
 

 

 املستحدث
 التجاريت واالقتصاديت والضريبيت الدوائر  التى قررهتا من املبادئ

 فى الفرتة  

 3123لغايت آخر سبتمرب  3122من أول أكتوبر 
 

                 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التجارى  القسم األول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3 (فهرس عبو ) وضرائب تجبري  

 

 

 فهرس عبو

 الصفحة القسم األول : التجارى

 ........ فيرس ىجائى لمفيرس الموضوعى :   أولً 
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 ..................ى لممبادئ عفيرس موضو  :  ثانياً 
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 ..................................... المبادئ :  ثالثاً 
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 الصفحة القسم الثانى : الضرائب

 ........ فيرس ىجائى لمفيرس الموضوعى :   أولً 
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 ..................ى لممبادئ عفيرس موضو  :  ثانياً 
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 .....................................المبادئ  :  ثالثاً 

 

37 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 5 (فهرس هجبئً نهفهرس انًىضىعً ) وضرائب تجبري  

 

 

 

 

 

 
 
 

 أوًل : فيرس ىجائى لمفيرس الموضوعى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7                        ( فيرس ىجائى لمفيرس الموضوعى )تجارى 

 الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع

  ( ش)   () أ 

 11 شركات 11 اصاختص

  ( ع)  11 إفالس

 11 عقد 11 اعمال تجارية

  ) ك ( 11 أوراق تجارية 

 11 كفالة  () ب 

  ) م ( 11 بنوك

 11 محاكم اقتصادية  ( ت) 

 11 محكمة الموضوع 11 تجارة دولية

 11 منافسة 11 تحكيم

  ( ق)  11 تقادم

 11 قانون  ) ح (

  ) ن (  11 حق المؤلف

 11 نقض  ( د) 

 11 نقل بحرى 11 دعوى

 11 نقل جوى   ( ر) 

  ) و ( 11 رهن

 11 وكالة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 9 ( عً نهًببدئىيىضفهرس تجبري )  

 
 
 
 

 

 

 ثانيًا : فيرس موضوعى لممبادئ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 11                        (فيرس موضوعى لممبادئ  )تجارى 

 الصفحة المبدأ موضوعال

 ) أ (

    اختصاص

 :اختصاص المحاكم االقتصادٌة 
 11:  11 14:  11  ....................................(................. محاكم اقتصادية) ر . 

 "  اختصاص محكمة أول درجة  بجمٌع الدعاوى الناشئة عن التفلٌسة" 

 11 1 ......................................اإلفالس ( ... دعاوى:   . إفالس ) ر

   إفالس

   : ر اإلفالساشهإ شروط

 11 1 ..........."   شروط إشيار إفالس التاجر المتوفى أو المعتزل لمتجارة" 

الشركة عن الدفع في تاريخ لحق عمى محو قيدىا في السجل أثر توقف  "
 11 1 ...................................................................... "التجاري 

 اإلفالس : دعاوى

    : اختصاص محكمة اإلفالس

الغرض من تجميع الدعاوى الناشئة عن التفميسة أمام محكمة أول " 
 11 1 ....................................................................... "درجة 

   س :الفال ىتقدير قيمة دعو 

 "   لمتقدير قابمية دعوى اإلفالس" عدم 
 11 14 .................................................... ( محاكم اقتصادية.  ر ﴿

 : اإلفالس حكم شهر

  : آثار حكم شير اإلفالس
 11 1 .................................."   أثره عمى حق المفمس في التقاضي" 



 

 

  (فيرس موضوعى لممبادئ  )تجارى                           11

 الصفحة المبدأ الموضوع

 11 1 ........................"  أثر الحكم بشير اإلفالس عمى الخمف الخاص " 

 ىإلأثر الحكم بشير إفالس شركة تضامن أو توصية بسيطة نسحاب ا "
 11 1 ................................................  "فييا  نيالشركاء المتضامن

 "  التزام الكفيل ىأثر عدم تقدم الدائن بحقو في تفميسة المدين عم "
 ...............................................................(  . كفالة ر )

 

11 11 

    أعمال تجارٌة

 ما ٌعد عمالً تجارٌاً : 
  

 لمساىمة فييا من األعمال التجارية "تأسيس الشركات التجارية وا "
 11 11 .......................................................... ( . شركات ر) 

 أوراق تجارٌة 
  

 الكمبيالة :
 11 1 .......................... " إثبات سوء نيو المظير إليو تظييرا تأمينيا "

 ) ب ( 

    بنوك

 : بنوك القطاع العام 
  

 "البنك الصناعى  "
 14 1 ..... .......  لألغراض الصناعية " رفض اإلقراضسمطتو في " حدود 

 ) ت ( 

   تجارة دولٌة

   الممارسات الضارة فى التجارة الدولٌة : 

" مناط تطبيق قانون حماية القتصاد القومي من اآلثار الناجمة عن 
 11 1 .............................. " الممارسات الضارة في التجارة الدولية



 

 

 11                         (فيرس موضوعى لممبادئ  )تجارى 

 الصفحة المبدأ الموضوع

   تحكٌم

 اتفاق التحكٌم :

تحديد فرع معين من القانون الواجب  عدم اتفاق المحتكمين عمىثر أ "
 11 14 ................................................ " النزاع ىعم التطبيق

 إجراءات التحكٌم :
مدة المرافعة أثر عدم التمسك باإلخالل بحق المساواة مع الخصم في " 

 11 11 ............................................................"  الشفوية

 التحكٌم اإلجباري :
سسات المنصوص عمييا بقانون المؤ عدم اختصاص ىيئة التحكيم  "

 11 11 .... " مع ىيئات القطاع العام ىيئة قناة السويسمنازعات بنظر  العامة

 تقادم
  

 التقادم المسقط : 

لشركات  بطالن قرارات الجمعية العمومية سقوط الحق في طمب" 
    سنة من صدور القرار " بمضيالمساىمة 

 11 11 ........... (شركات : الجمعية العامة لشركات المساىمة ) ر . 

 ) ح (

   حق المؤلف

   :  عنوان المصنف

 11 11 ................... "السمعي " شرط الحماية القانونية لعنوان المصنف 

 11 11 ................ " سمعي " أثر استعمال الكممة الدارجة كعنوان لمصنف



 

 

  (فيرس موضوعى لممبادئ  )تجارى                           11

 الصفحة المبدأ موضوعال

   : عقد استغالل المصنف السٌنمائى

 ................................ " األثر المترتب عمى تأبيد مدة العقد" 
11 11 

 ) د (

 دعوى
  

 إجراءات نظر الدعوى :

 :  ىأخر ىمن محكمة إل ىإحالة الدعو

 ........ " قتصاديةالمحكمة ال ىإلالمدنية من المحاكم  ىأثر إحالة الدعو " 
11 11 

   :  ىأخر ىمن دائرة إل ىإحالة الدعو

من الدوائر البتدائية بالمحاكم القتصادية إلي  ىإحالة الدعو أثر  "
 ................................................. دوائرىا الستئنافية "

11 14 

 : تقدٌر قٌمة الدعوى

 محددة القٌمة :الدعاوى غٌر 

 11،  11 14،  11 ............................................محاكـ اقتصادية ( .  ر )

 : ىقبول الدعو

المقامة  وىادعالالمجوء إلى ىيئة التحكيم اإلجباري ليس شرطا لقبول  "
 ىيئة قناة السويس " من

 11 11 ......................................................(  . تحكيـ ر) 
 



 

 

  11(                              فيرس موضوعى لممبادئ  )جارى ت

 الصفحة المبدأ الموضوع

 ﴾ر  ﴿

   رهن

 : الرهن التجاري
 11:  11 14:  11 "فى ظل قانون التجارة القديم  المرىون الشيءإجراءات التنفيذ عمى  "

 ) ش ( 

   شركات

 األحكام العامة للشركات : 
 ات :تأسٌس الشرك

 11 11 .................................... " اعتبارىا من األعمال التجارية "

 : عقد الشركة

 11 11 ..................................... " تفسير المحكمة لعقد الشركة "

  " القانون الواجب التطبيق عمى منازعات شركات األموال" 
 .......................طبيؽ ( قانوف : القانوف الواجب الت.  ر) 

11 11 

 شركات المساهمة :
 : االكتتاب فى أسهم الشركة

 11 11  " تب في شركة المساىمة بكامل القيمة السمية لألسيمت" اثر عدم وفاء المك

 : مجلس إدارة شركات المساهمة

 11 11 ......... " تمثيل الشخص العتباري بمجمس إدارة شركة المساىمة "

 11 11 ..... " في مجمس إدارة الشركة عن أعمال ممثمو يمسئولية الشخص المعنو  "

 شركات المساهمة :لالجمعٌة العامة ل

 11 11 ... " بناء عمى دعوة مجمس إدارة الشركةشروط صحة انعقاد الجمعية العامة " 

 11 11 ................" دارة الشركةإ" شروط تصدي الجمعية العامة ألعمال 



 

 

  (فيرس موضوعى لممبادئ  )تجارى                              11

 الصفحة المبدأ الموضوع

 11 11 ..." سمطة الجمعية العامة فى عزل عضو مجمس إدارة شركات المساىمة " 

 11 11  ...... " ثر القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً أ" 

الصادرة لصالح فئة الجمعية العامة بطالن قرارات  مناط قبول طمب" 
 14 14 ..............................................." معينة من المساىمين

 14 11 .................. " ثر الحكم ببطالن قرارات الجمعية العامة العاديةأ" 

مضى بلشركات المساىمة امة بطالن قرارات الجمعية الع ىسقوط دعو  "
 11 11 ...............................سنة من تاريخ صدور القرار " 

  شركات المساهمة :ال حل
 شركة المساىمة عن توجيو الدعوة لمجمعيةالثر تقاعس مجمس إدارة أ "

 ............... " العمومية غير العادية لمنظر في طمب حميا وتصفيتيا

 

11 11 

 11 11 ... استمرار شركة المساىمة " ىالشركاء عم أثر الخالفات الشخصية بين "

 ( ع) 

    عقد

 عقد الشركة :  

 " " سمطة المحكمة في تفسير عقد الشركة
 ...................................................... ( . شركات ر) 

 

11 11 

 ) ك (

   كفالة

 ثار الكفالة :آ
 11 11 ..." م الدائن بحقو في تفميسة المدينشرط براءة ذمة الكفيل حالة عدم تقد "

 ( م) 

   محاكم اقتصادٌة

 ...................... " الغرض من إنشاء المحاكم القتصادية "
 :الختصاص النوعي لممحاكم القتصادية  

 ............................................................ " مناطو "

11 

 
11 

11 

 
11 



 

 

 17 (                        فيرس موضوعى لممبادئ  )ى تجار 

 الصفحة المبدأ الموضوع

    االقتصادٌة : لدوائر المحاكماالختصاص القٌمً 

 11 11 ............................................................ " مناطو "

إزالة العالمة طمب ب اختصاص الدائرة الستئنافية بالمحاكم القتصادية" 
 11 11 ............................................................ " التجارية

شير  بدعوى اختصاص الدائرة الستئنافية بالمحاكم القتصادية "
 11 14 ............................................................. " اإلفالس

 ادٌة : االقتص إجراءات نظر الدعوى

 " من المحاكم المدنية لمحاكم القتصاديةا إحالة الدعوى إلى "
 11 11 .......................................................(  دعوى.  ر )

 ىالتزام الدوائر االستئنافٌة بالمحاكم االقتصادٌة بنظر الدعاو" 
 " من الدوائر االبتدائٌة بها المحالة

 14 11 ........................................................(  دعوى.  ر )

ة   :الطعن بالنقض على األحكام الصادرة من المحاكم االقتصاٌد
 11 11 ............................................................. " " شرطو

 ىبعض الدعاو  ىعمبالنقض قصر ولوج الطعن دستورية  ىمد "
 14 11 .......................................................... دية "القتصا

 14 11 ........ " اختصاص دائرة فحص الطعون القتصادية بمحكمة النقض "

   محكمة الموضوع

 سلطة محكمة الموضوع :
الموجب لممسئولية عن تعويض الضرر المترتب في تحديد الخطأ  سمطتيا "

 " ير المشروعةالمنافسة غ عمى
 11 11 ........................................ ( منافسة غير مشروعة . ر) 

 



 

 

  (فيرس موضوعى لممبادئ  )تجارى                               11

 الصفحة المبدأ الموضوع

 " " سلطة المحكمة فً تفسٌر عقد الشركة

 11 11 .......................................................(  . شركات ر )

   منافسة

 منافسة غٌر مشروعة :
 11 11 ............................................................ " ماىيتيا "

 :المنافسة غير المشروعة  التعويض عن المسئولية عن
 11 11 ...................................................... " مفيوم الخطأ "

 11 11 .......... المنافسة غير المشروعة "الجزاءات المترتبة قانونًا عمى " 

 ) ق ( 

   قانون

 القانون الواجب التطبٌق : 
 11 11 ...........  " منازعات شركات األموال ىالقانون الواجب التطبيق عم "

 :األموال  قانون شركات
 11 11 ................................................ "ه " اليدف من إصدار 

من اآلثار الناجمة عن  يقانون حماية القتصاد القوممناط تطبيق  "
 " الممارسات الضارة في التجارة الدولية

 11 1 ............................................... ( . تجارة دولية ر) 

 ) ن (

  نقض
 

 بالنقض : األحكام الجائز الطعن فٌها

 "   الطعن بالنقض عمى األحكام الصادرة من المحاكم القتصادية "
 11:  11 11:  11 ..............................................(  . محاكم اقتصادية ر )



 

 

 11(                            فيرس موضوعى لممبادئ  )تجارى 

 الصفحة المبدأ الموضوع

   نقل بحرى

 ولية الناقل عن تمف البضاعة :مسئ
" انتفاء مسئولية الناقل عن تمف البضاعة بحكم نيائي يحول دون إعادة 

 11 11 .............................................. "ى بحثيا مرة أخر 

   نقل جوي

 : "ا تفاقية فارسوفيا ي "تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجو 
فى تحديد  في ذات استمارة النقل ىطرود أخر  ىمتعة عماأل تأثير ىالك "

 11،  11 11،  14 .................................................... "مسئولية الناقل 

 ) و (

   وكالة

 وكالة العقود :
 11 11   ............................................................"  " ماىيتيا

 11 11 ......................... " عتبار العقد من قبيل وكالة العقوداوط " شر 

 14 11   ................................................ " " إنياء وكالة العقود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 11                                     (المبادئ  )تجارى 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ثالثًا : المبادئ
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 33 إفالس ( –تجبري ) اختصبص  

 ﴾ أ ﴿
 اختصاص

 المحاكم القتصادية : اختصاص
 ﴾ 53:  55 ص 04:  73 المبادئ أرقاـ.  محاكـ اقتصادية.  ر ﴿

 "  سةاختصاص محكمة أول درجة بجميع الدعاوى الناشئة عن التفمي" 
 ﴾ 15 ص  7 . المبدأ رقـ اإلفالس دعاوى:   . إفالس ر ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إفالس

 :اإلفالس إشيار شروط 
 أو المعتزل لمتجارة " ى" شروط إشيار إفالس التاجر المتوف

﴿ 2 ﴾ 

اء بإشػيار إفالسػو . شػرطو . توقفػو عػف أو المعتزؿ لمتجػارة . جػواز الق ػ المتوفىالتاجر  -: الموجز
قامة دعوى اإلفالس خػالؿ سػنة مػف الوفػاة أو االعتػزاؿ . اعتبػار المحػو  الدفع عند الوفاة أو االعتزاؿ وا 

    .  2999لسنة  23ؽ  2/ 552لالعتزاؿ . ـ  اً مف السجؿ التجاري تاريخ

 ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  17177،  11111الطعنان رقما  ﴿

لسػػػنة  23قػػػانوف رقػػػـ المػػػف  552الػػػنص فػػػر الفقػػػرة الولػػػى مػػػف المػػػادة مفػػػاد  -: قاعددددةال
أنػػو انطالقػػًا مػػف مبػػدأ المسػػاواة فػػر منظومػػة شػػير بشػػ ف إصػػدار قػػانوف التجػػارة  2999

 اإلفػػػالس فقػػػد و ػػػع المشػػػرع حػػػدًا لمق ػػػاء بإشػػػيار إفػػػالس التجػػػار بحيػػػث جعػػػؿ التػػػاجر 

 



 

 

  تجبري ) إفالس ( 32

 يعتزؿ التجارة ، بمن ى مف الق اء بإشيار إفالس أي منيـ ولكنو لـ أو الذي ىالمتوف
 أو المعتزؿ لمتجارة فر ىيجعؿ ىذا الحد عمى إطالقو بؿ أوجب أف يكوف التاجر المتوف

الوفاة أو اعتزاؿ التجارة ، وأف تقاـ دعوى اإلفالس خالؿ سنة حالة توقؼ عف الدفع عند 
مف تاريخ المحو مف السجؿ التجاري  يىذا القيد يسر مف تاريخ الوفاة أو االعتزاؿ ، وأف 

 فر حالة اعتزالو التجارة . 

