػػو مػػا ال تمػػارى فيػػو المدعيػػة ، صػػدور قػػرار الجمعيػػة 
بالموافقػة عمػى  2118مف ديسمبر سػنة  23العامة غير العادية لمشركة المدعى عمييا بتاريخ 

ماليػػػا ، بمػػػا تكػػػوف معػػػو إرادة المسػػػاىميف  الشػػػركة رغػػػـ تجػػػاوز خسػػػارتيا نصػػػؼ رأس اسػػػتمرار
القوؿ الفصؿ فى أمر انتياء الشركة وألنو مف غير المقبوؿ أف يكوف ىذا القرار بإرادة شػخص 
 أو أكثػػػر سػػػيما وأف المشػػػرع ألػػػـز جمػػػوع المسػػػاىميف بػػػالقرارات التػػػى تصػػػدرىا الجمعيػػػة سػػػالفة 

  وز خسػػػائرىا نصػػػؼ رأسالػػػذكر بمػػػا تكػػػوف معػػػو الػػػدعوى بحػػػؿ الشػػػركة المػػػدعى عمييػػػا لتجػػػا
 .ماليا ، قد أقيمت دوف سند صحيح مف القانوف مما تقضى معو المحكمة برفضيا 

 

 ممكية فكرية
 أوال : براءة االختراع :

 براءة االختراع " ى" إجراءات الحصول عم
﴿ 66 ﴾ 

براءة   حقوؽ الممكية الفكرية . ماىيتيا . حؽ عينى أصمى يستقؿ عف حؽ الممكية بمقوماتو . -: الموجز
ه عمى خطوة إبداعية و قابميتو لبلستربلؿ الصناعى وأال يكوف فيو ؤ االختراع . شروط منحيا . انطوا

إجراءات الحصوؿ عمى عدـ اتخاذ الطاعف  باآلداب أو النظاـ العاـ . باألمف القومى أو إخبلالً  اً مساس
ما قدمو مف دراسة  اعتبار. مؤداه . ما يثيره ب 2112لسنة  82براءة االختراع المنصوص عمييا فى ؽ 
 اختراعًا . نعى غير مقبوؿ . عمة ذلؾ . 

 ( 11/9/2113جمسة  - ق 81لسنة  13285الطعن رقم  )
المقػػػرر أنػػػو إذا كػػػاف المقصػػػود بعبػػػارة حقػػػوؽ الممكيػػػة الفكريػػػة ىػػػو تأكيػػػد أف حػػػؽ  -: القاعـــدة

 ف مػػػػف ثمػػػػرات الفكػػػػرايػػػػة كمػػػػا يسػػػػتحقيا المالػػػػؾ ألف الحقػػػػيالمؤلػػػػؼ أو المختػػػػرع يسػػػػتحؽ الحم
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الفكر فإنػو لػيس حػؽ ممكيػة ، واالبتكار فيو صحيح ، إال أنو لتنافى طبيعة الممكية مع طبيعة 
بؿ ىو حؽ عينى أصمى يستقؿ عف حػؽ الممكيػة بمقوماتػو التػى ترجػع إلػى أنػو يقػع عمػى شػئ 

مػػػف  3،  2،  7غيػػػر مػػػادى ، فيػػػو إذف حػػػؽ عينػػػى أصػػػمى منقػػػوؿ ، وأف الػػػنص فػػػي المػػػواد 
يػدؿ عمػى أف الشػروط الواجػب توافرىػا فػي  2112لسػنة  82قانوف حماية الممكيػة الفكريػة رقػـ 

االختػػراع لمػػنح بػػراءة تحميػػو ىػػى أف ينطػػوى االختػػراع عمػػى ابتكػػار يسػػتحؽ الحمايػػة أى يكػػوف 
جديػدًا ، بمعنػى أنػو ينطػوى عمػى خطػوة إبداعيػة تجػاوز تطػور الفػف الصػناعى المػألوؼ ، وأنػػو 
لػػـ يكػػف معروفػػًا مػػف قبػػؿ بػػأف يكػػوف المختػػرع الػػذى يطمػػب بػػراءة االختػػراع قػػد سػػبؽ غيػػره فػػي 

ختراع ، وأال يكوف سبؽ النشر عنػو فػي أى بمػد ، فشػرط الجػدة المطمقػة الػذى التعريؼ بيذا اال
يجػػػب تػػػوافره فػػػي االبتكػػػار محػػػؿ االختػػػراع ال يشػػػترط فػػػي االبتكػػػار كأسػػػاس تقػػػـو عميػػػو حمايػػػة 
القػػانوف لممصػػػنؼ ، ويشػػترط أف يكػػػوف االختػػػراع قػػاببًل لبلسػػػتربلؿ الصػػناعى ، والمقصػػػود بػػػو 