 " أثر توقف الشركة عن الدفع في تاريخ لحق عمى محو قيدىا في السجل التجاري "

﴿ 1 ﴾ 

توقػػؼ الشػػركة عػػف الػػدفع فػػر تػػاريخ الحػػؽ عمػػى محػػو قيػػدىا بالسػػجؿ التجػػاري .  -: المددوجز
عف الدفع عند اعتزاؿ التجارة . أثره . عدـ جػواز إقامػة دعػوى  مؤداه . عدـ وجود حالة توقؼ

 المت امنيف فييا .  الشركاءشير إفالس 

 ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  17177،  11111الطعنان رقما  ﴿

إذ كاف الثابت بالوراؽ وفؽ الشػيادة المقدمػة مػف الشػركة المطعػوف  -: القاعدة
وف فيػػػو أف تػػػاريخ محػػػو قيػػػد الشػػػركة مػػػف  ػػػدىا والتػػػر اعتػػػد بيػػػا الحكػػػـ المطعػػػ

وقػػػػد حػػػػدد الحكػػػػـ القا ػػػػر بشػػػػير  29/7/1447السػػػػجؿ التجػػػػاري كػػػػاف بتػػػػاريخ 
بمػػػا مػػػؤداه أف الشػػػريكيف  13/0/1447اإلفػػػالس تػػػاريخ التوقػػػؼ عػػػف الػػػدفع فػػػر 

المت امنيف لـ يكونا فر حالة توقؼ عف الدفع عند الت شير فر السجؿ التجاري 
بمػػا ال يجػػوز معػػو  1/1/1447ع الػػدعوى الماثمػػة فػػر باعتزاليمػػا التجػػارة عنػػد رفػػ

 .إزاء ذلؾ إقامة الدعوى بشير إفالسيما 
 
 



 

 

 35 ( تجبري ) إفالس 

 :اإلفالس  ىدعاو 
 : محكمة اإلفالساختصاص 

 " الغرض من تجميع الدعاوى الناشئة عن التفميسة أمام محكمة أول درجة "

﴿ 7 ﴾ 
يػػع الػػدعاوى الناشػػاة عػػف التفميسػػة . عمػػة ذلػػؾ . عػػدـ . اختصاصػػيا بجم محكمػػة أوؿ درجػػة -:المددوجز

   قطع أوصاؿ منازعات التفميسة وسرعة الفصؿ فييا .
 ﴾ 17/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  111الطعن رقم  ﴿

المقػػػرر قانونػػػًا منعػػػًا مػػػف قطػػػع أوصػػػاؿ المنازعػػػات المتعمقػػػة بالتفميسػػػة وتجميعيػػػا أمػػػـا  -: القاعددددة
اؿ عمػػى الفصػػؿ بسػػرعة فييػػا عقػػد المشػػرع لممحكمػػة التػػر أشػػيرت محكمػػة واحػػدة تكػػوف أقػػدر بػػال جػػد

  االختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشاة عف التفميسة وىر  محكمة أوؿ درجة .اإلفالس 

   الفالس : ىتقدير قيمة دعو 
 " لمتقدير قابمية دعوى اإلفالس" عدم 

 ﴾  53 ص  04. المبدأ رقـ  محاكـ اقتصادية.  ر ﴿

 :س حكم شير اإلفال
 : اإلفالسار حكم شير ثآ
 "  حق المفمس في التقاضي ىأثره عم "

﴿ 0 ﴾ 
عميو بعد صػدور  المرفوعة. لو وحده مباشرة دعاوى المطالبة بحقوؽ المفمس أو  أميف التفميسة -: الموجز

 . الػػػػػػدعاوى التػػػػػػر لػػػػػػـ يفصػػػػػػؿ فييػػػػػػا نياايػػػػػػًا والػػػػػػدعاوى الفرديػػػػػػة المقامػػػػػػة مػػػػػػف حكػػػػػػـ شػػػػػػير اإلفػػػػػػالس
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. وجوب الحكـ بوقفيا بمجرد صدور حكـ شػير  الداانيف سواء كاف وكيؿ الداانيف ممثاًل فييا مف عدمو
ؽ  545/1،  590/2. المادتػاف  موجبػات إعمالػوتػوافر .  اإلفالس . تعمؽ ذلؾ بالنظاـ العاـ . شرطو

 .2999لسنة  23

 ﴾ 17/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  1777الطعن رقم  ﴿

والفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة  590مفػػاد نػػص الفقػػرة الولػػى مػػف المػػادة  -: القاعدددة
بإصػػػػػدار قػػػػػانوف التجػػػػػارة أف المشػػػػػرع  2999لسػػػػػنة  23مػػػػػف القػػػػػانوف رقػػػػػـ  545

واستمرارًا فر ت كيد مبدأ حسف سير التفميسة أف تتركز إدارة أمػواؿ المفمػس فػر يػد 
المفمػس ، مطالبػة بحقػوؽ أميف التفميسة فيكوف مف ش نو وحده أف يرفػع الػدعاوى لم

إال بصػدور  وأنو يتمقى الدعاوى التر يرفعيا الغير عميو ، وأف ىػذا الحظػر ال يكػوف
حكـ إشيار اإلفػالس ، وال يقتصػر منػع المفمػس مػف التقا ػر عمػى الػدعاوى التػر 

الػػدعاوى التػػر ترفػػع منػػو أو عميػػو بعػػد صػػدور حكػػـ اإلفػػالس ، إنمػػا يتنػػاوؿ أي ػػًا 
وذات القاعػدة  الحكـ ويػدركيا الحكػـ قبػؿ الفصػؿ فييػا نياايػًا ،تقاـ قبؿ صدور ىذا 

أي ًا تنصرؼ إلى مبدأ وقؼ الدعاوى الفردية المقامة مػف الػداانيف ، فإنػو بمجػرد 
صػػدور حكػػـ شػػير اإلفػػالس فػػإف جميػػع الػػدعاوى التػػر تقػػاـ مػػف أو عمػػى المفمػػس 

رىا باعتبار بوقؼ نظيتعيف عمى المحكمة التر تنظر تمؾ الدعاوى إصدار حكميا 
مخالفتيا ويتعيف عمػى  أف المر يتعمؽ بقاعدة قانونية متعمقة بالنظاـ العاـ ال يجوز

المحكمػػة مػػف تمقػػاء نفسػػيا إعماليػػا متػػى تػػوافرت موجبػػات إعماليػػا لحػػيف اسػػتقرار 
حالػػػة اإلفػػػالس ، وىػػػػذا المػػػر يطبػػػؽ سػػػػواء كػػػاف وكيػػػؿ الػػػػداانيف ممػػػثاًل فػػػر ىػػػػذه 

نػو ىػو صػاحب الحػؽ والصػفة إلصراحة النص بؿ  الدعوى مف عدمو ، وذلؾ وفقاً 
 .  فر إبداء ىذا الدفع
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 " أثر الحكم بشير اإلفالس عمى الخمف الخاص "  

﴿ 5 ﴾ 
عدـ جواز إفالس شركة مساىمة باعتبارىا خمفػًا خاصػًا لشػركة ت ػامف صػدر  ػدىا حكػـ  -: الموجز
. الػػػدفع  ـ قبػػػؿ شػػػركة المسػػػاىمة لكونيػػػا لػػػـ تكػػػف طرفػػػًا فيػػػو. ال حجيػػػة لػػػذلؾ الحكػػػ . عمػػػة ذلػػػؾ تحكػػػيـ

 . ب صؿ الحؽ . أثره . خروجو عف والية محكمة اإلفالس اً بمساولية الشركة الخيرة عف الديف . نزاعًا متعمق

 ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  17177،  11111الطعنان رقما  ﴿

 –.... ...ض إشيار إفالس شػركة .إذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد ق ى برف -: القاعدة
عمى سند مف أنيػا لػـ تكػف طرفػًا فػر حكػـ التحكػيـ الصػادر بػإلزاـ شػركة  –شركة مساىمة 

بمػػػا ال يكػػػوف لػػػو حجيػػػة فيمػػػا ق ػػػى بػػػو مػػػف ديػػػف قبػػػؿ شػػػركة  -شػػػركة ت ػػػامف  - ......
ا ف مساولية الشركة الخيػرة عػف ذلػؾ الػديف باعتبارىػ المساىمة ، واطرح دفاع الطاعنة بش

خمفًا خاصًا لشركة الت ػامف سػالفة الػذكر عمػى مػا خمػص إليػو مػف أف مسػ لة االسػتخالؼ 
اسػػػتقراره ىػػػذه تعػػػد نزاعػػػًا متعمقػػػًا ب صػػػؿ الحػػػؽ وينطػػػوي عمػػػى طمػػػب تحقيػػػؽ لمػػػديف ومػػػدى 

وكانػػت ىػػذه وانشػػغاؿ ذمػػة شػػركة المسػػاىمة بػػو وىػػو أمػػر يخػػرج عػػف واليػػة محكمػػة اإلفػػالس 
 انوف وتكفى لحمؿ ق اء الحكـ .السباب سااغة وتتفؽ وصحيح الق

الشركاء  ىإلأثر الحكم بشير إفالس شركة تضامن أو توصية بسيطة نسحاب ا "
 "فييا  نيالمتضامن

﴿ 5 ﴾ 
الحكػػـػ الصػػػادر بشػػػير إفػػػالس شػػػركة ت ػػػامف أو توصػػػية بسػػػيطة. انسػػػحاب أثػػػره إلػػػى الشػػػركاء  -: المدددوجز
الشػركاء بػديوف الشػركة بصػفة ت ػامنية فػر أمػواليـ  ف فر ىذه الشػركات . عمػة ذلػؾ . التػزاـ ىػؤالءيالمت امن

  الخاصة . مؤداه . تاريخ توقؼ الشركة عف الدفع لو ذات الثر عمى الشريؾ المت امف . 
     

 ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  17177،  11111الطعنان رقما  ﴿
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ف فػػر شػػركة الت ػػامف أو شػػركة التوصػػية البسػػيطة فػػإنيـ و كاء المت ػػامنالشػػر  -: القاعدددة
نظػػرًا لكػػونيـ ممتػػزميف بػػديوف ىػػذه الشػػركة بصػػفة ت ػػامنية فػػر أمػػواليـ الخاصػػة ، ومػػف ثػػـ 
فػػإف الحكػػـ الصػػادر بشػػير إفػػالس ىػػذه الشػػركة ينسػػحب أثػػره بكافػػة مكوناتػػو وتوابعػػو عمػػى 

ؼ لمشػػركة عػػف الػػدفع والمحػػدد بحكػػـ شػػير الشػػريؾ المت ػػامف بمػػا مقت ػػاه أف تػػاريخ التوقػػ
 اإلفالس يكوف لو ذات الثر عمى الشريؾ المت امف . 

 "  التزام الكفيل ىأثر عدم تقدم الدائن بحقو في تفميسة المدين عم "
 ﴾ 50 ص 75 رقـ أ. المبد . كفالة ر ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أعمال تجارية
ًً  عد عمالً ما ي  : تجاريًا

 تأسيس الشركات التجارية والمساىمة فييا من األعمال التجارية " "
  ﴾  00 ص  12رقـ  . المبدأ . شركات ر ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أوراق تجارية
 الكمبيالة :

 " " إثبات سوء نيو المظير إليو تظييرا تأمينيا

﴿ 3 ﴾ 
تمقى الورقة التجاريػة بمقت ػى تظييػر ناقػؿ لمممكيػة قرينػة عمػى حسػف نيػة حامميػا . لممػديف  -: زالموج

. عمػـ المظيػر إليػو وقػت التظييػر بػدفع يسػتطيع المػديف توجييػو لممظيػر. عػدـ كفايتػو  نفى ىذه القرينة
 . بوالعتباره سيئ النية .  وجوب إثبات قصده حرماف المديف مف التمسؾ بيذا الدفع إ رارا 

 ﴾ 11/11/1111جمسة  -ق  71لسنة  1111م الطعن رق ﴿ 



 

 

 39 ( أوراق تجبريتتجبري )  

يكوف لممظير إليو حسف النية ػ فر التظيير الت مينى أو التظيير لم ماف ػ  -القاعدة :
،  مطالبة المديف بقيمة الكمبيالة ر اًء أو ق اًء . وحسف النية فى المظير إليو مفترض

ا ادعى سوء نيتو عبء إثبات ذلؾ بكافة طرؽ اإلثبات وال يكفى العتبار وعمى المديف إذ
المظير إليو سيئ النية إثبات مجرد عممو وقت التظيير بالدفع الذى يستطيع المديف 
توجييو لممظير بؿ يمـز إثبات قصده حرماف المديف مف التمسؾ بيذا الدفع إ رارًا بو 

ار بالمديف بوقت التظيير بحيث ال يعتد بما والعبرة فى تقدير سوء النية وقصد اإل ر 
 . يطرأ عمى نية المظير إليو مف تغير بعد ذلؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ﴾ ب ﴿
 بنوك

 بنوك القطاع العام :
 : يالصناعالبنك 

 الصناعية "لألغراض  رفض اإلقراضسمطتو في حدود "  

﴿ 3 ﴾ 
 7. ـ عمى أموالػو ض العتبارات يقدرىا حفاظاً و رفض أو منح قر  تو فى. سمط البنؾ الصناعر -: الموجز

. امتنػػػاع البنػػػؾ الطػػػاعف عػػػف تمويػػػؿ اختػػػراع  بت سػػػيس البنػػػؾ الصػػػناعر 2935لسػػػنة  55مػػػف القػػػرار رقػػـػ 
مسػػتدال فػػر ذلػػؾ ت سػػابقة سػػداد قػػروض وتسػػييال المطعػػوف  ػػده  بسػػبب سػػوء حالتػػو الماديػػة وتعثػػره فػػر

بالعديد مف الق ايا المقامة لممطالبة بمستحقاتيا قبؿ المطعوف  ده . استعماؿ لحؽ مشػروع لػو قصػد منػو 
. انحسػار ركػف الخطػ  المسػتوجب لمتعػويض عػف البنػؾ الطػاعف .  . أثػره الحفاظ عمى أموالو ومنػع إىػدارىا

 .  انوفمخالفة الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر . مخالفة لمق

 ﴾ 1/1/1111جمسة  -ق  11لسنة  11111﴿ الطعن رقم 

 2935لسػػنة  55مفػػاد نػػص المػػادة الثالثػػة مػػف البػػاب الوؿ مػػف القػػرار رقػػـ  -: القاعدددة
ف يكػػوف التمويػػؿ لصػػناعة متكاممػػة أبشػػ ف ت سػػيس شػػركة مسػػاىمة باسػػـ البنػػؾ الصػػناعر 

القػػروض فػػر ال ػػراض قػػرض ىػػذه ف ت  ألعناصػػر النجػػاح وبحاجػػة إلػػى المػػاؿ المطمػػوب و 
أف لمبنػػػؾ سػػػمطة مػػػنح القػػػرض لمعميػػػؿ أو  رجميػػػا بمػػػا يعنػػػأنحػػػت مػػػف الصػػػناعية التػػػر م  

وكػػػاف البػػػيف مػػػف  ، العتبػػػارات يقػػػدرىا ىػػػو لمحفػػػاظ عمػػػى أموالػػػو . لمػػػا كػػػاف ذلػػػؾرف ػػػو 
الوراؽ ومػػف تقريػػػر الخبيػػػر المنتػػػدب فػػػر الػػدعوى أف امتنػػػاع البنػػػؾ الطػػػاعف عػػػف تمويػػػؿ 

مػف  كاف مرده سوء حالة الخير المالية وتعثره فػر سػداد مػا عميػو  ده اختراع المطعوف
ض وتسػػييالت سػػابقة بمػػا يعػػد مػػف العمػػالء الممنػػوع التعامػػؿ معيػػـ و ديػػوف تمثمػػت فػػر قػػر 

 تسػييالت ليػؤالء العمػالء ةيػأوفقا لتعميمات البنؾ المركزي التر تحظر عمى البنوؾ مػنح 

 



 

 

 33 تجبري ) بُىن ( 

واسػػتدؿ البنػػؾ عمػػى صػػحة مسػػمكو فػػر ىػػذا  ةت ب ػػمانات كافيػػالمتعسػػريف حتػػى ولػػو كانػػ
الصػػدد بإقامػػة العديػػد مػػف الق ػػايا لممطالبػػة بمسػػتحقاتيا قبػػؿ المطعػػوف  ػػده وال يغيػػر مػػف 

 ناتجػاً ذلؾ أنيا أقيمت بعد حظر التعامؿ معػو لنػو مػف نافمػة القػوؿ أف تعسػر المػديف كػاف 
 ىذه الدعاوى قبمو بعد أف لػـ تجػد نفعػاً  لج ت البنؾ إلى إقامةأعف تعامالت تراكمية سابقة 

حػػد أركػػاف أف دعػػوى المطعػػوف  ػػده قػػد انحسػػر عنيػػا إالمطالبػػات الوديػػة  وبػػذلؾ فػػ معػػو
أف موقػؼ مػف المساولية المستوجبة لمتعويض وىو ركف الخطػ  وىػو مػا أيػده تقريػر الخبيػر 

ىػػذا البنػػؾ ال يشػػكؿ خطػػ  مػػف جانبػػو وال يوجػػد  ػػرر لحػػؽ بػػالمطعوف  ػػده لعػػدـ ثبػػوت 
 الخط  كما أف مسمؾ البنؾ عمى ىذا النحػو ال يعػد انحرافػا عػف السػموؾ المػ لوؼ أو تعسػفاً 

نمػا كػاف اسػتعماالً  لحػؽ  فر استعماؿ الحؽ بغية اإل رار بالمطعوف  ػده أو النكايػة بػو وا 
ذ خػػالؼ الحكػػـ المطعػػوف فيػػو ، ومنػػع إىػػدارىا  ومشػػروع لػػو قصػػد منػػو الحفػػاظ عمػػى أموالػػ وا 

 يكوف قد خالؼ القانوف . ىذا النظر فإنو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ﴾ ت ﴿
 تجارة دولية

 الممارسات الضارة فى التجارة الدولية : 
ارة " مناط تطبيق قانون حماية القتصاد القومي من اآلثار الناجمة عن الممارسات الض

 " في التجارة الدولية
﴿ 9 ﴾ 

بشػ ف حمايػة االقتصػاد القػومر مػف ااثػار الناجمػة عػف الممارسػات ال ػارة  2932لسػنة  252القانوف  -: الموجز
. تػػوافر حػػاالت الػػدعـ أو اإل ػػراؽ أو الزيػػادة  يػػر المبػػررة فػػر الػػواردات . اتخػػاذ  . منػػاط تطبيقػػو فػػر التجػػارة الدوليػػة

 .وزارة التجارة والتمويف منوط ب.  لتدابير المنصوص عمييا فر ىذا القانوفالوسااؿ واإلجراءات وا

 ﴾ 1/11/1111جمسة  –ق  71لسنة  111الطعن رقم  ﴿

بشػػ ف حمايػػة االقتصػػاد القػػومر مػػف ااثػػار  2932لسػػنة  252منػػاط تطبيػػؽ القػػانوف  -: القاعدددة
ت الػػدعـ أو اإل ػػراؽ أو الزيػػادة الناجمػػة عػػف الممارسػػات ال ػػارة فػػر التجػػارة الدوليػػة أف تتػػوافر حػػاال

ثػػػار  ػػػارة باالقتصػػػاد القػػػومر ووزارة التجػػػارة آ يػػػر المبػػػررة فػػػر الػػػواردات و مػػػا ينػػػت  عػػػف ذلػػػؾ مػػػف 
والتمػػويف ىػػر المنػػوط بيػػا اتخػػاذ الوسػػااؿ واإلجػػراءات والتػػدابير المنصػػوص عمييػػا فػػر ىػػذا القػػانوف 

صدار القرارات الالزمة لحماية االقتصاد القومر مف ال    رار الناجمة عف ىذا العمؿ .وا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحكيم
 اتفاق التحكيم :

 " النزاع ىتحديد فرع معين من القانون الواجب التطبيق عم عدم اتفاق المحتكمين عمىثر أ "
﴿ 24 ﴾ 

التحكػيـ . التػزاـ ىياػة  مػؤداه.  لنػزاعا ىالقػانوف الواجػب التطبيػؽ عمػ ىاتفػاؽ المحتكمػيف عمػ -: الموجز
  تحديػػػد فػػػرع معػػػيف ى. عػػػدـ اتفاقيمػػػا عمػػػ2990لسػػػنة  13ؽ  79 . ـ بالقواعػػػد المو ػػػوعية ليػػػذا القػػػانوف
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ىا فر ؤ . خط نظرىا ةبالنزاع مف وجي . لميياة تطبيؽ الفرع الكثر اتصاالً  . أثره مف ذلؾ القانوف
 .               يؽ القانوف. خط  فر تطبتحديده 
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مػف  79وعمى مػا تق ػى بػو المػادة   - ضفر ق اء محكمة النق -المقرر  -: القاعدة
أنػػػو متػػػى اتفػػػؽ المحتكمػػػاف عمػػػى المو ػػػوع محػػػؿ  2990لسػػػنة  13قػػػانوف التحكػػػيـ رقػػػـ 

فػإذا  ،يػو القواعػد القانونيػة التػر اتفقػا عمييػا النزاع تعيف عمػى ىياػة التحكػيـ أف تطبػؽ عم
ما اتفقا عمى تطبيؽ قانوف دولة معينة تمتـز ىياة التحكػيـ أف تطبػؽ عمػى النػزاع القواعػد 
المو ػػوعية ليػػذا القػػانوف دوف القواعػػد الخاصػػة بتنػػازع القػػوانيف مػػا لػػـ يتفػػؽ طرفػػا النػػزاع 

ذ اقتصػر تحديػدىما عمػى مجػرد قػانوف  كػاف  ،الدولػة دوف فػرع معػيف عمى  ير ذلػؾ . وا 
ليياة التحكيـ تطبيؽ فرع القانوف الذي تراه مف وجية نظرىا أنو الكثر اتصااًل بمو وع 

بمػػػػا مفػػػػاده أف خط ىػػػػا فػػػػر تحديػػػػد ذلػػػػؾ الفػػػػرع ال يعػػػػد اسػػػػتبعادًا منيػػػػا لقػػػػانوف  ،النػػػػزاع 
 . المحتكميف بؿ فر حقيقتو خط  فر تطبيؽ القانوف

 إجراءات التحكيم :
 " مدة المرافعة الشفويةم التمسك باإلخالل بحق المساواة مع الخصم في أثر عد" 

﴿ 22 ﴾ 
الشػػفوية  عػػدـ تمسػػؾ الطػػاعف بػػاإلخالؿ بحػػؽ المسػػاواة بينػػو وبػػيف خصػػمو فػػى مػػدة المرافعػػة -: المددوجز

 . منو عف االعتراض ر ـ تمكنو مف ذلؾ . اعتباره موافقة  منية عمى مدة المرافعة الشفوية ونزوالً 
 ﴾ 17/11/1111جمسة  -ق  11لسنة   11111عن رقم ﴿ الط

إذ كاف الثابت فى الوراؽ ح ور الطاعف أماـ ىياة التحكيـ بجمسػة المرافعػة  -: القاعدة
مػػػذكرة  1449كمػػػا قػػػدـ فػػػى الوؿ مػػػف يونيػػػو سػػػنة  1449مػػػف مػػػايو سػػػنة  0الخيػػػرة فػػػى 

التمسػؾ فػى أنػو قعػد عػف إال  ،بدفاعو تعقيبًا عمى مسػتندات خصػمو تنفيػذًا لقػرار المحكمػة 
 ، أى منيمػػػػػػػا ، بػػػػػػػاإلخالؿ بحػػػػػػػؽ المسػػػػػػػاواة بينػػػػػػػو وخصػػػػػػػمو فػػػػػػػى مػػػػػػػدة المرافعػػػػػػػة الشػػػػػػػفوية
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ونػزواًل عػف  ،بما ي عد موافقة  منية منو عمى مػدة المرافعػة الشػفوية  ،ر ـ تمكنو مف ذلؾ 
 حقو فى االعتراض عمى حجز الدعوى لمحكـ .

 التحكيم اإلجباري :
بنظر  المنصوص عمييا بقانون المؤسسات العامةعدم اختصاص ىيئة التحكيم  "

 " مع ىيئات القطاع العام ىيئة قناة السويسمنازعات 

﴿ 21 ﴾ 
ف تػاخاصػة . المػاد . أمػواؿ . أمواليػا ىياة قناة السويس . تمتعيا بشخصية معنوية مسػتقمة -: الموجز

 2932لسنة  54و ؽ 2957لسنة  52حكاـ ؽ أ. عدـ سرياف  . مؤداه 2935لسنة  74ؽ 24 ، 1
ف اختصػػاص ىياػػة التحكػػيـ بنظػػر  مػػف القػػانوف الخيػػر بشػػ 54عػػدـ انطبػػاؽ المػػادة  . أثػػره فػػر شػػ نيا .

مػاـ الق ػاء أ. سػبؽ المجػوء إلػى التحكػيـ لػيس شػرطا لقبػوؿ الػدعوى  النزاع بينيا وبػيف الشػركة الطاعنػة
 . العادي

 ﴾ 11/1/1111ة جمس -ق  71لسنة  111الطعن رقم  ﴿

بنظػاـ ىياػة  2935لسػنة  74مفػاد نػص المػادتيف الثانيػة والعاشػرة مػف القػانوف رقـػ  -: القاعدة
ف ىياػػة قنػػاة أ –بػػـر عقػػد المقاولػػة محػػؿ التػػداعر فػػر ظمػػو أوىػػو القػػانوف الػػذي  – قنػػاة السػػويس

وأمواليػا مسػتقمة تتمتع بشخصػية معنويػة  –وىر الجية التر تتبعيا الشركة الطاعنة  –السويس 
بإصػدار قػانوف اليياػات  2957لسػنة  52فر ش نيا أحكاـ القػانوف رقـػ  يأمواؿ خاصة وال تسر 

بإصدار قػانوف المؤسسػات العامػة بمػا ال ينطبػؽ  2932لسنة  54العامة وال أحكاـ القانوف رقـ 
 ف اختصػػاص ىياػػة التحكػػيـ بنظػػر النػػزاع القػػااـ مػػف القػػانوف الخيػػر بشػػ 54بشػػ نيا حكػـػ المػػادة 

بيف الشػركة الطاعنػة وبػيف إحػدى شػركات القطػاع العػاـ أو إحػدى الجيػات الحكوميػة . كمػا أف 
مؤدى البند الخامس عشر مف عقد االتفاؽ المبـر بينيا وبيف المطعوف  دىا أف يقبؿ الطرفاف 
المجوء لمتحكيـ بعد وقوع النزاع بينيما بما معناه أف سبؽ المجوء إلػى التحكػيـ لػيس شػرطا لقبػوؿ 

 . ماـ الق اء العاديألدعوى ا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تقادم
   التقادم المسقط :

شركات المساىمة بمضي لسقوط الحق فى طمب بطالن قرارات الجمعية العمومية " 
 سنة من صدور القرار " 

 ﴾ 52ص   71المساىمة . المبدأ رقـ  ر . شركات : الجمعية العامة لشركات ﴿
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 ﴾ ح ﴿

 المؤلف حق

 عنوان المصنف :
 " يالسمع " شرط الحماية القانونية لعنوان المصنف

﴿ 27 ﴾ 
 ي. تميز العنواف بطػابع ابتكػاري ذ . شرطو المبتكرة إسباغ الحماية عمى عنواف المصنفات -: الموجز

. العنواف المكوف مػف كممػة واحػدة معروفػة لػدى الكافػة .  لفظ  ير دارج لمداللة عمى مو وع المصنؼ
 يخروجو عف إطار الحماية متى لػـ تسػتعمؿ الكممػة فػر الغػرض المحػدد ليػا أو أ ػيؼ إلييػا لفػظ يػؤد

 73المعػػدؿ بػػؽ  2950لسػػنة  750ؽ  1،  2 ادتيفمػػالممسػػامع . ا إلػػى داللػػة  يػػر معتػػادة لمػػاجتماعي
     .  2991لسنة 
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 2950لسػنة  750مفػاد نػص المػادتيف الولػى والثانيػة مػف القػانوف رقػـ  -: القاعدة
 المنطبػػؽ عمػػى – 2991لسػػنة  73بشػػ ف حمايػػة حػػؽ المؤلػػؼ المعػػدؿ بالقػػانوف رقػػـ 

أف المشػػػػرع شػػػػمؿ بالحمايػػػػة مػػػػؤلفر المصػػػػنفات المبتكػػػػرة ومػػػػف بينيػػػػا  –واقعػػػػة الػػػػدعوى 
المصنفات السمعية التر تذاع بواسطة اإلذاعة الالسمكية ويكوف التعبير عنيا بالصػوت 

متالزمػػيف ، كمػػا أسػػبه ىػػذه الحمايػػة عمػػى عنػػواف المصػػنؼ واسػػتمـز لػػذلؾ تػػوافر شػػرطيف 
يكػػوف العنػػواف لفظػػًا  أال: ميػػزًا بطػػابع ابتكػػاري ، والثػػانر أف يكػػوف ىػػذا العنػػواف مت: أوليمػػا 

جاريػػًا لمداللػػة عمػػى مو ػػوع المصػػنؼ ، ومػػف ثػػـ ال تنسػػحب ىػػذه الحمايػػة عمػػى العنػػواف 
 رءالمكػػوف مػػف كممػػة واحػػدة ليػػا مػػدلوؿ ثابػػت ومعػػروؼ لػػدى الكافػػة فػػر الداللػػة عمػػى شػػ

ييػػا لفػػظ آخػػر يػػؤدى معػػيف ، إال إذ اسػػتعممت فػػر  ػػرض  يػػر المحػػدد ليػػا أو أ ػػيؼ إل
 عيما معًا إلى داللة  ير معتادة عمى المسامع .اجم
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 "سمعى " أثر استعمال الكممة الدارجة كعنوان لمصنف 

﴿ 20 ﴾ 
 . كممػة دارجػة تػدؿ عمػى الخبػر . اسػتعماليا بيػذا القصػد كعنػواف لمصػنؼ . كممة " مانشيت " -: الموجز

ؼ االبتكػػػػار وعػػػػدـ تمتعيػػػػا بالحمايػػػػة التػػػػر قررىػػػػا القػػػػانوف . مخالفػػػػة الحكػػػػـ أثػػػػره . خروجيػػػػا عػػػػف وصػػػػ
 .   . عمة ذلؾخط   .المطعوف فيو ىذا النظر واعتبارىا ذات طابع ابتكارى 
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ى االسػػتيالء عمػػر فػػر المغػػة ىػػ رءالداللػػة االصػػطالحية البتكػػار الشػػإذ كانػػت  -: القاعدددة
دراؾ أولػػػو متسػػػمًا بالحداثػػػة  . باكورتػػػو بمعنػػػى أف يكػػػوف وليػػػد أفكػػػار المػػػرء بالمبػػػادرة إليػػػو وا 

تػػر تنطبػػع مػػف اللفػػاظ الدارجػػة ال" مانشػػيت " كممػػة وكانػػت واإلبػػداع وبطابعػػو الشخصػػر . 
التر جرى الناس عمى اسػتعماليا بيػذا القصػد ، فإنػو ينتفػر عنيػا فر الذىف بمعنى الخبر و 

إذا استعممت كعنواف لممصنؼ وتنحسر عنيا الحمايػة التػر قررىػا المشػرع  وصؼ االبتكار
ذ خػالؼ الحكػـ المطعػوف فيػو ىػذا النظػر وجػرى فػر ق ػااو  2950لسػنة  750بالقانوف  وا 

ذات طػػػػػابع ابتكػػػػاري ورتػػػػػب عمػػػػػى ذلػػػػػؾ إلػػػػػزاـ الطػػػػػاعف  " مانشػػػػػيت" عمػػػػى اعتبػػػػػار كممػػػػػة 
 .بالتعويض المق ر بو ، فإنو يكوف معيبًا 

 : السينمائى غالل المصنف عقد است
 " تأبيد مدة العقد ى" األثر المترتب عم

﴿ 25 ﴾ 
المبـر بيف المطعوف  ده المصنؼ السينمااى  عفت مف عقد البيع والتنازؿ  -: الموجز

وأربعوف عامًا تجدد تمقاايًا . مفاده . أبدية مدة  ةتسعبمدتو  تحديدوالطاعف  لوبصفتو منتجًا 
. 1441لسنة  31ؽ  209لمطعوف فيو ببطالف العقد لمخالفتو لممادة العقد . ق اء الحكـ ا

 صحيح .

 (17/1/1111جمسة  -ق  11لسنة  1111)الطعن رقم 



 

 

  ( حك انًؤنفتجبري )  32

 29إذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد ق ى ببطالف عقد البيع والتنازؿ المؤرخ  -: القاعدة
بصفتو باعتباره منت  المصنؼ المبـر بيف المطعوف  ده  1440مف يوليو سنة 

السينمااى مو وع العقد والطاعف بصفتو ، عمى سند مف أف البند الثالث مف العقد 
ف عامًا تجدد تمقاايًا لمدد أخرى مماثمة ومتكررة بدوف مقابؿ و ت مف أف مدتو تسعة وأربع

مدة محددة مادى ودوف الرجوع إلى الطرؼ الوؿ بما مفاده أف مدة العقد أبدية وال تنتيى ب
مف قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية ، وكاف ىذا الذى  209بالمخالفة لنص المادة 

 .ى عميو فى ذلؾ يكوف عمى  ير أساسالقانوف فإف النعخمص إليو الحكـ يتفؽ وصحيح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 39 تجبري ) دعىي ( 

 ﴾ د ﴿

 ىدعو 

 : ىإجراءات نظر الدعو 
 : ىأخر  ىمن محكمة إل ىإحالة الدعو 

 " المحكمة القتصادية ىإلالمدنية من المحاكم  ى" أثر إحالة الدعو 

﴿ 25 ﴾ 
قػػػرار المحكمػػػة المدنيػػػة بإحالػػػة الػػػدعوى إلػػػى المحكمػػػة االقتصػػػادية . ق ػػػاء  ػػػمنى بعػػػدـ  -: المدددوجز

.  . الزمػػػو مرافعػػات . عػػدـ الطعػػف عميػػو 127يػػػو . ـ االختصػػاص النػػوعى . أثػػره . جػػواز الطعػػف عم
.  و واقعية لـ يسػبؽ إثارتيػاأ. امتناع معاودة مناقشتو ب دلة قانونية  صيرورتو حاازا لقوة المر المق ر

 . عمة ذلؾ

 ﴾ 17/11/1111جمسة  -ق  11لسنة  1111﴿ الطعن  رقم 

المحكمػػػة االقتصػػػادية   ىعتبػػػر إحالػػػة الػػػدعوى مػػػف المحكمػػػة المدنيػػػة إلػػػتال  -: القاعددددة
مجػػػرد قػػػرار بإحالػػػة الػػػدعوى إداريػػػًا مػػػف دااػػػرة مػػػف دوااػػػر المحكمػػػة إلػػػى دااػػػرة أخػػػرى مػػػف 

نما ىو فى حقيقتو ق اء  من بعدـ اختصاص تمػؾ المحكمػة نوعيػًا بنظػر  ردواارىا ، وا 
الدعوى ، وبإحالتيا إلى المحكمة االقتصادية باعتبارىا المختصة بنظرىا ، ومف ثـ يقبؿ 

يطعػف الخصػوـ لـ  اإذ، ف مف قانوف المرافعات 127طعف المباشر تطبيقًا لحكـ المادة ال
 رفيو بطرؽ الطعف المقررة قانونًا فإف ق اءىا فى ىذا الش ف يحوز قوة المر المق 

واقعيػػة لػػـ يسػػبؽ  ويمتنػػع عمػػييـ العػػودة إلػػى مناقشػػة ىػػذه المسػػ لة ولػػو ب دلػػة قانونيػػة أو
لمحكمػػة معػػاودة النظػػر فيػػو لمػػا ىػػو مقػػرر أف حجيػػة الحكػػاـ إثارتيػػا كمػػا يمتنػػع عمػػى ا

 تسمو عمى اعتبارات النظاـ العاـ .

 

 



 

 

  تجبري ) دعىي ( 23

 : ىأخر  ىمن دائرة إل ىإحالة الدعو 
 دوائرهب االستئُبفيت " ًيٍ اندوائر االبتدائيت ببنًحبكى االلتصبديت إن يإحبنت اندعىأثر " 

﴿ 23 ﴾ 
االقتصػػػادية بيياػػػة  المحكمػػػةاالقتصػػػادية بيياػػػة ابتداايػػػة  بإحالػػػة الػػػدعوى إلػػػى  ق ػػػاء المحكمػػػة -: المدددوجز
 . ق اء  منى بعدـ االختصاص . أثره . التزاـ الخيرة بنظر الدعوى . استانافية

 ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق   11لسنة  1111﴿ الطعن رقم 

بعدـ اختصاصيا  حكماً ... إذ كانت محكمة القاىرة االقتصادية قد أصدرت فى  -: القاعدة
حالتيا إلى محكمة القاىرة االقتصادية االستانافية باعتبارىا المختصة بنظرىا إبنظر الدعوى وب

 .  ومف ثـ فإف ذلؾ يعتبر ق اًء  منيًا تمتـز بو المحكمة المحاؿ إلييا

 : ىتقدير قيمة الدعو 
 الدعاوى غير المحددة القيمة : 

 ﴾ 53،  53 ص  04،  79ـ ارقأ المبادئ.  محاكـ اقتصادية.  ر ﴿

 : ىقبول الدعو 
 " المجوء إلى ىيئة التحكيم اإلجباري ليس شرطا لقبول الدعاوى المقامة من ىيئة قناة السويس "

 ﴾ 70 ص 21. المبدأ رقـ  . تحكيـ ر ﴿
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 



 

 

 23 تجبري ) رهٍ ( 

 ﴾ ر ﴿

 رىن

 : التجاريالرىن 
  " فى ظل قانون التجارة القديم المرىون ءيالشإجراءات التنفيذ عمى  "

﴿ 23 ﴾ 
. تمكيف الػدااف المػرتيف مػف  . مقت اه المرىوف تجارياً  رءتبسيط إجراءات التنفيذ عمى الش -: الموجز

 . ؽ التجارة القديـ 33 ييا المعامالت التجارية . ـ تالحصوؿ عمى حقو بالسرعة التر تق

        ﴾ 17/1/1111جمسة  -ق  11لسنة  1111الطعن رقم  ﴿

مػػف نػػوفمبر  27مػػف قػػانوف التجػػارة القػػديـ الصػػادر فػػر  33الػػنص فػػر المػػادة  -: القاعدددة
إذا حػؿ ميعػاد دفػع الػديف ولػـ  والمنطبؽ عمى الواقع فػر الػدعوى  عمػى أنػو "  2337سنة 

التنبيػػػو عمػػػى مدينػػػو بالوفػػػاء خػػػالؼ يوفيػػػو المػػػديف جػػػاز لمػػػدااف بعػػػد ثالثػػػة أيػػػاـ مػػػف تػػػاريخ 
مواعيد المسافة أف يقدـ عري ة لمقا ر المعيف لألمور الوقتية فر المحكمة الكااف محمػو 
فػػر داارتيػػا ليتحصػػؿ منػػو عمػػى اإلذف ببيػػع جميػػع الشػػياء المرىونػػة أو بع ػػيا بالمزايػػدة 

المحػػػػؿ العموميػػػػة عمػػػػى يػػػػد سمسػػػػار يعػػػػيف لػػػػذلؾ فػػػػر اإلذف المػػػػذكور . ويكػػػػوف البيػػػػع فػػػػر 
والساعة المذيف يعينيما القا ر المذكور ولو أف ي مر بمصؽ إعالنات ودرجيا فر الجرااػد 

" يػػدؿ عمػػى أف المشػػرع حػػرص عمػػى تبسػػيط إجػػراءات التنفيػػذ عمػػى  إذا اقت ػػى الحػػاؿ ذلػػؾ
حتػػى يػػتمكف الػػدااف المػػرتيف مػػف الحصػػوؿ عمػػى حقػػو  يالمرىػػوف فػػر الػػرىف التجػػار  رءالشػػ

 المعامالت التجارية .بالسرعة التر تقت ييا 

﴿ 29 ﴾ 
.  الشػػرء المرىػػوف ىوجػػوب حصػػوؿ الػػدااف المػػرتيف عمػػى حكػػـ نيػػاار بالػػديف لمتنفيػػذ عمػػ -: المددوجز
  . حػػػؽ الػػػدااف . مػػػؤداه المػػػور الوقتيػػػة ر. جػػػواز االكتفػػػاء باستصػػػدار أمػػػر بػػػالبيع مػػػف قا ػػػ االسػػػتثناء

 



 

 

  تجبري ) رهٍ ( 23

 ؽ التجػارة القػديـ 33لثمف دوف استمزاـ اتخاذ إجراءات أخرى . ـ استيفاء حقو مباشرة مف ا فىالمرتيف 
                       . 