تكػػارات النظريػػة البحتػػة وىػػى مػػا تعػػرؼ بالممكيػػة العمميػػة ، لكػػف اسػػتبعاد األفكػػار المجػػردة واالب
يمػػـز أف يتضػػمف االختػػراع تطبيقػػًا ليػػذه االبتكػػارات فػػالبراءة تمػػنح لممنػػتج الصػػناعى ، ويشػػترط 
أخيػػرًا أال يكػػوف فػػي االختػػراع مسػػاس بػػاألمف القػػومى أو إخػػبلؿ بػػاآلداب أو بالنظػػاـ العػػاـ أو 

ومػػػػا بعػػػػدىا اإلجػػػػراءات  72بػػػػنص المػػػػادة  2112لسػػػػنة  82البيئػػػػة ، وقػػػػد أورد القػػػػانوف رقػػػػـ 
الواجب اتباعيا لمحصوؿ عمى بػراءة االختػراع وىػى سػند رسػمى يخػوؿ مالكػو دوف غيػره الحػؽ 
فػػي اسػػتربلؿ مػػا توصػػؿ إليػػو مػػف ابتكػػار جديػػد قابػػؿ لبلسػػتربلؿ الصػػناعى ، ويفحػػص مكتػػب 

وط سػػالفة متحقػػؽ مػػف تػػوافر الشػػر بػػراءات االختػػراع الطمػػب المقػػدـ مػػف طالػػب البػػراءة ومرفقاتػػو ل
مػف ذات القػانوف ،  73،  72روعيػت فػي طمػب البػراءة أحكػاـ المػادتيف البياف ، فإذا توافرت و 

قػػػاـ المكتػػػب بػػػاإلعبلف عػػػف قبػػػوؿ الطمػػػب فػػػي جريػػػدة بػػػراءة االختػػػراع بالطريقػػػة التػػػى تحػػػددىا 
 طمػػب البػػراءة  البلئحػػة التنفيذيػػة ، ويجػػوز لكػػؿ ذى شػػأف االعتػػراض عمػػى السػػير فػػي إجػػراءات

وال يتـ اإلعبلف عف قبولو إال بعد انقضاء سنة تبدأ مف تاريخ تقديمػو عمػى النحػو الػوارد بػنص 
مف القانوف سالؼ البياف . لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت فػي األوراؽ أف الطػاعف لػـ  79المادة 

ة الفكريػػة بشػػأف حمايػة الممكيػػ 2112لسػنة  82يتخػذ اإلجػػراءات التػى نػػص عمييػا القػػانوف رقػػـ 
   لمتحقػػؽ مػػف الشػػروط التػػى أوردىػػػا لكػػى يعتبػػر مػػا قدمػػو الطػػػاعف مػػف دراسػػة اختراعػػًا يسػػػتحؽ
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مػػا قدمػػو اختراعػػًا يخضػػع لمحمايػػة المقػػررة  اعتبػػارالحمايػػة ببػػراءة االختػػراع فػػإف مػػا يثيػػره بشػػأف 
 بنص المادة األولى مف ذات القانوف نعيًا عمى الحكـ المطعوف فيو يكوف عمى غير أساس .

 

 " مناط جدة االختراع الجديرة بالحماية "
﴿ 67 ﴾ 

وصؼ فكرة مجردة . انتفاء  . ىي عبلفطية واجيات العقارات لمدعاية واإلاستخداـ السواتر لتر -: الموجز
. مخالفة الحكـ  2112لسنة  82ار الحماية التى قررىا المشرع بؽ االبتكار عنيا . مؤداه . انحس

 المطعوف فيو ذلؾ . يعيبو .
 ( 24/11/2114جمسة  - ق 83لسنة  11357الطعن رقم  )

إذ كاف استخداـ السواتر لترطية واجيات العقارات لمدعاية واإلعػبلف ال تعػدو عػف  -: القاعدة
كونيػػا فكػػرة مجػػردة ينتفػػى عنيػػا وصػػؼ االبتكػػار وتنحسػػر عنيػػا الحمايػػة التػػى قررىػػا المشػػرع 

ذ خػػػالؼ الحكػػـ المطعػػوف فيػػو ىػػػذا النظػػر وجػػرى فػػػى  ( 2112لسػػنة  82) رقػػـ بالقػػانوف  ، وا 
مطعػػوف ضػػده األوؿ ذات طػػابع ابتكػػارى ، ورتػػب عمػػى ذلػػؾ إلػػزاـ فكػػرة ال اعتبػػارقضػػائو عمػػى 