         ﴾17/1/1111جمسة  -ق  11لسنة  1111الطعن رقم  ﴿

إذ كاف الصؿ وفقًا لمقواعد العامة أف الدااف المرتيف يتعػيف عميػو الحصػوؿ  -: القاعدة
بموجػب المػادة فػإف المشػرع أجػاز  المرىوف ، ءرعمى حكـ نياار بالديف لمتنفيذ عمى الش

لمػػدااف المػػرتيف  2337مػػف نػػوفمبر سػػنة  27مػػف قػػانوف التجػػارة القػػديـ الصػػادر فػػر  33
فر الرىف التجاري إذا حؿ ميعاد الوفاء بالديف الم موف بالرىف ولـ يوؼ بػو المػديف أف 

لػو أف يتقػدـ بعري ػة  ينبو عميو بالوفاء ، فإذا انق ػت ثالثػة أيػاـ عمػى ذلػؾ التنبيػو جػاز
المػػور الوقتيػػة فػػر المحكمػػة الكػػااف موطنػػو فػػر داارتيػػا ليتحصػػؿ منػػو عمػػى  رإلػػى قا ػػ

اإلذف ببيع جميع الشياء المرىونة أو بع يا بالمزايدة العمومية . فإذا ت كد القا ر مف 
صػػحة الػػديف والػػرىف أمػػر بػػالبيع دوف اشػػتراط حصػػوؿ الػػدااف عمػػى سػػند واجػػب النفػػاذ ، 

ف يقػػع البيػػع بػػالمزاد العمنػػر وعمػػى يػػد سمسػػار يعينػػو القا ػػر كمػػا يعػػيف المكػػاف ويجػػب أ
والسػػػاعة المػػػذيف يقػػػع فييمػػػا البيػػػع و إذ كػػػاف قصػػػد المشػػػرع مػػػف تقريػػػر ىػػػذه اإلجػػػراءات 

المرىػػوف فػػر الػػرىف التجػػػاري ىػػو  ػػماف سػػرعة حصػػػوؿ  رءالمبسػػطة لمتنفيػػذ عمػػى الشػػػ
لػػدااف يحػػؽ لػػو أف يسػػتوفر دينػػو مػػف الػػدااف المػػرتيف عمػػى حقػػو ، فػػإف مقت ػػى ذلػػؾ أف ا

رد مػػا يزيػػد الػػثمف النػػات  مػػف البيػػع مباشػػرة دوف اسػػتمزاـ اتخػػاذ إجػػراءات أخػػرى عمػػى أف ي ػػ 
 عمى ذلؾ إلى المديف الراىف .

﴿ 14 ﴾ 
ق ػػاء الحكػـػ المطعػوف فيػػو بػرفض طمػػب الطػاعف اسػػتيفاء دينػػو مػف ثمػػف بيػع الب ػػااع المرىونػػة  -: المدوجز

ومخالفػػة . خطػػ   رمػػدن 2229يػػدة العموميػػة بعػػد حمػػوؿ أجػػؿ الػػديف اسػػتنادًا إلػػى ـ حيازيػػًا بطريقػػة المزا
المرىػػوف حػػاؿ كونػػو ميػػددًا بػػاليالؾ أو التمػػؼ أو  رء. عمػػة ذلػػؾ . تعمػػؽ ىػػذه المػػادة ببيػػع الشػػقػػانوف لم

                               نقص القيمة قبؿ حموؿ أجؿ الديف .     
 ﴾ 17/1/1111جمسة  -ق  11لسنة  1111الطعن رقم  ﴿



 

 

 23 تجبري ) رهٍ ( 

إذ كػاف الحكػـ المطعػوف فيػو قػد أيػد الحكػـ االبتػداار فػر ق ػااو بػاإلذف لمبنػؾ  -: القاعدة
الطاعف ببيع الب ااع المرىونة حيازيًا بطريؽ المزايدة العمومية مع إيداع الثمف المتحصؿ 

طمػػب الطػػاعف اسػػتيفاء  ورفػػض إجابػػة ،مػػف البيػػع خزينػػة المحكمػػة عمػػى ذمػػة دعػػوى الحػػؽ 
 مف القانوف المدنر التػر نصػت عمػى أف " 2229استنادًا إلى المادة  ،دينو مف ثمف البيع 

وينتقؿ حؽ الدااف فػر ىػذه  ، يفصؿ القا ر فر أمر إيداع الثمف عند الترخيص فر البيع
" . فػػر حػػيف أف حكػػـ ىػػذه المػػادة يتعمػػؽ بػػالترخيص لمػػدااف  إلػػى ثمنػػو رءالحالػػة مػػف الشػػ

المرىوف إذا كػاف ميػددًا بػاليالؾ أو التمػؼ أو نقػص القيمػة  الشرءلمرتيف أو لمراىف ببيع ا
وقد تقدـ البنؾ بطمب البيع بعد حموؿ أجؿ الديف وعػدـ وفػاء  ،وذلؾ قبؿ حموؿ أجؿ الديف 

مػػف قػػانوف التجػػارة القػػديـ سػػالؼ  33فيطبػػؽ فػػر شػػ نو حكػػـ المػػادة  ،المطعػػوف  ػػدىا بػػو 
ذ خػالؼ  التصريح لمػدااف باسػتيفاء دينػو مػف الػثمف النػات  مػف البيػع البياف والذي يقت ى وا 

 .الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر فإنو يكوف قد خالؼ القانوف وأخط  فى تطبيقو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  تجبري ) شركبث ( 22

 ﴾ ش ﴿

 شركات
 :  األحكام العامة لمشركات

 تأسيس الشركات :
 " اعتبارىا من األعمال التجارية "

﴿ 12 ﴾ 
عتبارىػا ا ترميميػا . وأت سيس الشركات التجارية والمساىمة فييػا ومقػاوالت تشػييد العقػارات  -: الموجز

 .  2999لسنة  23ؽ  5،  0المادتيف .  أعمااًل تجارية

 ﴾ 11/1/1111جمسة  - ق 11لسنة  11111،  11111﴿ الطعنان رقما 

لسػنة  23مػف قػانوف التجػارة رقػـ  0لنص المادة  وفقاً  المقرر قانوناً  -: القاعدة
الشػػركات التجاريػػة والمسػػاىمة فييػػا يعػػد مػػف العمػػاؿ التجاريػػة  ت سػػيسف أ 2999

اً  مػف ذات القػانوف  5لمػا تػنص عميػو المػادة  كما يعػد مػف العمػاؿ التجاريػة وفقػ
 . و ترميمياأمقاوالت تشييد العقارات 

 عقد الشركة : 
 " تفسير المحكمة لعقد الشركة "

﴿ 11 ﴾ 
تفسػػير الحكػػـ المطعػػوف فيػػو عقػػد االتفػػاؽ عمػػى المشػػاركة فػػر صػػيدلية ب نػػو شػػركة محاصػػة  -: المددوجز

استنادًا لوجود شركة مستترة وخفّية دوف اعتبار لمػا طػواه العقػد مػف اشػتراطات والتزامػات متعمقػة بتوزيػع 
دارة الصيدلية  . استخالص  ير سااه ومخالفة لمثابت بالوراؽ . عمة ذلؾ .  الرباح وا 

 ﴾ 11/11/1111جمسة  -ق  71لسنة  711،  711 ان رقما﴿ الطعن



 

 

 25 تجبري ) شركبث ( 

 اً إذ كػػاف الثابػػت مػػف الوراؽ أف الطػػاعف أبػػـر مػػع المطعػػوف  ػػده عقػػد -: القاعدددة
طبيعيػػا عمػػى ابنػػو "  بموجبػػو أصػػبح " .... " بصػػفتو وليػػا 7/22/2934 ًا فػػىمؤرخػػ

...... فػػػر  رالتػػػر يمتمكيػػػا الصػػػيدل .......... " شػػػريكًا بواقػػػع الثمػػػث فػػػر صػػػيدلية 
ف يمقابؿ مبمه ثالثة آالؼ جنيو ، وت مف االتفاؽ عمػى أحقيػة الشػريؾ فػر مبمػه سػت

جنييػػػًا شػػػيريًا وت ػػػمف االتفػػػاؽ عمػػػى المشػػػاركة فػػػر الربػػػاح والخسػػػاار سػػػنويًا ، وأف 
لية حػؽ اإلدارة لقػاء مبمػه مااػة وعشػريف جنييػًا شػيريا ، وأنػو فػر يكوف لمالؾ الصػيد

مف الطػرفيف يحػؿ ورثتػو محمػو ووقػع عميػو كشػيود ثالثػة مػف أصػحاب  يحالة وفاة أ
لما كاف الحكـ المطعوف فيو قد خمص فر مدوناتو إلػى و الصيدليات بذات المدينة ، 

حاصة استنادًا إلػى أنيػا أف عقد االتفاؽ سالؼ الذكر ال يعدو أف يكوف عقد شركة م
شػػركة مسػػتترة وخفيػػة ولػػيس ليػػا وجػػود ظػػاىر بالنسػػبة إلػػى الغيػػر ووجودىػػا مقتصػػر 
عمػػى الشػػركاء فييػػا ، متجػػاىاًل لمػػا طػػواه ىػػذا العقػػد مػػف اشػػتراطات والتزامػػات متعمقػػة 
بكيفيػػػة توزيػػػع الربػػػاح واختصػػػاص المالػػػؾ الصػػػمر لمصػػػيدلية بػػػاإلدارة لقػػػاء أجػػػر ، 

عمى إبرامو ثالثة مف أصحاب الصػيدليات بػذات المدينػة ، وىػو  ف اًل عف أنو شيد
إلػػػػى أف ىػػػػذا التفسػػػػير ال يواجػػػػو الحقػػػػااؽ سػػػػالفة الػػػػذكر بمػػػػا يكػػػػوف معػػػػو  يمػػػػا يػػػػؤد

 . استخالصو  ير سااه وال يتطابؽ مع الثابت بالوراؽ

 " منازعات شركات األموال ىالقانون الواجب التطبيق عم "
 ﴾  50 ص 03رقـ  . المبدأ التطبيؽ قانوف : القانوف الواجب.  ر ﴿

 :شركات المساىمة 
 :سيم الشركة أالكتتاب في 

 " ثر عدم وفاء المكتتب في شركة المساىمة بكامل القيمة السمية لألسيمأ" 

﴿ 17 ﴾ 
.  المكتتػػػب فػػػر شػػػركة المسػػػاىمة . التزامػػػو بالوفػػػاء بكامػػػؿ القيمػػػة االسػػػمية لألسػػػيـ النقديػػػة -: المدددوجز

 ة سػػمطة التػػدرج فػػر اسػػتكماؿ ىػػذا الوفػػاء سػػواء فػػر طريقػػة السػػداد أو مدتػػو . عػػدـ الوفػػاء لمجمػػس اإلدار 

 



 

 

  تجبري ) شركبث ( 22

. أثػػػره .  فػػػر المواعيػػػد المحػػػددة بمعرفػػػة مجمػػػس اإلدارة أو خػػػالؿ خمػػػس سػػػنوات مػػػف ت سػػػيس الشػػػركة
ت ػػاء بػػاقر القيمػػة لمجمػس اإلدارة بيػػع أسػػيـ الممتنػػع لحسػػابو . الزمػػو . عػػدـ سػقوط حػػؽ الشػػركة فػػر اق

 مف الاحتو التنفيذية .                               5،  7،  37/2،  2932 لسنة 259ؽ  71بانق اء الجؿ . المادتاف 

 ﴾ 17/11/1111جمسة  -ق  11لسنة  1111﴿ الطعن رقم 

المسػتبدلة بالقػانوف  2932لسػنة  259مػف القػانوف رقػـ  71الػنص فػر المػادة  -: القاعدة
مػػػف  37والثالثػػػة والخامسػػػة مػػػف المػػػادة  ىوالػػػنص فػػػر الفقػػػرات الولػػػ 2993لسػػػنة  7رقػػػـ 

الالاحػػة التنفيذيػػة لمقػػانوف سػػالؼ البيػػاف يػػدؿ عمػػى أف التػػزاـ المكتتػػب فػػر شػػركة المسػػاىمة 
ف كػػاف المشػػرع قػػد رخػػص  بالوفػػاء بكامػػؿ القيمػػة االسػػمية لألسػػيـ النقديػػة أمػػر وجػػوبر ، وا 

سػتكماؿ ىػػذا الوفػاء ، سػػواء فػر تحديػػده لمواعيػده أو الطريقػػة لمجمػس اإلدارة ، التػدرج فػػر ا
تباعيػػػا فػػػر ت ديػػػة بػػػاقر قيمػػػة السػػػيـ ، مػػػع لػػػزـو اإلعػػػالف بمواعيػػػد السػػػداد قبػػػؿ االواجػػػب 

حموليا بخمسة عشر يومًا عمى القؿ ، إال أنو يتعػيف عمػى المكتتػب إتمػاـ ىػذا السػداد فػر 
ؿ مػػػدة ال تزيػػػد عمػػػى خمػػػس سػػػنوات مػػػف المواعيػػػد المحػػػددة بمعرفػػػة مجمػػػس اإلدارة أو خػػػال

تاريخ ت سيس الشػركة ، فػإذا امتنػع أو تػ خر فػر السػداد بعػد إعالنػو خػالؿ تمػؾ المػدة ، أو 
تمػػؾ  رانق ػػت مػػدة الخمػػس سػػنوات دوف سػػداد ، فػػال يسػػقط حػػؽ الشػػركة فػػر اقت ػػاء بػػاق
اىـ ، القيمػػة ، بػػؿ يحػػؽ لمجمػػس اإلدارة إعمػػاؿ الجػػزاء الػػذي قػػرره المشػػرع عمػػى ذلػػؾ المسػػ

ببيع أسيمو لحسابو وعمػى ذمتػو و مسػاوليتو دوف اسػتمزاـ إلخطػاره أو اتخػاذ إجػراء قػانونر 
 . أو ق اار آخر وخصـ ما يكوف مطموبًا لمشركة كمصاريؼ مف ثمف البيع

 إدارة شركات المساىمة : مجمس 
 تمثيل الشخص العتباري بمجمس إدارة شركة المساىمة " "

﴿ 10 ﴾ 
وؿ الشخص االعتباري ع وًا بمجمس إدارة شركة المساىمة . شرطو . تعييف جواز قب -: الموجز

ممثؿ لو فر ىذا المجمس . جواز عزؿ الممثؿ بمعرفة الشخص االعتباري فر أى وقت بشرط إخطار 
  . 2932لسنة  259مف الالاحة التنفيذية لؽ  173/2،  173/2،  175/2الشركة . المواد 



 

 

 22 تجبري ) شركبث ( 

ثبػػػوت الع ػػػوية فييػػػا لمشػػػخص .  عمػػػة ذلػػػؾاز إنابتػػػو فػػػر ح ػػػور الجمعيػػػة العامػػػة لمشػػػركة . عػػػدـ جػػػو 
 االعتباري الذي يعيف ممثمو فييا .

  ﴾  11/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  11111﴿ الطعن رقم 

مػػػػػف الالاحػػػػػة التنفيذيػػػػػة  173/2،  173/2،  175/2الػػػػػنص فػػػػػر المػػػػػواد  -: القاعددددددة
عمى أف المشرع أجاز أف يكوف الشػخص االعتبػاري  يدؿ 2932لسنة  259لمقانوف رقـ 

ع وًا بمجمس إدارة شركة المساىمة عمى أف يتـ تعييف ممثػؿ لػو فػر ىػذا المجمػس لمػدة 
ع وية مف يمثمو ، ويجػوز لمشػخص االعتبػاري أف يعزلػو فػر أى وقػت عمػى أف يخطػر 

ركة الشػػػػركة بػػػػذلؾ و ال يجػػػػوز أف ينػػػػوب ممثػػػػؿ الشػػػػخص االعتبػػػػاري بمجمػػػػس إدارة الشػػػػ
المساىمة عف ذلؾ الشػخص فػر ح ػور الجمعيػة العامػة لمشػركة ، إنمػا تثبػت الع ػوية 
فييا لمشخص االعتباري بحسبانو المساىـ برأسمالو فر رأس ماؿ شركة المساىمة ويعيف 
ممثمو فر الجمعية العامة ويكوف مساواًل عف أعمالػو ، عػالوة عمػى مسػاولية الخيػر عػف 

 . أعمالو

 "في مجمس إدارة الشركة  عن أعمال ممثمو يالمعنو " مسئولية الشخص 

﴿ 15 ﴾ 
تتحقػؽ بػو مسػاولية  الذى. تحققيا عمى النحو  عف أعماؿ ممثمو يمساولية الشخص المعنو  -: الموجز

أع ػػػاء  رعػػػف بػػػاق يالفػػػراد واليياػػػات الخاصػػػة . اخػػػتالؼ المركػػػز القػػػانونى لممثػػػؿ الشػػػخص االعتبػػػار 
 الماؿ . مجمس اإلدارة فييا مف أصحاب رأس

  ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  11111﴿ الطعن رقم 

المركز القػانونر لممثػؿ الشػخص االعتبػاري فػر مجمػس إدارة شػركة المسػاىمة  -: القاعدة
يختمؼ عف المركز القػانونر بالنسػبة لبػاقر أع ػاء مجمػس اإلدارة فييػا مػف أصػحاب رأس 

الػػذي تتحقػػؽ بػػو مسػػاولية الفػػراد  وتتحقػػؽ مسػػاولية الشػػخص المعنػػوي عمػػى النحػػو ،المػػاؿ 
 .  وقواعد المساولية التقصيرية واحدة لمفريقيف ،واليياات الخاصة 
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 شركات المساىمة :مالجمعية العامة ل
 " بناء عمى دعوة مجمس إدارة الشركةالعامة صحة انعقاد الجمعية شروط " 

﴿ 15 ﴾ 
. صحتو . ح ور  مجمس إدارة الشركةناء عمى دعوة انعقاد الجمعية العامة ب -: الموجز

. عدـ استكماؿ النصاب . أثره . وجوب الدعوة إلى  المساىميف الذيف يمثموف ربع رأس الماؿ
ال يشترط فيو ىذه النسبة . قرارات الجمعية العامة . صدورىا بال مبية المطمقة اجتماع ثاف 
 . لألسيـ الممثمة

 ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  11لسنة   11111﴿ الطعن رقم 

 ىالمطموب انعقاده بناء عم –يشترط لصحة انعقاد االجتماع لمجمعية العامة  -: القاعدة
ح ػػػور المسػػػاىميف الػػػذيف يمثمػػػوف ربػػػع رأس المػػػاؿ عمػػػى  - مجمػػػس إدارة الشػػػركةطمػػػب 

ال وجػػب الػػدعوة الجتمػػاع ثػػاف يعقػػد خػػالؿ  يومػػًا التاليػػة ليػػذا االجتمػػاع  الثالثػػيفالقػػؿ وا 
، وتصػػػدر قػػػرارات الجمعيػػػة  وؿ ويعتبػػػر صػػػحيحًا أيػػػًا كػػػاف عػػػدد السػػػيـ الممثمػػػة فيػػػوال

 . العادية بال مبية المطمقة لألسيـ الممثمة فر االجتماع

 " دارة الشركةإ" شروط تصدي الجمعية العامة ألعمال 

﴿ 13 ﴾ 
 إلدارة عف البت فييا .ز مجمس االجمعية العامة العادية لعماؿ اإلدارة . شرطو . عج يتصد -: الموجز

 ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  11لسنة   11111﴿ الطعن رقم 

لمجمعيػػػة العامػػػة لمشػػػركة أف تتصػػػدى لى عمػػػؿ مػػػف أعمػػػاؿ اإلدارة إذا عجػػػز  -: القاعددددة
مجمس اإلدارة عف البت فيػو بسػبب عػدـ اكتمػاؿ نصػاب المجمػس لعػدـ صػالحية عػدد مػف 

 . ف التوصؿ إلى أ مبية تؤيد القرارأع ااو أو تعمدىـ عدـ الح ور أو عدـ إمكا

 



 

 

 29 تجبري ) شركبث ( 

 " عزل عضو مجمس إدارة شركات المساىمة فى سمطة الجمعية العامة" 

﴿ 13 ﴾ 
 . مػػف اختصػػاص الصػػؿ فيػػوشػػركات المسػػاىمة أو عزلػػو . الاختيػػار ع ػػو مجمػػس إدارة  -: المددوجز

سػػمطات . عمػة ذلػػؾ . ممارسػػتو  غ قػػانونرالجمعيػة العامػػة لشػػركة المسػاىمة . شػػرط عزلػػو . وجػود مسػػو 
 /123و ـ  2932لسػػنة  259ؽ  254/5،  33/2،  75/2مسػػتمدة مػػف نيابػػة قانونيػػة . المػػواد 

ثانيًا مف الاحتو التنفيذية . تعمؽ سمطة الجمعيػة العامػة فػر عػزؿ ع ػو مجمػس اإلدارة بالنظػاـ العػاـ . 
  ير ذلؾ . ىأثره . بطالف االتفاؽ عم

 ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  11111﴿ الطعن رقم 

 259مػف القػانوف رقػـ  33/1،  57/2مػف اسػتقراء الػنص فػر المػادتيف  البػيف -: القاعدة
/ثانيػػػًا مػػػف الاحتػػػو التنفيذيػػػة ، أف ع ػػػو مجمػػػس إدارة الشػػػركة 123والمػػػادة  2932لسػػػنة 

أي ػػًا يػػتـ المسػػاىمة يػػتـ اختيػػاره  ك صػػؿ عػػاـ  بمعرفػػة الجمعيػػة العامػػة لمشػػركة وبمعرفتيػػا 
نما ىػو يمػارس  عزلو متى و جد المسوغ القانونر الذي يبرر ذلؾ ، لنو ليس وكياًل عاديًا وا 

ويسػػتمد ىػػذه السػػمطات مػػف نيابػػة قانونيػػة أكثػػر منيػػا  ( الشػػركة) سػػمطات فػػر نظػػاـ قػػانونر 
ف يكػػف ذلػػؾ إلػػى أجػػؿ معمػػـو وقػػد أكػػدت المػػادة  القػػانوف ىػػذا مػػف ذات  254/5تعاقديػػة وا 

لعػػزؿ ورفػػع دعػػوى المسػػاولية المدنيػػة بمناسػػبة النظػػر فػػر المخالفػػات عنػػد التفتػػيش الحػػؽ فػػر ا
عمى الشركة وسمطة الجمعية بيذا الش ف  تتعمؽ بالنظاـ العاـ فال يجػوز االتفػاؽ عمػى خالفػو 

 . وتقييد حقيا فر ذلؾ ولو بنص فر النظاـ الساسر لمشركة

 " نة تكوينًا صحيحاً ثر القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكو أ" 

﴿ 19 ﴾ 
القػػػػرارات الصػػػػادرة مػػػػف الجمعيػػػػة العامػػػػة المكونػػػػة تكوينػػػػًا صػػػػحيحًا . أثرىػػػػا . التػػػػزاـ كافػػػػة  -: المددددوجز

 . أسبابو . . بطالف ىذه القرارات المساىميف بيا وعمؿ مجمس اإلدارة عمى تنفيذىا
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  ث (تجبري ) شركب 53

تكوف القرارات الصادرة مف الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا والمنعقدة  -: القاعدة
الجتماع الذي لطبقًا لمقانوف ونظاـ الشركة ممزمة لجميع المساىميف سواء كانوا حا ريف 

صدرت فيو ىذه القرارات أو  اابيف أو مخالفيف ، وعمى مجمس اإلدارة تنفيذ ىذه القرارات 
عمى  رمنيا إذا صدر بالمخالفة لحكاـ القانوف أو نظاـ الشركة أو بن ييقع باطاًل أ، و 

 . عسؼ بالقمية أو كاف مشوبًا بالغش أو التدليس

 " الصادرة لصالح فئة معينة من المساىمين الجمعية العامة بطالن قراراتمناط قبول طمب  "

﴿ 74 ﴾ 
مشػػػركة المسػػػاىمة الصػػػادر لصػػػالح فاػػػة معينػػػة مػػػف لجػػػواز إبطػػػاؿ قػػػرار الجمعيػػػة العامػػػة  -: المدددوجز

.  . منػػاط قبػػوؿ طمػػب الػػبطالف المسػػاىميف أو لر ػػرار بيػـػ أو لجمػػب نفػػع خػػاص لع ػػاء مجمػػس اإلدارة
تقديمػػو مػػف المسػػاىميف الػػذيف اعتر ػػوا عميػػو فػػر مح ػػر الجمسػػة أو المتغيبػػيف عػػف الح ػػور بسػػبب 

 . شرطو .  مب. لمجية اإلدارية أف تنوب عنيـ فر ىذا الط مقبوؿ
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يجوز إبطاؿ كؿ قرار يصدر لصالح فاة معينة مف المساىميف أو لر رار  -:القاعدة 
بيـ أو لجمب نفع خاص لع اء مجمس اإلدارة أو  يرىـ دوف اعتبار لمصمحة 

اعتر وا عمى القرار فر  الشركة . وال يجوز أف يطمب البطالف إال المساىموف الذيف
ويجوز لمجية اإلدارية  ،مح ر الجمسة أو الذيف تغيبوا عف الح ور بسبب مقبوؿ 

 المختصة أف تنوب عنيـ فر طمب البطالف إذا تقدموا ب سباب جدية .
 " ثر الحكم ببطالن قرارات الجمعية العامة العاديةأ" 

﴿ 72 ﴾ 
.  دية . أثره . اعتبارىا ك ف لـ تكف بالنسبة لجميع المساىميفالحكـ ببطالف قرارات الجمعية العا -: الموجز

   . شرطو . النية أو حقيـ فر المطالبة بالتعويض رعدـ امتداده لر رار بحقوؽ الغير حسن
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 53 تجبري ) شركبث ( 

وىػػػو خػػػاص بمسػػػااؿ  -ة العامػػػة يترتػػػب عمػػػى الحكػػػـ بػػػبطالف قػػػرار الجمعيػػػ -: القاعددددة
اعتبػػار  -مػػف قػػانوف المرافعػػات  14عميػػو القاعػػدة المقػػررة فػػر المػػادة  يالشػػركات ال تسػػر 

 يػػػػر أف ىػػػػذا الػػػبطالف ال يمتػػػػد بػػػػ ثره  ،القػػػرار كػػػػ ف لػػػػـ يكػػػف بالنسػػػػبة لجميػػػػع المسػػػاىميف 
 النيػػة الػػذيف تعػػامموا مػػع الشػػركة عمػػى  ػػوء قػػرار الجمعيػػة رلر ػػرار بحقػػوؽ الغيػػر حسػػن

 البطالف وال يخؿ بحقيـ فر المطالبة بالتعويض عند االقت اء .حكـ العامة وقبؿ صدور 

بمضى سنة من تاريخ  لشركات المساىمة امةبطالن قرارات الجمعية الع ىسقوط دعو  "
 "صدور القرار 

﴿ 71 ﴾ 
وقػؼ .  اردعوى بطالف قرارات الجمعية العامة . انق اايا بم ى سنة مف تاريخ صػدور القػر  -: الموجز

 . يتنفيذ القرار . جواز 
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صػدور ىػذا سنة مف تػاريخ  ربم  -قرارات الجمعية العامة  -بطالف  تسقط دعوى -:القاعدة 
 القرار ، وال يترتب عمى رفع الدعوى وقؼ تنفيذ القرار ما لـ ت مر المحكمة بذلؾ .

 : شركات المساىمةالحل 
شركة المساىمة عن توجيو الدعوة لمجمعية العمومية غيدر الثر تقاعس مجمس إدارة أ" 

 " العادية لمنظر في طمب حميا وتصفيتيا

﴿ 77 ﴾ 
شػػركة المسػػاىمة عػػف توجيػػو الػػدعوة لمجمعيػػة العموميػػة  يػػر العاديػػة التقػػاعس مجمػػس إدارة  -: المددوجز

الطمػػب . مػػؤداه . التػػزاـ الجيػػة اإلداريػػة بالقيػػاـ لمنظػػر فػػر طمػػب حميػػا وتصػػفيتيا خػػالؿ شػػير مػػف تقػػديـ 
بيذا اإلجراء إذا طمب المساىموف منيا ذلػؾ . تقاعسػيا عػف توجيػو الػدعوة ر ػـ تػوافر شػروطو . أثػره . 

 لممساىميف حؽ المجوء لمق اء العادي بطمب إلزاـ الجية اإلدارية بالقياـ بيذا اإلجراء .
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  تجبري ) شركبث ( 53

لمنظػػػر فػػػر شػػػركات المسػػػاىمة عػػػف توجيػػػو الػػػدعوة التقػػػاعس مجمػػػس إدارة  إذا -: القاعددددة
التزمػت الجيػة اإلداريػة بالقيػاـ بيػذا  ،خػالؿ شػير مػف تقػديـ الطمػب طمب حميػا وتصػفيتيا 

ف توجيػػو فػػإف تقاعسػػت الجيػػة اإلداريػػة عػػ ،اإلجػػراء إذا تقػػدـ إلييػػا الطػػالبوف بػػذات الطمػػب 
ء ، متى طمب ذلػؾ ىػؤالء ألزميا الق اء بالقياـ بيذا اإلجرا ،الدعوة ر ـ استيفاء شروطيا 

 . فو المساىم

 استمرار شركة المساىمة " ى" أثر الخالفات الشخصية بين الشركاء عم

﴿ 70 ﴾ 
ر أو قيػػد يحػػوؿ دوف تصػػرؼ المسػػاىـ فػػر حظػػخمػػو النظػػاـ الساسػػر لشػػركة التػػداعر مػػف  -: المددوجز

سػػيمو . مػػؤداه . شخصػػية المسػػاىـ فػػر الشػػركة ليسػػت محػػؿ اعتبػػار. أثػػره . الخالفػػات الشخصػػية بػػيف أ
 الشركاء ال أثر ليا عمى استمرار الشركة . 
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ر أو قيػػد يحػػوؿ دوف حػػؽ حظػػخمػػو النظػػاـ الساسػػر لشػػركة التػػداعر مػػف أي  -: القاعدددة
بمػا يؤكػد أف شخصػية الشػريؾ  ،لتصرؼ فر أسػيمو بكافػة أنػواع التصػرفات المساىـ فر ا

فػػػر شػػػركة التػػػداعى ليسػػػت محػػػؿ اعتبػػػار بمػػػا يترتػػػب عميػػػو أف الخالفػػػات الشخصػػػية بػػػيف 
 الشركاء ال أثر ليا عمى استمرار الشركة . 
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 53 تجبري ) عمد ( 

 ﴾ ع ﴿

 عقد

 عقد الشركة :  
 " " سمطة المحكمة في تفسير عقد الشركة

 ﴾ 00 ص 11رقـ  . المبدأ . شركات ر ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  تجبري ) كفبنت ( 52

 ﴾ ؾ ﴿

 كفالة
 ثار الكفالة :آ
 " بحقو في تفميسة المدينشرط براءة ذمة الكفيل حالة عدم تقدم الدائن  "

﴿ 75 ﴾ 
براءة ذمة الكفيػؿ ممػا كػاف سيحصػؿ عميػو الػدااف مػف تفميسػة المػديف فػر حالػة تقدمػو  -: الموجز

فييػػػا . شػػػرطو . أف يطمػػػب اسػػػتنزاؿ ذلػػػؾ المبمػػػه فػػػر صػػػورة دعػػػوى أو دفػػػع فييػػػا . مػػػؤداه . عػػػدـ 
 رفض طمبو ببراءة ذمتو .   تحديد الكفيؿ مقدار ذلؾ المبمه إلمكانية إجراء المقاصة . أثره .
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يجػػػب عمػػػى الكفيػػػؿ فػػػر حالػػػة عػػػدـ تقػػػدـ الػػػدااف بحقػػػو فػػػر تفميسػػػة المػػػديف أف  -: القاعددددة
يطمب استنزاؿ ما كػاف يحصػؿ عميػو الػدااف مػف تفميسػة المػديف سػواء كػاف ذلػؾ فػر صػورة 

ر أف مقدار ىذا المبمه يمثؿ ال رر الػذي أصػابو مػف باعتبا ،الدعوى أو فر صورة الدفع 
بػؿ  ،عدـ تقػدـ الػدااف فػر التفميسػة بالػديف . فػال يبػرأ الكفيػؿ بقػوة القػانوف مػف ىػذا المقػدار 

وكانػػت الطاعنتػػاف لػػـ تحػػددا أو تثبتػػا مقػػدار المبمػػه  ،البػػد لػػو مػػف الطمػػب . لمػػا كػػاف ذلػػؾ 
ف الحصػػوؿ عميػػو مػػف حقػػو إذا تقػػدـ فػػر المػػراد اسػػتنزالو وىػػو مػػا كػػاف لممطعػػوف  ػػده كػػداا

تفميسة المديف  ...... وىو ذاتو الذي يمثػؿ مقػدار ال ػرر الػذي أصػابيما مػف إىمالػو فػر 
حتى يمكف إجراء المقاصة بيف مديونية الطاعنتيف ومقدار ما أصابيما مف  ػرر  ،التقدـ 

 ا عمى  ير سند صحيح مف القانوف .م. بما يكوف طمبيما ببراءة ذمتي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 



 

 

 55 يحبكى التصبديت ( تجبري ) 

 ﴾ ـ ﴿

 محاكم اقتصادية
 " الغرض من إنشاء المحاكم القتصادية " 

﴿ 75 ﴾ 
،  5إنشاء محاكـ اقتصادية ت ـ دواار ابتدااية وأخرى استانافية . عمة ذلؾ . المادتيف  -: الموجز

 .  1443 لسنة 214ؽ  22

   ﴾ 17/1/1111جمسة  -ق  11لسنة  1111الطعن رقم  ﴿

إذ كػػػػاف المشػػػػرع فػػػػر إطػػػػار سػػػػمطتو التقديريػػػػة فػػػػر تنظػػػػيـ أو ػػػػاع  -: القاعدددددة
جراءات التقا  مػف  22،  5فر الق ايا االقتصػادية بمػا قػرره فػر المػادتيف  روا 

مػػػػػف اختصػػػػػاص الػػػػػدواار االبتداايػػػػػة بالمحػػػػػاكـ  1443لسػػػػػنة  214القػػػػػانوف رقػػػػػـ 
القتصادية دوف  يرىا بنظر المنازعات والػدعاوى التػر ال يجػاوز قيمتيػا خمسػة ا

ماليػػػػيف جنيػػػػو ، ومػػػػف عػػػػدـ جػػػػواز الطعػػػػف فػػػػر الحكػػػػاـ الصػػػػادرة مػػػػف المحكمػػػػة 
االقتصادية بطريؽ النقض ، عدا الحكاـ الصادرة ابتداء مف الدواار االستانافية 

ىػػػػذه المنازعػػػػات بالمحكمػػػػة االقتصػػػػادية يرجػػػػع إلػػػػى  ػػػػماف سػػػػرعة الفصػػػػؿ فػػػػر 
بواسػػػػػػػطة ق ػػػػػػػاة مػػػػػػػؤىميف ومتخصصػػػػػػػيف يتفيمػػػػػػػوف دقػػػػػػػة المسػػػػػػػااؿ االقتصػػػػػػػادية 
ًا بمػػػا يحقػػػؽ  وتعقيػػػداتيا فػػػر ظػػػؿ نظػػػاـ العولمػػػة وتحريػػػر التجػػػارة محميػػػًا وعالميػػػ
وصػػػػوؿ الحقػػػػوؽ لصػػػػحابيا عمػػػػى نحػػػػو نػػػػاجز مػػػػع كفالػػػػة حقػػػػوؽ الػػػػدفاع كاممػػػػة 

محػاكـ االسػتاناؼ ت ػـ وتحقيقًا لذلؾ فقد أنش  المشػرع محػاكـ اقتصػادية بػدواار 
دوااػػػر ابتداايػػػة وأخػػػرى اسػػػتانافية يرأسػػػيا راػػػيس بمحػػػاكـ االسػػػتاناؼ وتشػػػكؿ مػػػف 

 ق اة بمحاكـ االستاناؼ والمحاكـ االبتدااية .
 