 الطاعنة بالتعويض المقضى بو ، فإف يكوف معيباً 
 ثانيا : عالمات تجارية :

 " مناط اكتساب العالمة المشهورة الحماية في مصر "
﴿ 68 ﴾ 

استخداـ الشركة الطاعنة االسـ التجارى المشيور لمشركة المطعوف ضدىا األولى ووضعو  -: الموجز
الخمط بيف المنتجات األخيرة . مؤداه . إحداث المبس و عمى منتجاتيا مف ذات نوعية منتجات الشركة 

اعنة والدفع إلى االعتقاد خبلؼ الواقع بوجود صمة بيف الشركتيف . قضاء الحكـ المطعوف فيو بمنع الط
. وجب لمتعويض . سائغ . النعى عميوالشركة الطاعنة الم اؿ االسـ التجارى واستخبلصو خطأمف استعم

 جدؿ موضوعى . غير مقبوؿ . 
 (11/6/2113جمسة  -ق  82لسنة  9627،  9561ق ،  81لسنة  8121)الطعون أرقام  

إذ كاف البيف مف األوراؽ أف الشركة المطعوف ضدىا األولى قد اتخذت مف  -: القاعدة
 عبلمة تجارية ليا سجمتيا فى مصر عف ( sanyo )(  سانيواسميا التجارى وىو اسـ ) 
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وحتى اآلف ، مما أكسبيا  7963عديدة ، واستعممتيا لتمييز منتجاتيا المختمفة منذ عاـ  فئات
شيرة عالمية وداخؿ مصر ال خبلؼ عمييا . ومف ثـ فإنيا تتمتع بالحماية التى قررىا 
القانوف لمعبلمة التجارية المشيورة ، ويمتنع عمى الرير استخداـ عبلمتيا لتمييز أى منتجات 

التى تنتجيا المطعوف ضدىا األولى المالكة ليا . وكاف الحكـ المطعوف  أخرى خبلؼ تمؾ
" ووضعتيا  سانيوفيو قد خمص إلى أف الشركة الطاعنة قد ضمنت اسميا التجارى كممة " 

عمى منتجاتيا ، وىى مف ذات نوعية منتجات الشركة المطعوف ضدىا األولى وفئاتيا ، وىو 
حداث المبس والخمط بيف المنتجات ويدفع إلى ما مف شأنو تضميؿ جميور المستيمكي ف وا 

االعتقاد عمى خبلؼ الواقع بوجود صمة بيف الشركتيف وأف الشركة الطاعنة ىى نائبة أو 
وكيمة عف الشركة المطعوف ضدىا األولى أو مكمفة عمى نحو ما بالترويج ليا . فتشكؿ ىذه 

ر المتعامؿ معيا ويحممو عمى األفعاؿ صورة مف صور الخطأ الذى مف شأنو أف يخدع الري
( عمى خبلؼ الواقع . ورتب عمى ذلؾ  سانيواالعتقاد بأف ليا حقوقًا عمى االسـ والعبلمة ) 

( وبإلزاميا بالتعويض عف ذلؾ. ولما كانت ىذه  سانيوقضاءه بمنعيا مف استعماؿ اسـ ) 
لطاعنة ىى األسباب التى استند إلييا الحكـ المطعوف فيو فى استخبلص خطأ الشركة ا

أسباب سائرة مستمدة مف عناصر ليا أصميا الثابت فى األوراؽ وتؤدى إلى النتيجة التى 
جوز ف يكوف جداًل موضوعيًا ال تانتيى إلييا ، فإف النعى عميو فى ىذا الخصوص ال يعدو أ

 إثارتو أماـ ىذه المحكمة ، ومف ثـ غير مقبوؿ . 
 ثالثا  : حق المؤلف : 

 المنتج نائبا عن مؤلفي المصنف السينمائي " اعتبارثر " أ
﴿ 69 ﴾ 

ه نائبػػا عػػف مػػؤلفي المصػػنؼ فػػي اسػػتربلؿ المصػػنؼ . عمػػة ذلػػؾ . اعتبػػار .  السػػينمائي المنػػتج -: المــوجز
 بشأف حماية حؽ المؤلؼ. 7954لسنة  354ؽ   36إلي  25المواد مف 

 ( 24/7/2114جمسة  –ق  81لسنة  321) الطعن رقم 
أف الحػؽ فػي اسػتربلؿ المصػنؼ األدبػى  – محكمػة الػنقضفػي قضػاء  –المقػرر   -: القاعدة

ف كاف مقررًا أصبًل لممؤلؼ وحده بالمادتيف الخامسة والسادسة   أو الفنى أو العممى المبتكر، وا 
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إال  –المنطبػؽ عمػى الواقعػة  –بشػأف حمايػة حػؽ المؤلػؼ  7954لسػنة  354مف القانوف رقػـ 
أف المشػػرع فػػي الفصػػؿ الثػػانى مػػف البػػاب الثػػانى ليػػذا القػػانوف عػػرض لػػبعض المصػػنفات التػػى 

إلػى  25يتعذر تطبيؽ بعض القواعد العامػة بشػأنيا فوضػع أحكامػًا خاصػة ضػمنيا المػواد مػف 
لمصػنفات منو ، وىذه المصنفات ىى المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية وا 36المادة 

التػػى تنشػػر غفػػبًل مػػف أسػػماء مؤلفييػػا أو بأسػػماء مسػػتعارة والمصػػنفات الموسػػيقية والمصػػنفات 
السػػػينمائية والصػػػور ، وقػػػد أفػػػرد المشػػػرع لممصػػػنفات السػػػينمائية لمػػػا ليػػػا مػػػف طبيعػػػة خاصػػػة 

عمػػػػى أنػػػػو " يعتبػػػػر منتجػػػػًا لممصػػػػنؼ  34فنصػػػػت المػػػػادة  34إلػػػػى  37نصػػػػوص المػػػػواد مػػػػف 
ى أو التميفزيونى الشخص الػذى يتػولى تحقيػؽ الشػريط أو يتحمػؿ مسػئولية السينمائى أو اإلذاع

ىذا التحقيؽ ويضع في متناوؿ مؤلفى المصنؼ السينمائى أو اإلذاعى أو التميفزيونى الوسػائؿ 
المادية والمالية الكفيمة بإنتاج المصنؼ وتحقيؽ إخراجو ، ويعتبر المنتج دائمًا ناشر المصػنؼ 

ؿ مػدة حقوؽ الناشر عمػى الشػريط وعمػى نسػخو ، ويكػوف المنػتج طػو افة السينمائى وتكوف لو ك
نائبػًا عػػف مػؤلفى المصػػنؼ السػينمائى وعػػف خمفيػـ فػػي االتفػػاؽ  ااسػتربلؿ الشػػريط المتفػؽ عمييػػ

عمػػى عػػرض الشػػريط واسػػتربللو دوف اإلخػػبلؿ بحقػػوؽ مػػؤلفى المصػػنفات األدبيػػة أو الموسػػيقية 
و " ، وقػػػد ىػػػدؼ المشػػػرع مػػػف ىػػػذا الػػػنص مرتبطػػػًا المقتبسػػػة كػػػؿ ذلػػػؾ مػػػا لػػػـ يتفػػػؽ عمػػػى خبلفػػػ

المتقدـ ذكرىما وبنصوص القانوف األخرى وبمذكرتو اإليضاحية التوفيػؽ بػيف  6،  5بالمادتيف 
أنػػو ىػػو  اعتبػػارمصػػمحة المػػؤلفيف الػػذيف يشػػتركوف فػػي المصػػنؼ السػػينمائى ومصػػمحة المنػػتج ب

ناحية منع تدخؿ المؤلفيف فػي  المنشئ الحقيقى لممصنؼ ولتحقيؽ ىذا اليدؼ رأى المشرع مف
المسائؿ المالية الخاصػة بالشػريط لمػا قػد يترتػب عمػى تػدخميـ مػف خسػارة ، ومػف ناحيػة أخػرى 

نتجيف فػييـ بمػا حفظ لممؤلفيف حقوقيـ األدبية التى تتصؿ بنتاجيـ الفكرى وحاؿ دوف تحكـ الم
لمصػنؼ السػينمائى مجيودىـ ، ولما كػاف المنػتج ىػو الػذى يحمػؿ عػبء ا قد يؤدى إلى تشويو

سػػالفة الػػذكر حػػؽ االسػػتربلؿ  34ومسػػئوليتو مػػف الناحيػػة الماليػػة فقػػد نقػػؿ إليػػو المشػػرع بالمػػادة 
المقػػرر أصػػبًل لممؤلػػؼ الػػذى ينفػػرد بوضػػع مصػػنفو ، وأنػػاب المشػػرع المنػػتج عػػف جميػػع مػػؤلفى 