 

 

  تجبري ) يحبكى التصبديت ( 52

 الختصاص النوعي لممحاكم القتصادية : 
 " مناطو "

﴿ 73 ﴾ 
. مناطو . تعمؽ الدعوى بالمنازعػات الناشػاة عػف  قتصاديةالنوعر لممحاكـ اال االختصاص -: الموجز

التػر يخػتص بيػا  ى. الػدعاو  . االسػتثناء 1443لسػنة  214تطبيؽ القوانيف الواردة بالمػادة السادسػة ؽ 
                         مجمس الدولة .               
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بشػػ ف المحػػاكـ  1443لسػػنة  214الػػنص فػػر المػػادة السادسػػة مػػف القػػانوف رقػـػ فػػاد م -: القاعدددة
دوف  يرىػا مػف المحػاكـ المدنيػة  أف المشرع اختص دواار المحاكـ االقتصادية نوعيػًا ،االقتصادية 

الناشػػػاة عػػػف تطبيػػػؽ قاامػػػة القػػػوانيف المػػػذكورة ، بنظػػػر الػػػدعاوى المو ػػػوعية المتعمقػػػة بالمنازعػػػات 
وأف قصػػػػػره ىػػػػػذا  عػػػػػدا المنازعػػػػػات والػػػػػدعاوى التػػػػػر يخػػػػػتص بيػػػػػا مجمػػػػػس الدولػػػػػة بػػػػػالنص  فيمػػػػػا 

ده نوع المسااؿ أو طبيعتيا ولكف عمى أساس قاامة مػف القػوانيف أوردىػا عمػى االختصاص ليس َمر 
الحصر بحيث تختص المحاكـ االقتصادية بالفصؿ فػر المسػااؿ التػر تسػتدعى تطبيػؽ تمػؾ  سبيؿ

 مجرد دواار بالمحكمة المدنية والتجارية .القوانيف ، بما ال يجعؿ منيا 

 محاكم القتصادية :دوائر اللالختصاص القيمي 
 " ومناط "

﴿ 73 ﴾ 
وى التر ال تجاوز االدواار االبتدااية بالمحكمة االقتصادية . اختصاصيا . نظر الدع -: الموجز

تجاوز قيمتيا  وى الترالدعستانافيو بيا . اختصاصيا بنظر اقيمتيا خمسة مالييف جنيو . الدواار اال
الطاعنة والمطعوف  ده الثانر  بإلزاـىذا المبمه  أو كانت  ير مقدرة القيمة . دعوى المطعوف  ده 

ف يدفعا لو مبمه خمسة مالييف جنيو . مؤداه . انعقاد االختصاص لمدواار االبتدااية بالمحكمة أ
ؽ  5 ، 2 المادتيف .مقانوف لومخالفة   االقتصادية . مخالفة الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر . خط
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 1443لسنة  214مف القانوف رقـ  والسادسة الولى المادتيفالنص فر  مفاد -: القاعدة
الدواار  أف اختصاص  2/24/1443 بإنشاء المحاكـ االقتصادية المعموؿ بو اعتبارا مف

االبتدااية بالمحكمة االقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى ال تجاوز خمسة مالييف جنيو 
تندرج فر  فإنياو كانت  ير مقدرة القيمة أىذا المبمه  مىذا كانت قيمتيا زاادة عإأما 

لمطعوف  ده الوؿ ستانافية بيا . لما كاف ما تقدـ وكانت دعوى ااختصاص الدواار اال
 يدفعا لو مبمه خمسة مالييف جنيو تعوي اً  لزاـ الطاعنة والمطعوف  ده الثانى ب فإبطمب 

الدبر  وعف ال رار المادية والدبية التر لحقتو مف جراء قياميما باالستيالء عمى مصنف
ذإف الحكـ  خالؼ ف االختصاص بنظرىا يكوف معقودا لمداارة االبتدااية بالمحكمة االقتصادية وا 

 ىستانافية ىذا النظر وفصؿ فر مو وع الدعوى بما ينطو الداارة االالمطعوف فيو الصادر مف 
 . خط  فر تطبيقوأنو يكوف قد خالؼ القانوف و إق اؤه عمى اختصاصيا  منيا بنظرىا ف

 " طمب إزالة العالمة التجاريةباختصاص الدائرة الستئنافية بالمحاكم القتصادية " 

﴿ 79 ﴾ 
.  انػدماج طمػب التعػويض فػر الطمػب الصػمر المتمثػؿ فػر إزالػة العالمػة التجاريػة -: الموجز

الزمػػو . وجػػوب تقػػدير قيمػػة الػػدعوى بالطمػػب الصػػمر . عمػػة ذلػػؾ . تطبيػػؽ قاعػػدة الفػػرع يتبػػع 
. صيرورة الػدعوى  يػر  الصؿ . عدـ إمكانية تقدير ىذا الطمب الصمر فر الدعوى . مؤداه

لسػػنة  214ؽ  5ممػػا تخػػتص بيػػا الػػداارة االسػػتانافية بالمحػػاكـ االقتصػػادية . ـ  قابمػػة لمتقػػدير
1443   . 

 ﴾ 17/1/1111جمسة  -ق  11لسنة  1111الطعن رقم  ﴿

إزالة  المطعوف  دىـ فر دعواىـ ىر إلييا إذ كاف سبب الواقعة التر استند -: القاعدة
فر منافسة  ير مشروعة قبميـ مما العالمة التجارية الممموكة ليـ والتر استغميا الطاعف 

أ ر بيـ ومف ثـ فإف الطمب الصمر ىو حماية العالمة التجارية ليـ وتعوي يـ عف 
ال رار التر نتجت عف االستغالؿ  ير المشروع مف الطاعف لتمؾ العالمة ومف ثـ 
 تكوف الدعوى قد أقيمت بطمبيف اندم  فييا طمب التعويض إلى الطمب الصمر

 



 

 

  ) يحبكى التصبديت (تجبري  52

المتمثػػػؿ فػػػر إزالػػػة العالمػػػة التجاريػػػة ويكػػػوف تقػػػدير قيمػػػة الػػػدعوى بالطمػػػب الصػػػمر وحػػػده 
ذ كاف الطمب الصمر ال يمكف تقدير قيمتػو طبقػًا  إعمااًل لقاعدة أف الفرع يتبع الصؿ ، وا 

مػف  04إلػى  75لية قاعدة مف قواعد تقػدير الػدعوى التػر أوردىػا المشػرع فػر المػواد مػف 
قػػػانوف المرافعػػػات فتكػػػوف الػػػدعوى  يػػػر قابمػػػة لمتقػػػدير ممػػػا تخػػػتص بػػػو الػػػداارة االسػػػتانافية 
بالمحكمة االقتصػادية باعتبارىػا محكمػة أوؿ درجػة عمػاًل بحكػـ المػادة السادسػة مػف قػانوف 

 إنشاء المحاكـ االقتصادية .

 " اختصاص الدائرة الستئنافية بالمحاكم القتصادية بدعوى شير اإلفالس "

﴿ 04 ﴾ 
. مػػف اختصػػاص المحػػاكـ  دعػػوى شػػير اإلفػػالس قبػػؿ إصػػدار قػػانوف المحػػاكـ االقتصػػادية -: المددوجز

ؽ المرافعػػػػػات .  01،  02 المػػػػػادتيف.  . عمػػػػػة ذلػػػػػؾ . كونيػػػػػا دعػػػػػوى  يػػػػػر قابمػػػػػة لمتقػػػػػدير االبتداايػػػػػة
درجػػة .  اختصػػاص الػػداارة االسػػتانافية بالمحػػاكـ االقتصػػادية بنظػػر دعػػوى شػػير اإلفػػالس كمحكمػػة أوؿ

 ؽ المحاكـ االقتصادية . 5/1خمسة مالييف جنيو . ـ  عمىعمة ذلؾ . كونيا زاادة 

          ﴾ 17/1/1111جمسة  -ق  11لسنة  1171الطعن رقم  ﴿

صدور حكـ شير اإلفالس تنش  حالة قانونية جديدة ىر  ؿ يد المديف عف ب -: القاعدة
بطبيعتيا  ى ير قابمة لمتقدير مما تتناف -فالس اإلشير دعوى  -إدارة أموالو ومف ثـ تعد 

ف قبمت بطبيعتيا ىذا التقدير لـ ي ع المشرع  مع إمكاف تقديرىا بالنقود أو تمؾ التر وا 
الفقرة الثانية مف  وىو ما أكدتوقاعدة معينة لتقديرىا لتحديد المحكمة المختصة بنظرىا 

وعر لممحاكـ الجزاية بقوليا مف قانوف المرافعات عند تناوليا االختصاص الن 01المادة 
" وذلؾ مع عدـ اإلخالؿ بما لممحكمة االبتدااية مف اختصاص شامؿ فر اإلفالس 

.... " وباعتبارىا إنما تدخؿ فر اختصاص المحاكـ االبتدااية  قبؿ  روالصمح الواق
 02لكونيا  ير قابمة لمتقدير فتعتبر وفقًا لنص المادة  إصدار قانوف المحاكـ االقتصادية

 خمسة مالييف  مىأربعيف ألؼ جنيو وتكوف كذلؾ زاادة ع مىعمف ذات القانوف زاادة 

 
 



 

 

 59 تجبري ) يحبكى التصبديت ( 

 مف قانوف المحاكـ االقتصادية التر تختص داارتيا االستانافية 5/1جنيو وفقًا لحكـ المادة 
 . بنظر ىذا النوع مف الدعاوى والمنازعات  كمحكمة أوؿ درجة

 :القتصادية  ىنظر الدعو  إجراءات
 "من المحاكم المدنية  المحاكم القتصادية ىإل ى" إحالة الدعو 

 ﴾ 79 ص 25رقـ . المبدأ  ىر. دعو  ﴿

المحالة من الدوائر  ى" التزام الدوائر الستئنافية بالمحاكم القتصادية بنظر الدعاو 
 " البتدائية بيا

 ﴾ 04 ص 23رقـ . المبدأ  ىر. دعو  ﴿

 :الصادرة من المحاكم القتصادية  الطعن بالنقض عمى األحكام
 " " شرطو

﴿ 02 ﴾ 
الطعػػف بػػالنقض فػػر الحكػػاـ الصػػادرة مػػف المحػػاكـ االقتصػػادية . شػػرطو . صػػدورىا مػػف  -: المددوجز

الحكػـ  ى. الطعػف عمػ ثػرهأ.  1443لسػنة  214ؽ  22. ـ  ابتػداءً  ةالمحاكـ االقتصادية بيياػة اسػتانافي
 . .  ير جااز درجة ثاف المحكمة االقتصادية بيياة استانافية باعتبارىا محكمة الصادر مف

 ﴾ 11/1/1111جمسة  - القتصاديةق  دائرة فحص الطعون  11لسنة  11171﴿ الطعن رقم 

 1443لسػػنة  214رقػػـ مػػف القػػانوف  ةالػػنص فػػر المػػادة الحاديػػة عشػػر مفػػاد  -: القاعدددة
النقض بػػػيف الحكػػػاـ الصػػػادرة مػػػف المحػػػاكـ أف المشػػػرع  ػػػاير فػػػر الحػػػؽ فػػػر الطعػػػف بػػػ

االقتصادية ، ف جازه بالنسبة لألحكاـ الصادرة مف المحكمػة االقتصػادية بيياػة اسػتانافية 
ابتػػػداًء دوف  يرىػػػا مػػػف الػػػدعاوى التػػػر تنظػػػر أمػػػاـ المحكمػػػة االقتصػػػادية بيياػػػة ابتداايػػػة 

لمػا كػاف ذلػؾ  .تانافية ويكوف الفصؿ فر الطعف عمييا أماـ المحاكـ االقتصادية بيياة اسػ
 مػػػػػف فحػػػػػص أوراؽ الطعػػػػػف الماثػػػػػؿ أف الحكػػػػػـ المطعػػػػػوف فيػػػػػو صػػػػػدر  يوكػػػػػاف البػػػػػاد ،
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مف المحكمة االقتصادية بيياة استانافية باعتبارىا محكمة الدرجة الثانية لمدعوى ، فإف 
 . الطعف عميو بطريؽ النقض يكوف  ير جااز

 القتصادية " ىبعض الدعاو  ىعمبالنقض صر ولوج الطعن قدستورية مدى  "

﴿ 01 ﴾ 
مو ػوعر  قصر ولوج طريؽ الطعف بالنقض عمى الياـ مػف الػدعاوى االقتصػادية واتخػاذ معيػار  -: الموجز
االستاناؼ تبعًا لتحديد ىذه الىمية . مني  أقرتو المحكمة الدستورية . تبايف المحكمة المختصة بنظر  مجرد

ال إخػالؿ  . عوى و مؽ باب الطعف بالنقض بالنسبة لألحكػاـ الصػادرة مػف بعػض ىػذه المحػاكـلقيمة الد
                .فيو بحؽ التقا ر ومبدأ المساواة 

  ﴾ 17/1/1111جمسة  -ق  11لسنة  1111الطعن رقم  ﴿
مف الدعاوى  الياـعمد المشرع إلى قصر ولوج طريؽ الطعف بالنقض عمى  -: القاعدة
دية وا عًا معيارًا مو وعيًا مجردًا لتحديد ىذه الىمية ىو قيمة الدعاوى ، وىو االقتصا

مني  أقرتو المحكمة الدستورية عميو وبرأت نيجو فر توزيع االختصاص بيف محاكـ مختمفة 
فر منازعات مماثمة بحسب القيمة ومف ثـ تبايف المحكمة المختصة بنظر االستاناؼ تبعًا 

الصادرة مف بعض ىذه المحاكـ  بالنسبة لألحكاـ ب الطعف بالنقضلقيمة الدعوى و مؽ با
وبمبدأ المساواة بيف المواطنيف  ربالحؽ فر التقا  اإلخالؿ دوف البعض ااخر مف

 . المنصوص عمييما فر الدستور

 " اختصاص دائرة فحص الطعون القتصادية بمحكمة النقض "

﴿ 07 ﴾ 
عدـ  بمحكمة النقض . اختصاصيا ببحث مدى جواز أو داارة فحص الطعوف االقتصادية -: الموجز

خمو  . شرطو جواز عرض الطعوف عمى الداارة المختصة . قرارىا بإحالة الطعف إلى الداارة المختصة .
 . 1443لسنة  214ؽ  21/7،1الطعف مف حاالت العوار المبيف حصرًا بالمادة 

 ﴾ 11/1/1111جمسة  -تصادية قق  دائرة فحص الطعون ال 11لسنة  11171﴿ الطعن رقم  
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 214مف القانوف رقـ  21النص فر الفقرتيف الثانية والثالثة مف المادة مفاد  -: القاعدة
أف المشرع استحدث نظامًا جديدًا بيدؼ الحد مف بش ف المحاكـ االقتصادية  1443لسنة 

أكثر إجراءاتيا البطالف ف ناط بداارة  أو  يمحكمة النقض والتر قد يعتر عرض الطعوف عمى 
بالمحكمة والمشكمة وفؽ ما جاء بيذا القانوف بفحص الطعوف ابتداًء لتصدر فيما يكوف قد شاب 

 .مسببًا بعدـ قبوليا  اً الحصر بالمادة سالفة الذكر قرار  منيا العوار المبيف عمى سبيؿ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محكمة الموضوع
 سمطة محكمة الموضوع :

 الموجب لممسئولية عن تعويض الضرر المترتب عمىفي تحديد الخطأ  سمطتيا "
 " المنافسة غير المشروعة

 ﴾ 51 ص 05 . المبدأ رقـ منافسة  ير مشروعة . ر ﴿
 " سمطة المحكمة فى تفسير عقد الشركة : 

 ﴾ 00 ص 11 . المبدأ رقـ شركات.  ر ﴿
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منافسة 
 منافسة غير مشروعة :

 " ماىيتيا "
﴿ 00 ﴾ 

المنافسػػػة  يػػػر المشػػػروعة . ماىيتيػػػا . كػػػؿ فعػػػؿ يخػػػالؼ العػػػادات والصػػػوؿ المرعيػػػة فػػػر  -: المدددوجز
. مػػؤداه . مػػف حػػؽ المحػػاكـ  المثػػاؿ ال الحصػػر سػػبيؿ ىالمعػػامالت التجاريػػة . ورود ىػػذه الفعػػاؿ عمػػ

إقحػػاـ أعمػػاؿ أخػػػرى تػػرى وجػػػوب اعتبارىػػا مػػػف قبيػػؿ المنافسػػة  يػػػر المشػػروعة عػػػف طريػػؽ القيػػػاس أو 
 . 2999لسنة  23ؽ التجارة  55االجتياد . ـ 

        ﴾ 17/1/1111جمسة  -ق  11لسنة  1111الطعن رقم  ﴿
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ما  وعمى -يدؿ  2999لسنة  23قانوف التجارة رقـ  مف 55فر المادة النص  -: القاعدة
رؼ المنافسة  ير المشروعة ب نيا أف المشرع بعد أف عّ  -أفصحت عنو المذكرة اإلي احية 

أعقب ذلؾ بتعداد  ،كؿ فعؿ يخالؼ العادات والصوؿ المرعية فر المعامالت التجارية 
ثـ أ اؼ أف ىذا التعداد لما يعتبر مف  ، العمؿفر لبعض أمثمة لكثر ىذه الفعاؿ انتشارًا 

وأف مف حؽ المحاكـ أف تقحـ  ،لـ يرد عمى سبيؿ الحصر  ،أعماؿ المنافسة  ير المشروعة 
فر ىذا التعداد أعمااًل أخرى ترى وجوب اعتبارىا مف قبيؿ المنافسة  ير المشروعة وليا أف 

فر إطار التعريؼ العاـ الوارد فر  ياد الحرتمج  لبموغ ىذا اليدؼ إلى منطؽ القياس أو االجت
 . 55مطمع الفقرة الثانية مف نص المادة 

 :عة المنافسة غير المشرو التعويض عن المسئولية عن 
 " مفيوم الخطأ "

﴿ 05 ﴾ 
 . داللتو . مف حاالتو . المنافسة  ير المشروعة الموجب لممساولية يالخط  التقصير  -: الموجز

كيفيتو .  المو وع . رماؿ والفعؿ العمد عمى السواء . تحديده مف سمطة قا تنصرؼ الى مجرد اإلى
التقديرية تشمؿ  رسمطة القا  استرشاده بما يستخمص مف طبيعة نير القانوف عف اإل رار بالغير .

مف واقع  ركؿ ما يمكف اعتباره منافسة  ير مشروعة يمكف استشفافيا مف مظاىر الداء التنافس
 ذلؾ .الوراؽ . عمة 

   ﴾ 17/1/1111جمسة  -ق  11لسنة  1111الطعن رقم  ﴿
التػر توجػب  يتعد المنافسة  يػر المشػروعة مػف  ػمف حػاالت الخطػ  التقصػير   -: القاعدة

 257المساولية عف تعويض ال رر المترتب عميػو إعمػااًل لألصػؿ العػاـ الػوارد بػنص المػادة 
عػػف سػػاار النعػػوت وتنصػػرؼ  رة يغنػػمػػف التقنػػيف المػػدنر  والخطػػ  كػػركف فػػر ىػػذه المسػػاولي

داللتػػػو إلػػػػى مجػػػػرد اإلىمػػػػاؿ والفعػػػػؿ العمػػػػد عمػػػػى حػػػد سػػػػواء وىػػػػو وعمػػػػى مػػػػا أوردتػػػػو المػػػػذكرة 
ستخمص مف ي   اإلي احية لقانوف التجارة متروؾ تحديده لتقدير القا ر مسترشدًا فر ذلؾ بما

 يطبيعػػػػػػة نيػػػػػػر القػػػػػػانوف عػػػػػػف اإل ػػػػػػرار بػػػػػػالغير ومخالفػػػػػػة ىػػػػػػذا النيػػػػػػر ىػػػػػػر التػػػػػػر ينطػػػػػػو 
 



 

 

 23 تجبري ) يُبفست ( 

إعمالػػػو بػػػذؿ عنايػػػة الشػػػخص ىػػػذا االلتػػػزاـ تبصػػػرًا فػػػر التصػػػرؼ يوجػػػب  رفييػػػا الخطػػػ  ويقت ػػػ
نما ىو أداة فقط لتعيػيف مػدى  ، وىذا المعيار ليس أداة إلنشاء التزاـ لـ ينشاو القانوف ، يالعاد وا 

ييػػا كػػؿ مػػا يمكػػف اعتبػػاره وىػػذه السػػمطة التقديريػػة لمقا ػػى يػػدخؿ ف ،التػػزاـ أنشػػ ه القػػانوف فعػػاًل 
منافسة  ير مشروعة عمى النحػو سػالؼ البيػاف بغيػة تػوفير الحمايػة القانونيػة لمحػؽ المتنػافس 
عميػػو سػػواء كػػاف اسػػمًا تجاريػػًا أو شػػعارًا أو إعالنػػًا تجاريػػًا أو عالمػػات تجاريػػة مػػف كػػؿ مػػا مػػف 

لتنافسػػر مػػف شػػ نو ت ػػميؿ جميػػور المسػػتيمكيف وخػػداعيـ وىػػذا يستشػػؼ مػػف مظػػاىر الداء ا
 واقع الوراؽ واستخالص كؿ خط  يرتب المساولية .