ومؤلػؼ  مف ذات القػانوف وىػـ مؤلػؼ السػيناريو ، 37المصنؼ السينمائى الوارد بيانيـ بالمادة 
الحوار ، ومف قاـ بتحرير المصنؼ األدبى وواضع الموسيقى والمخرج ، كما أنابو عػف خمفيػـ 
 وذلػػؾ فػػي االتفػػاؽ عمػػى عػػرض الشػػريط واسػػتربللو طػػواؿ مدتػػو المتفػػؽ عمييػػا ، وطبقػػًا لصػػريح
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نػػص المػػادة السادسػػة المػػذكورة فػػإف حػػؽ االسػػتربلؿ يتضػػمف عػػرض المصػػنؼ عمػػى الجميػػور 
عرضػػا مباشػػرًا بكافػػة وسػػائمو ومػػؤدى ذلػػؾ أنػػو بصػػدد المصػػنفات السػػينمائية تنتقػػؿ إلػػى المنػػتج 
ىذه الصورة مف صور االستربلؿ فيعتبػر نائبػًا عػف المؤلػؼ فػي اسػتربلؿ المصػنؼ السػينمائى 

 عمنػػػى ، لمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ ، وكػػػاف الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو قػػػد التػػػـز ىػػػذا وعرضػػػو بطريػػػؽ األداء ال
تسػػمب حػػؽ ىػػذا  –الطػػاعف  –النظػػر ، واعتبػػر نيابػػة المنػػتج عػػف مؤلػػؼ المصػػنؼ السػػينمائى 

ف عقػػػد االتفػػػاؽ سػػػند الػػػدعوى المػػػؤرخ ؿ مصػػػنفو بطريػػػؽ األداء العمنػػػى إذ إاألخيػػػر فػػػي اسػػػتربل
الحػؽ ، ورتػب عمػى ذلػؾ عػدـ أحقيتػو فػي  جاء خاليًا مػف احتفػاظ الطػاعف بيػذا 76/4/7978

 . طمباتو الواردة بصحيفة الدعوى فإنو يكوف أصاب صحيح القانوف
 

 وكالة
 " لمعقد موكمهبالتعويض عن عدم تنفيذ " مناط التزام الوكيل التجاري 

﴿ 71 ﴾ 
عدـ التزاـ . عف الشركة الصينية المطعوف ضدىا تجارياً  بصفتو وكيبلً عطاًء تقديـ الطاعف  -: الموجز

سند مف  عمى بإلزاميـ بالتضامف بمبمغ التعويض. قضاء الحكـ المطعوف فيو  الشركة االخيرة بتنفيذ العقد
لنصوص كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة . صحيح .  وفقاً  كفيؿ متضامفف وكيؿ تجارى و الطاع أف

 عدـ توقيع الطاعف عمى عقد التوريد . ال أثر لو . عمة ذلؾ .
 ( 12/6/2114جمسة  –ق  82لسنة  4515رقم  ) الطعن

ضػػػػدىا األولػػػػى أعمنػػػػت عػػػػف إذ كػػػػاف الواقػػػػع فػػػػي الػػػػدعوى أف الشػػػػركة المطعػػػػوف  -: القاعــــدة
طػػػف " بوكسػػػػيت " مػػػف الخػػػػارج فتقػػػدـ الطػػػػػاعف بصػػػفتو وكػػػػيبًل عػػػػف  75111ة لتوريػػػػد مناقصػػػ

الشػػػػػػػركة الصػػينية المطعػػوف ضػػدىا الثانيػػة بعطػػاء وفػػؽ كراسػػة الشػػروط ، وتػػـ رسػػو المناقصػػة 
عمى الشركة األخيرة عف طريؽ وكيميا الطػاعف بصػفتو وكضػامف ليػا فػي تنفيػذ عقػد التوريػد ، 

 لكميػػػة المطموبػػػة عمػػػػى ثػػػبلث شػػػحنات بواقػػػع خمسػػػمائة جنيػػػو لكػػػػؿ وتػػػـ االتفػػػاؽ عمػػػى توريػػػد ا
شػػػحنة ، بيػػػد أنػػػو تػػػـ توريػػػد الشػػػحنة األولػػػى فقػػػط دوف بػػػاقى الكميػػػة المطموبػػػة ومقػػػدارىا عشػػػػػػرة 

 ، وكػػػاف البػػػيف مػػػف الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو أنػػػو أقػػػاـ قضػػػاءه بػػػإلزاـ الطػػػاعف بصػػػفتو آالؼ طػػػف
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أف األوؿ  اعتبػػػارلمقضػػػى بػػػو بضػػػدىا الثانيػػػة بالتضػػػامف بمبمػػػغ التعػػػويض اوالشػػػركة المطعػػػوف 
عنيػػػا عمػػػى مػػػا أورده بمدوناتػػػو " مػػػف أف  ضػػػامف مػػػع الشػػػركة األخيػػػرة ووكيػػػؿ تجػػػارىمت كفيػػػؿ

الثابت مف االطبلع عمى كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة المسندة لمشركة المطعوف ضػدىا 
الثانيػػة بالمػػادة السادسػػة منيػػا فػػي فقرتيػػا الثالثػػة أنػػو إذا قَػػد ـ العطػػاء وكيػػؿ مؤسسػػة فػػي الخػػارج 

لتزامػػات التػػى يرتبيػػا العقػػد ... ومػػا اعتبػػر كفػػيبًل عمػػى وجػػو التضػػامف مػػع موكمػػو فػػي تنفيػػذ اال
مف ذات كراسة الشروط أف يمتـز وكيؿ المورد بإخطػار المػورد بكافػة الشػروط  28جاء بالمادة 
ف بمػػػا ورد بيػػػا " . لمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ ، وكػػػاف ذه الكراسػػػة ويصػػػبح الطرفػػػاف ممتػػػزميالموضػػػحة بيػػػ

لممثػؿ ليػا فػي جميوريػة الطاعف بصفتو ىو الوكيؿ التجارى لمشركة المطعوف ضدىا الثانيػة وا
والتػػى رسػػت  2114لسػػنة  ...مصػػر العربيػػة ، وقػػاـ بمباشػػرة إجػػراءات المناقصػػة العامػػة بػػرقـ 

عمػػى الشػػركة المطعػػوف ضػػدىا الثانيػػة ، ومػػف ثػػـ يكػػوف الطػػاعف بصػػفتو ممتزمػػًا بالتضػػامف مػػع 
الشركة المطعوف ضدىا الثانية في تنفيذ العقد ، ولما كاف البيف مما تقدـ أنػو قػد انعقػدت إرادة 

بػػؿ كافػػة شػػروط الطػػاعف بحسػػبانو وكػػيبًل تجاريػػًا عػػف الشػػركة المطعػػوف ضػػدىا الثانيػػة عمػػى تق
 ليػػػػا ومػػػػا عمييػػػػا مػػػػف حقػػػػوؽ المناقصػػػػة والعطػػػػاء الػػػػواردة بكراسػػػػة الشػػػػروط سػػػػالفة البيػػػػاف بمػػػػا 

ه كفػػػػيبًل اعتبػػػػار ، والتػػػػى بنػػػػاء عمييػػػػا قبػػػػؿ االلتػػػػزاـ بتوريػػػػد الصػػػػفقة المتعاقػػػػد عمييػػػػا ب والتزامػػػػات
و عمػى متضامنًا مع المطعوف ضدىا الثانية فػبل يحػؽ لػو التنصػؿ مػف التزامػو بقالػة عػدـ توقيعػ

عقػػػد التوريػػػد بمسػػػئوليتو التضػػػامنية ، ذلػػػؾ ألف الكفالػػػة ، كمػػػا تصػػػح أف تكػػػوف فػػػي ذات العقػػػد 
الػػػذى أنشػػػأ الػػػديف يصػػػح أف تكػػػوف فػػػي عقػػػد مسػػػتقؿ عنػػػو ، وىػػػو مػػػا تضػػػمنتو عبػػػارات كراسػػػة 
الشػػروط الخاصػػة بالمناقصػػة سػػالفة البيػػاف التػػى جػػاءت صػػريحة واضػػحة الداللػػة عمػػى التػػزاـ 

ذ خمصػػت الطػػاعف بصػػفتو بالت ضػػامف مػػع الشػػركة المطعػػوف ضػػدىا الثانيػػة فػػي تنفيػػذ العقػػد ، وا 
المحكمػػػة بنػػػاء عمػػػى مػػػا تقػػػدـ إلػػػى تػػػوافر أركػػػاف المسػػػئولية العقديػػػة فػػػي حقيمػػػا معػػػًا مػػػف خطػػػأ 
وضرر وعبلقة سببية بينيما ، ثـ قدرت التعويض الذى ارتأتو مناسبًا لجبر ذلؾ الضرر آخػذة 