 المنافسة غير المشروعة " الجزاءات المترتبة قانونًا عمى" 

﴿ 05 ﴾ 
المنافسة  ير المشروعة . التزاـ فاعميا بتعويض ال رر النػات  عنيػا . لمحكمػة المو ػوع   -: الموجز

القوميػػػة .  خػػػص الحكػػػـ فػػػر إحػػػدى الصػػػحؼف ػػػاًل عػػػف التعػػػويض الق ػػػاء بإزالػػػة ال ػػػرر وبنشػػػر مم
  . رمدن 232/2و  2999لسنة  23ؽ التجارة  55/1 المادتيف

     ﴾ 17/1/1111جمسة  -ق  11لسنة  1111الطعن رقم  ﴿

يػدؿ عمػى أف  2999لسنة  23مف قانوف التجارة رقـ  55/1النص فر المادة  -: القاعدة
التعػػويض  ر النػػاجـ عنيػػا باعتبػػارعػػويض ال ػػر كػػؿ منافسػػة  يػػر مشػػروعة تمػػـز فاعميػػا بت

 رجزاء المساولية التقصيرية ويجوز لمحكمة المو وع بما ليا مػف سػمطة تقديريػة أف تق ػ
ف اًل عف التعويض بإزالة ال رر وبنشر ممخص الحكـ فر إحدى الصحؼ اليومية عمى 

ف مػػ 232/2وكػػؿ ىػػذا تطبيقػػًا لمقواعػػد المنصػػوص عمييػػا فػػر المػػادة  ،نفقػػة المحكػػـو عميػػو 
 . رالتقنيف المدن

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ﴾  ق ﴿

 قانون

 القانون الواجب التطبيق : 
 " منازعات شركات األموال ىالقانون الواجب التطبيق عم "

﴿ 03 ﴾ 
القػانوف دوف  2932لسػنة  259ف . خ ػوعيا لمقػانو  المنازعػات الخاصػة بشػركات المػواؿ -: الموجز

سػػرياف  . . مػػؤداه فػػر جميوريػػة مصػػر العربيػػة المػػواؿالمػػدنر باعتبػػاره الشػػريعة العامػػة لجميػػع شػػركات 
أحكامو عمى جميع منازعات الشركات المنش ة وفقًا لي قانوف آخر . شػرطو . عػدـ ورود نػص خػاص 

 أو متعارض . عمة ذلؾ .

 ﴾ 17/11/1111سة جم -ق  11لسنة  1111﴿ الطعن رقم 

والثانيػة مػف مػواد إصػدار القػانوف رقػـ  ىمفػاد الػنص فػر المػادتيف الولػ -: القاعدة
شػػركات المسػػاىمة وشػػركات التوصػػية بالسػػيـ البإصػػدار قػػانوف  2932لسػػنة  259

ىػو  2932لسػنة  259والشركات ذات المساولية المحدودة أف قانوف الشػركات رقػـ 
وكػػذلؾ فػػإف  ،لمػػواؿ فػػر جميوريػػة مصػػر العربيػػة الشػػريعة العامػػة لجميػػع شػػركات ا

أحكامو تطبؽ عمى جميع المنازعات الخاصة بالشركات التر تنشػ  وفقػًا لى قػانوف 
آخر وأيػًا كانػت طبيعتيػا وذلػؾ فيمػا  لػـ يػرد بػو نػص خػاص فػر ىػذه القػوانيف وبمػا 

 ،نر دوف الخ وع فر ذلؾ لمقواعد العامة فر القػانوف المػد ،ال يتعارض وأحكاميا 
وتتجمى الحكمة التر تغياىا المشرع مف ذلؾ فر إخ اع الشػركات داخػؿ جميوريػة 
مصػػر العربيػػة إلػػى قػػانوف واحػػد تسػػيياًل لرجػػاؿ العمػػاؿ فػػر مجػػاؿ قطػػاع العمػػاؿ 

والق ػػػػػاء عمػػػػػى الػػػػػروتيف المعػػػػػوؽ لكػػػػػؿ نشػػػػػاط فعػػػػػاؿ وتوحيػػػػػدًا لألحكػػػػػاـ  ،بنوعيػػػػػو 
 الساسية فر مجاؿ الشركات .



 

 

 25 تجبري ) لبَىٌ ( 

 : األموال قانون شركات
 " ه" اليدف من إصدار 

﴿ 03 ﴾ 
 . . إعادة تنظيـ شركات المواؿ ب حكاـ تفصيمية . ىدفو 2932لسنة  259 رقـ قانوف الشركات -: الموجز

  ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  11لسنة   11111﴿ الطعن رقم 

ادة تنظػػيـ وقػػد تغيػػا إعػػ 2932لسػػنة  259أصػػدر المشػػرع القػػانوف رقػػـ  -: القاعدددة
إلى تنظيـ الشركة بدءًا مػف مرحمػة الت سػيس  رشركات المواؿ ب حكاـ تفصيمية ترم

واإلنشاء واستمرارًا مع حياة الشركة وحتى انق اايا أو حميا قبػؿ انق ػاء أجميػا أو 
 اندماجيا وتصفيتيا . 

ضارة فى الناجمة عن الممارسات ال مناط تطبيق قانون حماية القتصاد القومي من اآلثار "
 "  التجارة الدولية 

 ﴾ 71 ص 9تجارة دولية . المبدأ رقـ .  ر ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ﴾ ن  ﴿

  نقض
 األحكام الجائز الطعن فييا بالنقض :

 "   تصاديةالطعن بالنقض عمى األحكام الصادرة من المحاكم الق "
 ﴾ 52:  59 ص  07:  02 المبادئ أرقاـ . ر. محاكـ اقتصادية ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بحرى نقل
 مسئولية الناقل عن تمف البضاعة :

 ىبحثيا مرة أخر انتفاء مسئولية الناقل عن تمف البضاعة بحكم نيائي يحول دون إعادة " 
" 

﴿ 09 ﴾ 
انتيػػػاء حكػػػـ سػػػابؽ بػػػيف ذات الخصػػػوـ إلػػػى أف تمػػػؼ رسػػػالتر التػػػداعر مػػػرده رداءة  -: وجزالمددد

صػػنفيا وطػػوؿ فتػػرة تخزينيػػا وارتفػػاع نسػػبة الرطوبػػة فييػػا دوف خطػػ  مػػف جانػػب الناقػػؿ . مػػؤداه . 
اكتساب الحكـ قػوة المػر المق ػر بشػ ف المتسػبب فػر التمػؼ . إعػادة الحكػـ المطعػوف فيػو بحػث 

  .   ومخالفة لمقانوف  خط . مساولية الناقؿ

 ﴾ 17/1/1111جمسة  -ق  11لسنة  111الطعن رقم  ﴿

إذ كػػػػاف الثابػػػػت أف الحكػػػػـ الصػػػػادر فػػػػر االسػػػػتاناؼ رقػػػػـ .... لسػػػػنة ... ؽ  -: القاعدددددة
اإلسكندرية الصادر بػيف الخصػـو أنفسػيـ والػذي كػاف مطروحػًا عمػى محكمػة المو ػوع قػد 

لكونػو مػف المشػحونة  ةلذر امرجعو رداءة صنؼ قطع ب ف التمؼ الحاصؿ برسالتر التداعى 
 الدرجػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة وطػػػػػػػوؿ فتػػػػػػػرة التخػػػػػػػزيف وارتفػػػػػػػاع نسػػػػػػػبة الرطوبػػػػػػػة فيػػػػػػػو دوف خطػػػػػػػ  فػػػػػػػر
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جانػػب الناقػػؿ فػػإف ىػػذا الحكػػـ يكػػوف قػػد حػػاز قػػوة المػػر المق ػػر فػػر مسػػ لة المتسػػبب فػػر 
ذ أعػػا التمػػؼ الحاصػػؿ برسػػالة د الحكػػـ المطعػػوف فيػػو النظػػر فػػر ىػػذه المسػػ لة التػػداعى ، وا 

التر فصؿ فييا الحكـ المشار إليو عمى النحو السالؼ بيانو ، ورتب عمػى ذلػؾ مباشػرة أف 
رفػػض السػػمطات والجيػػات الرقابيػػة بمينػػاء اإلسػػكندرية وتعطيميػػا لػػـ يكػػف بفعػػؿ المسػػتورد ، 

حدود القػانوف ، فإنػو يكػوف  فر قانونية قبؿ مالؾ السفينتيف كاف ف ما اتخذ مف إجراءاتأو 
 قد خالؼ القانوف وأخط  فر تطبيقو . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نقل جوي
 : " اتفاقية فارسوفيا " يتقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجو 

 "مسئولية الناقل  فى تحديد في ذات استمارة النقل ىطرود أخر  ىمتعة عمتأثير ىالك األ "

﴿ 54 ﴾ 
حاؿ تمػؼ أو  ػياع أو تػ خير جػزء مػف  يتقدير التعويض الناشئ عف مساولية الناقؿ الجو  -: الموجز

لمطػػرد أو الطػػرود المشػػحوف بيػػا تمػػؾ المتعػػة أو الب ػػااع  رالمتعػػة أو الب ػػااع . مناطػػو . الػػوزف الكمػػ
ا التمػػؼ أو ال ػػياع أو التػػ خير عمػػى طػػرود دوف وزنيػػا الصػػافر أو وزف الجػػزء التػػالؼ منيػػا . تػػ ثير ىػػذ

 ـ أخػػػرى فػػػر ذات اسػػػتمارة النقػػػؿ . مػػػؤداه . التػػػزاـ الناقػػػؿ بػػػالتعويض عػػػف مجمػػػوع وزف ىػػػذه الطػػػرود .
 . 2955سنة  يالمعدلة ببروتوكوؿ الىا ااتفاقية فارسوفيب فقرة  11/1

 ﴾ 17/1/1111جمسة  -ق  11لسنة  11111،  11171الطعنان رقما  ﴿

 امػػػف اتفاقيػػػة فارسػػػوفي 11مػػػف المػػػادة  1الفقػػػرة ب مػػػف البنػػػد  ىالػػػنص فػػػمفػػػاد  -: القاعددددة
أف المنػػاط فػػر تقػػدير التعػػويض الناشػػئ عػػف مسػػاولية  2955سػػنة  يالمعدلػػة فػػر الىػػا

حػاؿ تمػؼ أو  ػياع أو تػ خير جػزء مػف المتعػة أو الب ػااع ىػو الػوزف  يالناقؿ الجػو 
ة أو الب ااع دوف وزنيا الصػافر أو لمطرد أو الطرود المشحوف بيا تمؾ المتع رالكم

 وزف الجػػػزء التػػػالؼ منيػػػا ، فػػػإذا كػػػاف ليػػػذا التمػػػؼ أو ال ػػػياع أو التػػػ خير تػػػ ثير عمػػػى 
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طرود أخرى فر ذات استمارة أو خطاب النقؿ التـز الناقؿ بالتعويض عف مجموع 
 وزف ىذه الطرود .

﴿ 52 ﴾ 
لمجمػوع طػرود الثػاث المشػحوف فػر بيػاف  رعػوف فيػو بالخػذ بػالوزف الكمػالتزاـ الحكػـ المط -: الموجز

مقػػدار الػػوزف المتخػػذ ك سػػاس الحتسػػاب مبمػػه التعػػويض . صػػحيح . عمػػة ذلػػؾ . تمػػؼ بع ػػيا لػػو تػػ ثير 
 عمى ااخر .

 ﴾ 17/1/1111جمسة  -ق  11لسنة  11111،  11171الطعنان رقما  ﴿

 خػػػػالؼ بػػػػيف الخصػػػػوـ أف الب ػػػػاعة إذ كػػػػاف الثابػػػػت فػػػػر الوراؽ  بػػػػال -: القاعدددددة
 ......المشحونة عبارة عف موبيميا وأثاث لممشاركة فر معرض رأس السنة بجميورية 

 ر، فإف تمؼ بع يا لو ت ثير عمى بع يا ااخػر ، بمػا تكػوف العبػرة فيػو بػالوزف الكمػ
ذ كاف الوزف الكم ه لمطرود المشحوف بيػا الب ػاعة التالفػة مقػدار  رلمجموع الطرود ، وا 

كيمػػػو جػػػراـ ، فػػػإف الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو إذ التػػػـز ىػػػذا الػػػوزف فػػػر بيػػػاف مقػػػدار  2052
الػػوزف المتخػػذ ك سػػاس الحتسػػاب مبمػػه التعػػويض ، فقػػد التػػـز صػػحيح القػػانوف فػػر ىػػذا 

 الخصوص .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 29 (وكبنت  تجبري ) 

 ﴾ و ﴿

 وكالة
 العقود :وكالة 

 " " ماىيتيا
﴿ 51 ﴾ 

وكالػػػة العقػػػود . إحػػػدى صػػػور الوكالػػػة التجاريػػػة . ماىيتيػػػا . عقػػػد يمتػػػـز بمقت ػػػاه الوكيػػػؿ  -: المدددوجز
امتػداد بممارسة التروي  والتفاوض والتعاقد باسـ الموكؿ ولحسابو فػر منطقػة معينػة مقابػؿ أجػر . جػواز 

 . 2999لسنة  23ؽ التجارة رقـ   233،  233 دتيفما. ال ىذا االلتزـا إلى تنفيذ العقد باسـ الموكؿ

 ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  71لسنة   11111﴿ الطعن رقم 

  2999لسػػنة  23مػػف قػػانوف التجػػارة رقػـػ  233،  233الػػنص فػػر المػػواد  ىمػػؤد -: القاعدددة
يدؿ عمى أف وكالة العقود  باعتبارىا صورة مف صور الوكالة التجارية ىر عقد يمتـز بموجبػو 

بػػراـ الو  كيػػؿ بػػ ف يتػػولى عمػػى وجػػو االسػػتمرار فػػر منطقػػة نشػػاط معينػػة التػػروي  والتفػػاوض وا 
إبػػػراـ  ى، وقػػػد يكػػػوف دور الوكيػػػؿ مقصػػػورا عمػػػ سػػـػ الموكػػػؿ ولحسػػػابو مقابػػػؿ أجػػػراالصػػػفقات ب

 . الصفقات وقد يمتد ليشمؿ تنفيذ ىذه الصفقات باسـ الموكؿ ولحسابو

 " عتبار العقد من قبيل وكالة العقودا" شروط 

﴿ 57 ﴾ 
شراؼ الموكؿ . وكالة العقود -: الموجز  . مناطيا . ممارسة الوكيؿ لنشاطو استقالاًل عف رقابة وا 

 ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  71لسنة   11111﴿ الطعن رقم 
يشػػترط العتبػػار العقػػد مػػف قبيػػؿ وكالػػة العقػػود أف يمػػارس الوكيػػؿ نشػػاطو عمػػى  -: القاعدددة

لمباشػػرة فػػر ممارسػػة إذا كػػاف خا ػػعًا لرشػػراؼ والرقابػػة افػػال ي عػػد كػػذلؾ  ،وجػػو االسػػتقالؿ 
 مف تعاقد معو .  عممو مف ِقَبؿ



 

 

  (وكبنت  تجبري ) 23

 " " إنياء وكالة العقود

﴿ 50 ﴾ 
إنيػػاء الموكػػؿ لعقػػد وكالػػة عقػػود  يػػر محػػدد المػػدة . شػػرطو . خطػػ  الوكيػػؿ . عمػػة ذلػػؾ .  -: المددوجز

. أثػػره . التزامػػو بػػالتعويض . تعمػػؽ ذلػػؾ بالنظػػاـ عػػف إثباتػػو ثبػػات الخطػػ  . عجػػزه إالتػػزاـ الموكػػؿ بعػػبء 
 العاـ . 

 ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  71لسنة   11111﴿ الطعن رقم 

إذ كانت القواعد العامة لموكالة التجارية تجيػز لمموكػؿ عمػى مػا يق ػى  -: القاعدة
كػؿ وقػت  مػف قػانوف التجػارة إنيػاء عقػد الوكالػة  يػر محػدد المػدة فػر 257بو نص المادة 

دوف استمزاـ صدور خط  مف الوكيؿ ، فػإف المشػرع قػد خػالؼ ىػذه القواعػد فػر عقػد وكالػة 
العقود ، فاعتبره مف العقود التر تنعقد لمصمحة الطػرفيف المشػتركة ، ورتػب عمػى ذلػؾ أنػو 
ال يجػػػوز لمموكػػػؿ إنيػػػاء العقػػػد  يػػػر محػػػدد المػػػدة بإرادتػػػو المنفػػػردة إال إذا صػػػدر خطػػػ  مػػػف 

ع عمى الموكؿ عبء إثبات صدور ىذا الخط  فإذا عجز عف إثباتو وقاـ ر ـ . ويق الوكيؿ
ذلؾ بإنياء العقد بإرادتو المنفردة فإنو يكوف ممزمًا بتعويض الوكيؿ عف ال رر الذي لحقو 
مػػف جػػراء عزلػػو . وقػػد اعتبػػر المشػػرع ىػػذه القاعػػدة مػػف النظػػاـ العػػاـ ، فيبطػػؿ كػػؿ اتفػػاؽ 

 . يخالفيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الضرائب  القسم الثانى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 71                  ضرائب ) فيرس ىجائى لمفيرس الموضوعى (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أوًل : فيرس ىجائى لمفيرس الموضوعى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 71              (         ضرائب ) فيرس ىجائى لمفيرس الموضوعى
 الصفحة الموضوع

  ( ج) 

 11 جمارك

  ( د) 

 11 دعوى

  ( ر) 

 14 رسوم

  ( ض) 

 14 ضرٌبة األرباح التجارٌة والصناعٌة 

 14 ضرٌبة الدمغة 

 14 الضرٌبة على المبٌعات

 11 رتباتالضرٌبة علً الم

 11 الضرٌبة الموحدة

 11 الضرٌبة على األطٌان الزراعٌة 

 11 الضرٌبة على إٌرادات الثروة العقارٌة 

 11 الضرٌبة على إٌرادات رؤوس األموال المنقولة

  ) ل ( 

 11 لجان الطعن الضرٌبى

  ) م ( 

 11 معاهدات

  ) ن ( 

 11 نقابات 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 77رائب ) فيرس موضوعى لممبادئ (                   ض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رس موضوعى لممبادئ : فيثانيًا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 71                   ضرائب ) فيرس موضوعى لممبادئ (        

 الصفحة المبدأ الموضوع

 ) ج (

    جمارك

المطالب  تحدٌد قٌمة البضاعةسلطة مصلحة الجمارك فً 
 : بالرسوم الجمركٌة عنها

 11 11 ..... " مناط الستناد إلى مجمة المعادن ببروكسل في تحديد قيمة البضائع "