ذى تػـ تسييمػػو بمعػػرفة الشػػركة المطعػػوف ضػػػدىا األولػى قيمػة خطػاب الضػماف الػ عتبػارفي اال
و الحكػػـ فػػي حػػدود سػػمطتو التقديريػػة فػػي اسػػتخبلص ػػػػذا الػػذى خمػػص إليػػالمتضػػػػررة ، وكػػاف ى

الضرر وتقػدير التعػويض الجػابر لػو سػائرًا ولػو أصػمو الثابػت بػاألوراؽ وكافيػًا لحمػؿ قضػائو ، 
 مػػػف أنػػػو بتسػػػييؿ خطػػػاب الضػػػماف بمعرفػػػةدوف أف ينػػػاؿ منػػػو مػػػا تمسػػػؾ بػػػو الطػػػاعف بصػػػفتو 
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األولػى ينقضػى التزامػو التػابع اللتػزاـ الشػركة المطعػوف ضػدىا الثانيػة الشركة المطعوف ضدىا 
ف األساس فػي التعػويض لقانونى في كبل االلتزاميف ، إذ إاألصمى ، وذلؾ الختبلؼ األساس ا

ىػػو جبػػر مػػا لحػػؽ المطعػػوف ضػػده األوؿ بصػػفتو مػػف ضػػرر نتيجػػة إخػػبلؿ الطػػاعف والمطعػػوف 
ضػػػدىا الثانيػػػة فػػػي تنفيػػػذ التزاماتيمػػػا ، فػػػي حػػػيف أف خطػػػاب الضػػػماف ال يعػػػد كػػػذلؾ ، إذ ىػػػو 

ة إلى المستفيد بمجرد مطالبتو بػذلؾ أثنػاء اللتزامو ويمتـز البنؾ بسداد قيمضماف لتنفيذ العميؿ 
سرياف أجمو دوف حاجة لموافقة العميؿ ، كما أف البنؾ الذى يقـو بتثبيت اعتماد مصػرفى بػيف 
عميمػػو والمسػػتفيد ال يصػػح وصػػفو بأنػػو ضػػامف أو كفيػػؿ يتبػػع التػػزاـ المػػديف المكفػػوؿ بػػؿ يعتبػػر 

 المتعامميف . في ىذه الحالة التزامو مستقبًل عف العقد القائـ بيف 
 

 " سمطة محكمة الموضوع في تقدير تنفيذ الوكالة "
﴿ 77 ﴾ 

 وبرير الئؽ غير وقت فى تنحى أو الوكالة تنفيذ في أىمؿ قد بأجر الوكيؿ كاف ذاإ ما تقدير  -: الموجز
 . مثاؿ فى مسئولية البنؾ عف عمميات تسييؿ ائتمانى . الموضوع محكمة سمطة مف.  مقبوؿ عذر

 ( 8/4/2114جمسة  –ق  82لسنة  8479رقم ) الطعن 
وعمػػػى مػػػا جػػػرى بػػػو  -تحديػػػد مػػػا إذا كانػػػت الوكالػػػة مػػػأجورة أو غيػػػر مػػػأجورة ىػػػو  -: القاعـــدة
مف مسائؿ الواقع التى تبت فييا محكمة الموضوع بما ليا مف سػمطة  - محكمة النقضقضاء 

ؿ وظػػػػروؼ الػػػػدعوى فػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى حقيقػػػػة مػػػػا أراده المتعاقػػػػداف مسػػػػتعينة بعبػػػػارات التوكيػػػػ
ومبلبسػػػاتيا دوف مػػػا رقابػػػة لمحكمػػػة الػػػنقض عمييػػػا فػػػى ذلػػػؾ طالمػػػا كػػػاف استخبلصػػػيا سػػػائرًا 
ومستمدًا مف وقائع ثابتة ليا أصميا الثابت فى األوراؽ . كما أنو مػف المقػرر ، أف نػص الفقػرة 

ايػة الرجػؿ مػف القػانوف المػدنى يمػـز الوكيػؿ المػأجور أف يبػذؿ دائمػًا عن 714الثانيػة مػف المػادة 
العػػادى بصػػرؼ النظػػر عػػف مبمػػغ عنايتػػو بشػػئونو الخاصػػة ، ألف االتفػػاؽ عمػػى مقابػػؿ يتضػػمف 
حتمًا التعيد مف جانب الوكيؿ بأف يبذؿ فى رعايػة مصػالح الموكػؿ العنايػة المألوفػة فػبل يرتفػر 
لػػػو التقصػػػير اليسػػػير ويحاسػػػب دائمػػػًا عمػػػى التقصػػػير الجسػػػيـ ولػػػو كػػػاف قػػػد اعتػػػاده فػػػى شػػػئونو 

ة فيػػو يسػػأؿ عػػف تقصػػيره الحػػادث بفعمػػو أو بمجػػرد إىمالػػو ، فػػإذا لػػـ يتخػػذ عنػػد تنفيػػذ الخاصػػ
 الوكالة االحتياطات التى تقتضييا مصالح الموكؿ أصبح مسئواًل قبمو عف تعويض ما يصيبو 
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ضػػػرر مػػػف جػػػراء ىػػػذا اإلىمػػػاؿ ، وتتقػػػرر مسػػػئولية الوكيػػػؿ فػػػى ىػػػذه الحالػػػة دوف حاجػػػة مػػػف 
إلعػػػذاره مقػػػدمًا ألف مسػػػئوليتو متفرعػػػة عػػػف التزامػػػو بتنفيػػػذ األعمػػػاؿ الموكػػػؿ بيػػػا تنفيػػػذًا مطابقػػػًا 
لشػػروط عقػػد الوكالػػة ، وأف تقػػدير مػػا إذا كػػاف الوكيػػؿ المػػأجور قػػد أىمػػؿ فػػى تنفيػػذ الوكالػػة أو 

يػػر الئػػؽ وبريػػر عػػذر مقبػػوؿ ىػػو مػػف مسػػائؿ الواقػػع التػػى تبػػت فييػػا محكمػػة تنحػػى فػػى وقػػت غ
الموضػػوع دوف مػػػا رقابػػة لمحكمػػػة الػػنقض عمييػػػا فػػى ذلػػػؾ متػػى كػػػاف استخبلصػػيًا سػػػائرًا ولػػػو 
أصمو الثابت فى األوراؽ . لما كاف ذلؾ ، وكػاف الحكػـ المطعػوف فيػو قػد أقػاـ قضػاءه بتجػاوز 

ة لػو بموجػب التفػويض الصػادر لػو مػف مػورث المطعػوف البنؾ الطػاعف حػدود الوكالػة المرسػوم
% عػف 5ضدىف عمى ما أورده بمدوناتو " أنو كاف يتعيف عمى البنؾ فى حالػة خسػارة العميػؿ 

المعدف المشترى لحسابو مطالبتو بزيػادة التػأميف النقػدى بمػا يحػافظ عمػى النسػب المتفػؽ عمييػا 
مطالبػػػة  أى  اء خػػػبلؿ فتػػػرة التعامػػػؿ أو سػػػاعة إال أنػػػو لػػػـ يقػػػدـ طمبػػػات البيػػػع والشػػػر  24خػػػبلؿ 

لمعميؿ بزيادة التأميف النقدى أو ما يفيد رغبة المطعوف ضده الرابػع فػى شػراء المعػادف النفيسػة 
عمػػػػى الحسػػػػاب المشػػػػترؾ الخػػػػاص بمػػػػورث المطعػػػػوف .......... ولػػػػـ يقػػػػدـ سػػػػببًا لوجػػػػود اسػػػػـ 

ده مػف المطالبػة القضػائية ضدىف والمطعوف ضده الرابع وىؿ كاف شريكًا ليػـ ومػا سػند اسػتبعا
مف جانبو ومف ثـ ال ينفذ التصػرؼ الصػادر منػو قبػؿ موكمػو إال إذا أقػره األخيػر وكانػت أوراؽ 
الػػػدعوى قػػػد جػػػاءت خمػػػوًا مػػػف ثمػػػة إقػػػرار صػػػادر مػػػف المػػػورث والمطعػػػوف ضػػػده الرابػػػع بنفػػػاذ 

 ف ثػػػـ التصػػػرفات الصػػػادرة بػػػالبيع والشػػػراء مػػػف جانػػػب البنػػػؾ فػػػى بورصػػػة المعػػػادف النفيسػػػة ومػػػ
، وكػػاف الػػذى خمػػص إليػػو " ال ينفػػذ التصػػرؼ قبميمػػا ويكػػوف البنػػؾ قػػد عجػػز عػػف إثبػػات دينػػو 

) اإلخػػػبلؿ بحػػػؽ الػػػدفاع سػػػائرًا ولػػػو أصػػػمو الثابػػػت فػػػى األوراؽ فػػػإف النعػػػى عميػػػو بيػػػذا السػػػبب 
إللتفاتػػػو عػػػف المسػػػتندات المثبتػػػة لكػػػوف العبلقػػػة بػػػيف الطػػػاعف ومػػػورث المطعػػػوف ضػػػده عبلقػػػة 

 عمى غير أساس . يكوفوكالة (  
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