ُيعد  " استناد مصمحة الجمارك لمجمة المعادن ببروكسل لتحديد قيمة البضائع
 11 11 ........................................................ لقرارىا " تسبيباً 

 : اإلفراج المؤقت عن البضائع 
انقضاء حق مصمحة الجمارك في مطالبة النادي الضامن لمستورد  "

 11 11 ............................... " السيارة ل يستتبع انقضاء دين المستورد

 11 11 ..... " ليس عقوبة جنائية التعويض الستيرادى اعتبار ألثر المترتب عميا "

 : مستودعات الجمارك 
 11 11 ..." سمطة وزير الخزانة في الترخيص بمستودعات خاصة لفروع الجمارك "

بأداء مرتبات موظفي وعمال الخاص شروط إلزام صاحب المستودع  "
 11 11 ..................................................................... " الجمارك

 ( د) 

 دعوى
  

 إجراءات رفع الدعوي :
 ىثر المجوء إلي لجان التوفيق في منازعات الضريبة عمي المبيعات عمأ " 

 11 11 ................................................................ "ى قبول الدعو 



 

 

 ضرائب ) فيرس موضوعى لممبادئ (                            11

 الصفحة المبدأ الموضوع

 ( ر) 
   رسوم

 رسم تنمٌة الموارد :  
 11 11 ............................................................ " مناط استحقاقو "

 :  رسوم السفن والعائمات
 11 11 ... السفن والعائمات عمى أساس الحمولة الصافية " عمى" احتساب الرسوم 

 ( ض) 

   ة والصناعٌةالتجارٌ حضرٌبة األربا

 وعاء الضرٌبة :
 11 11 ... " مناط اعتبار المخصصات المالية من التكاليف واجبة الخصم من الوعاء "
 11 11 ....................."  صافى األرباحخصم رسم تنمية الموارد من وجوب " 

   ضرٌبة الدمغة

 الضرٌبة :  وعاء
 17 11 ................... " النوعية " مناط خضوع حسابات الودائع لضريبة الدمغة

 اإلعفاء منها :
المبالغ المنصرفة تعويضا عن  ىإلمن ضريبة الدمغة " عدم انسحاب اإلعفاء 

 17 17 .............................................................. نزع ممكية "

 دمغة المهن التطبٌقٌة :
 11 11 ............................................................ " مناط استحقاقيا "

   الضرٌبة علً المبٌعات

 وعاء الضرٌبة :
 11 11 ............................................... " " الضريبة عمي رسائل الشاي



 

 

 11                        ضرائب ) فيرس موضوعى لممبادئ (     

 لصفحةا المبدأ الموضوع

 خدمات التشغٌل للغٌر : 
 111 71 ................. " خضوع نشاط تشغيل وصيانة اآللت والمعدات لمضريبة "

   الضرٌبة علً المرتبات

 العفاء منيا :
" اقتصار اإلعفاء من الضرائب عمي العالوة المضمومة لألجر دون ما يترتب 

 111 71 ..................... ضميا من زيادة في المكافآت و الحوافر " ىعم

   الضرٌبة الموحدة
 111 71 ................................................... " عناصر وعاء الضريبة "

   الضرٌبة على األطٌان الزراعٌة

 اإلعفاء منها : 
 111 71 .............. "  قصر اإلعفاء من الضريبة عمي األراضي الممموكة لمدولة "

   الضرٌبة على إٌرادات الثروة العقارٌة

 الضرٌبة علً العقارات المبنٌة :
 أساس تقدٌرها : 

 111 71 ............. " يجارية المتخذة كأساس لربط الضريبةل" مناط تقدير القيمة ا
المتخذة كأساس لربط الضريبة عمى  ويجارينيائية تقدير القيمة الشرط " 

 111 71 ............................................................. العقارات المبنية "

 اإلعفاء منها : 

 117 71 .......... "من الضريبة العقارات الممموكة لمجمعيات الخيرية مناط إعفاء " 



 

 

 ضرائب ) فيرس موضوعى لممبادئ (                            11

 الصفحة المبدأ الموضوع

   على إٌرادات رؤوس األموال المنقولة الضرٌبة

 اإلعفاء منها :
 111 77 .................... " إعفاء فوائد القروض التي تعقدىا ىيئة كيرباء مصر "

 ) ل ( 

      لجان الطعن الضرٌبى

 اإلجراءات أمام لجان الطعن الضرٌبً :
 111 71 .............................................. " " اثر تحقق الغاية من اإلجراء

 ) م ( 

   معاهدات
ر المعاىدة داخل الدولة دون القانون اثآ" قواعد القانون الداخمي تحدد 

 111 71 ..................................................................... " الدولي

   اتفاقٌة التجارة العالمٌة : 
 : ية التجارة العالميةالجداول الممحقة باتفاق

 111 11 ...................................... " سريان أحكاميا من حيث الزمان "
 111 11 ........................."  بيا " وجوب نشر المعاىدة والجداول الممحقة

 (ن  )

   نقابات

 نقابة المهن التطبٌقٌة :

 " رسم دمغة المين التطبيقية "
 11 11 .............................................. ( يبة عمي الدمغةر. الضر ) 



 

 

 11                                     (المبادئ  ) ضرائب

 

 

 

 

 

 

 
 

 ثالثًا : المبادئ
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 25 ﴾جًبرن  ﴿ضرائب  

  ﴾ ج ﴿

 جمارك

المطالدب بالرسدوم الجمركيدة  ةسمطة مصمحة الجمارك في تحديد قيمة البضداع
 : عنيا

 "  مناط الستناد إلى مجمة المعادن ببروكسل في تحديد قيمة البضائع "

﴿ 11 ﴾  

الواردة الحديدية السعار الواردة بمجمة المعادف ببروكسؿ . قصرىا عمى الرسااؿ  -: الموجز
وف فيو ىذا النظر مف دوؿ الكومنولث الروسر ودوؿ أوربا الشرقية . مخالفة الحكـ المطع

رسااؿ حديدية واردة مف الياباف . خط  وفساد فر قيمة واستناده إلى مجمة المعادف فر تقدير 
  .  االستدالؿ

 ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  7171﴿ الطعن رقم 

إذ ساير الحكـ المطعوف فيو مصمحة الجمارؾ فر تقديرىا لقيمة الرسالة محؿ  -: القاعدة
لمسعر الوارد بمجمة المعادف ببروكسؿ استنادًا لممنشورات الصادرة ليا فر التداعر وفقًا 

ىذا الش ف دوف أف يفطف الحكـ المطعوف فيو أف ىذه المنشورات خاصة بالرسااؿ 
الحديدية التر ترد مف دوؿ الكومنولث الروسر وكافة دوؿ أوربا الشرقية فر حيف أف 

لخ وع لتقديرات الجمارؾ وفقًا عف ايخرجيا رسالة التداعر واردة مف دولة الياباف بما 
ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر فإنو يكوف معيبًا بالفساد فر لممفيـو  المتقدـ ، وا 

  االستدالؿ .
 
 

 



 

 

  ﴾جًبرن  ﴿ضرائب  22

 لقرارىا " استناد مصمحة الجمارك لمجمة المعادن ببروكسل لتحديد قيمة البضائع ُيعد تسبيباً " 

﴿ 11 ﴾  

استناد مصمحة الجمارؾ لتحديد القيمة الحقيقية لرسالة التداعر إلى قرار لجنة التحكيـ  -: الموجز
العالر التر أيدتيا فر تعديؿ السعر وفقًا لألسعار الواردة بمجمة المعادف ببروكسؿ . اعتباره تسبيبًا 

 المقدمة مف الطاعنة .. استعادة سمطتيا فر التقدير وحقيا فر إىدار المستندات  لقرارىا . مؤداه

 ﴾ 17/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  111﴿ الطعن رقم 

وفى سبيميا لموصوؿ إلى القيمة  –إذ كاف الثابت بالوراؽ أف مصمحة الجمارؾ  -: القاعدة
قد  –ة لمرسالة محؿ التداعر توصاًل إلى تقدير الرسـو الجمركية المستحقة عمييا يالحقيق

يـ العالر التر أيدت مصمحة الجمارؾ فر تعديؿ السعر وفقًا استندت إلى قرار لجنة التحك
لقيمتيا الواردة بمجمة المعادف ببروكسؿ والتر تمـز الخيرة بالحد الدنى لألسعار الواردة بيا 
وفقًا لممنشورات الصادرة ليا فر ىذا الش ف مما يعد ذلؾ تسبيبًا لقرارىا سالؼ الذكر ، وليا فر 

واستنادًا إلى قرار لجنة التحكيـ  –سمطتيا فر التقدير ، وال عمييا مف ثـ ىذه الحالة أف تستعيد 
 إف أىدرت المستندات المقدمة مف الطاعنة .  –سالؼ الذكر 

 :  اإلفراج المؤقت عن البضائع
 انقضدداء حددق مصددمحة الجمددارك فددي مطالبددة النددادي الضددامن لمسددتورد السدديارة ل يسددتتبع "

 " انقضاء دين المستورد

﴿ 17 ﴾  

انق ػػاء الػػديف بالنسػػبة لمنػػادي ال ػػامف لسػػقوط حػػؽ الطاعنػػة قبمػػو بالتقػػادـ لعػػدـ إخطارىػػا إيػػاه  -: المددوجز
لسػػػيارة بشػػػروط التػػػرخيص بػػػاإلفراج المؤقػػػت الممنػػػوح لػػػو خػػػالؿ سػػػنة مػػػف تػػػاريخ انتيػػػاء بػػػإخالؿ مسػػػتورد ا

 . . عمة ذلؾ . ال يترتب عميو انق اء الديف بالنسبة ليذا الخيرتو صالحي

 ﴾  11/1/1111جمسة  –ق  71لسنة  11الطعن رقم  ﴿



 

 

 22 ﴾جًبرن  ﴿ضرائب  

كاف الثابت مف الوراؽ وعمى نحو ما سجمو الحكـ المطعوف فيو أف الديف  إذ -القاعدة :
بسبب  ير  –النادي ال امف  –محؿ التداعر قد انق ى بالنسبة لممطعوف  ده الوؿ 

 –لعدـ إخطارىا إياه بإخالؿ مستورد السيارة الوفاء لسقوط حؽ الطاعنة قبمو بالتقادـ 
بشروط الترخيص باإلفراج المؤقت الممنوح لو خالؿ سنة مف  –المطعوف  ده الثانر 

مف االتفاقية  15عمى نحو ما نصت عميو المادة  –تاريخ انتياء صالحية ىذا الترخيص 
لؾ انق اء الديف فإنو ال يترتب عمى ذ - الخاصة باإلستيراد المؤقت لمسياراتالدولية 

بالنسبة ليذا الخير باعتباره المديف الصمر فر الديف لعدـ أحقيتو فر االستفادة مف 
 .الواقعة القانونية التر اقتصر أثرىا عمى المطعوف  ده الوؿ وحده 

 "  ليس عقوبة جنائية التعويض الستيرادى اعتبار ألثر المترتب عمىا "

﴿ 11 ﴾  
قت ى مف المستورد إذا تـ اإلفراج لو عف . ماىيتو . تعويض ي   ىتيرادالتعويض االس -: الموجز

بو .  السمع المستوردة المخالفة . ليس بعقوبة جنااية . أثره . اختصاص المحكمة المدنية بنظر المطالبة
 . 2935لسنة  223ؽ  25،  2،  2957لسنة  55ؽ  242المواد 

 ﴾ 11/1/1111جمسة  –ق  11لسنة  1111﴿ الطعن رقم 

مف قانوف الجمارؾ الصادر بالقرار  242النص فر الفقرة الولى مف المادة  -القاعدة :
عمى أنو " يجوز اإلفراج مؤقتًا عف الب ااع دوف تحصيؿ  2957لسنة  55رقـ 

ال رااب والرسـو المقررة وذلؾ بالشروط والو اع التر يحددىا وزير الخزانة " والنص 
فر ش ف االستيراد والتصدير عمى أف  2935لسنة  223 مف القانوف رقـ 25فر المادة 

مف ىذا القانوف أو القرارات المنفذة ليا بغرامة  (2)" يعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادة 
وتحكـ المحكمة فر جميع الحواؿ  ،ألؼ جنيو  مىال تقؿ عف مااة جنيو وال تزيد ع
يفو و وقبؿ رفع الدعوى ولوزير التجارة أو مف . بمصادرة السمع مو وع الجريمة 

أو القرارات المنفذة  (2)الجنااية اإلفراج عف السمع التر تستورد بالمخالفة لحكـ المادة 
 ليا عمى أساس دفع المخالؼ تعوي ًا يعادؿ قيمة السمع المفرج عنيا حسب

 



 

 

  ﴾جًبرن  ﴿ضرائب  22

ورد بتقرير  عمى ماو تثميف مصمحة الجمارؾ يحصؿ لحساب وزارة التجارة ... " يدؿ 
وىو ما رددتو مذكرتو  -المجنة االقتصادية بمجمس الشعب الخاص بالقانوف الخير 

مف  رقت عمى أف التعويض االستيرادي المشار إليو سمفًا ىو تعويض ي   -اإلي احية 
المستورد فر حالة إذا تـ اإلفراج لو عف السمع التر استوردىا بالمخالفة لحكـ المادة 

 روىذا التعويض ليس بعقوبة مما تق  ،لقانوف أو القرارات المنفذة ليا الولى مف ىذا ا
نما ىو سبيؿ أتاحو المشرع لجية اإلدارة يمثؿ قيمة الب اعة  ،بو المحكمة الجنااية  وا 

 المخالفة مقابؿ اإلفراج عنيا مما تختص بالفصؿ فر ىذا النزاع المحاكـ المدنية . 

 :مستودعات الجمارك 
 " خزانة في الترخيص بمستودعات خاصة لفروع الجماركسمطة وزير ال "

﴿ 11 ﴾  
. وجوب تحديده  الترخيص بمستودعات خاصة لفروع الجمارؾ . مف سمطة وزير الخزانة -: الموجز

ه وال مانات الواجب تقديميا والو اع الخاصة بمواصفات ؤ لمكاف المستودع والمقابؿ الواجب أدا
دارتو وحؽ الجمارؾ   .   الرقابة عميو . عمو ذلؾفى المستودع وا 

 ﴾ 11/1/1111جمسة  –ق  71لسنة  111الطعن رقم  ﴿

لسنة  55مف قرار رايس الجميورية بالقانوف رقـ  32النص فر المادة  -: القاعدة
بإصدار قانوف الجمارؾ عمى أنو " يجوز الترخيص فر إقامة مستودعات خاصة  2957

ؾ إذا دعت إلى ذلؾ  رورة اقتصادية وتصفى فر الماكف التر توجد بيا فروع لمجمار 
أعماؿ المستودع الخاص عند إلغاء الفرع الجمركر وذلؾ خالؿ ثالثة أشير عمى 

مف القانوف ذاتو عمى أف " يصدر الترخيص فر إقامة  31/2الكثر" وفى المادة 
 المستودع الخاص بقرار مف وزير الخزانة بناء عمى اقتراح مف المدير العاـ لمجمارؾ
 ويحدد القرار مكاف المستودع والمقابؿ الواجب أداؤه سنويا وال مانات الواجب تقديميا
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" لمصػػػمحة مػػػف ىػػػذا القػػػانوف عمػػػى أف  97والحكػػػاـ الخػػػرى " ونصػػػو فػػػر المػػػادة 
الجمارؾ أف تخصص لكؿ منطقة حػرة العػدد الػالـز مػف المػوظفيف والعمػاؿ لعمػاؿ 
المراقبة و يرىا مف العمػاؿ التػر يتطمبيػا القيػاـ عمػى شػاوف المنطقػة " كمػا نصػت 

منػػو عمػػى أف " تحػػدد بقػػرار مػػف وزيػػر الخزانػػة أجػػور العمػػؿ الػػذي يقػػوـ  221المػػادة 
أو  ةالش ف فر  يػر أوقػات العمػؿ الرسػمي يذو بو موظفو الجمارؾ وعماليا لحساب 

 07خػػارج الػػداارة الجمركيػػة " ونفػػاذًا لػػذلؾ صػػدر قػػرار وزيػػر الخزانػػة والتخطػػيط رقػػـ 
بالشػػػروط العامػػػة لممسػػػتودعات ونصػػػت المػػػادة الثانيػػػة منػػػو عمػػػى أف "  2957لسػػػنة 

يمتػػػػـز صػػػػاحب المسػػػػتودع بػػػػ داء مرتبػػػػات مػػػػوظفر وعمػػػػاؿ الجمػػػػارؾ المخصصػػػػيف 
ستودع ويدخؿ فر حساب تمؾ المرتبات االشتراكات التر تؤدييا الخزانػة لعماؿ الم

العامػػػة مقابػػػؿ التػػػ ميف أو المعػػػاش أو المكافػػػ ة المسػػػتحقة لمموظػػػؼ أو العامػػػؿ كمػػػا 
الخاصػػة بالمالحظػػة والمراقبػػة " كمػػا نصػػت يتحمػػؿ بجميػػع المصػػاريؼ اإل ػػافية 

مسػػػػتودع بمفتػػػػاحيف " تقفػػػػؿ جميػػػػع منافػػػػذ ال مػػػػف القػػػػرار ذاتػػػػو عمػػػػى أف 24المػػػػادة 
ويفػػػػتح المسػػػػتودع ويقفػػػػؿ بمعرفػػػػة منػػػػدوب ، أحػػػػدىما لػػػػدى الجمػػػػرؾ يبػػػػَؽ مختمفػػػػيف 

الجمػػرؾ وصػػاحب المسػػتودع أو مػػف ينيبػػو طبقػػا لمواعيػػد العمػػؿ الرسػػمية بػػالجمرؾ 
...." مفػػػاده أف المشػػػرع أجػػػاز لجيػػػة اإلدارة التػػػرخيص بالمسػػػتودعات الخاصػػػة فػػػر 

يخػػزف فيػػو صػػاحب المسػػتودع وارداتػػو مػػف  ا فػػروع لمجمػػارؾيػػالمػػاكف التػػر توجػػد ب
الب ػػػااع المػػػرخص لػػػو بتخزينيػػػا فيػػػو وأنػػػاط بػػػوزير الخزانػػػة إصػػػدار ىػػػذا التػػػرخيص 
بقػػرار يحػػدد فيػػو مكػػاف المسػػتودع والمقابػػؿ الواجػػب أداؤه سػػنويًا وال ػػمانات الواجػػب 
دارتػػو  تقػػديميا وسػػاار الحكػػاـ الخػػرى والو ػػاع الخاصػػة بمواصػػفات المسػػتودع وا 

جمارؾ فر الرقابة عميو وذلؾ لىمية المناطؽ الحرة فر التنميػة االقتصػادية وحؽ ال
 . وتدعيـ االقتصاد الوطنر
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 " بأداء مرتبات موظفي وعمال الجماركالخاص شروط إلزام صاحب المستودع  "

﴿ 11 ﴾  
المصاريؼ و الجمارؾ إلزاـ صاحب المستودع الخاص ب داء مرتبات موظفر وعماؿ  -: الموجز

. التحديد المسبؽ لموظفر وعماؿ الجمارؾ المنوط بيـ  . الزمو الخاصة بالمالحظة والمراقبة  افيةاإل
مف ؽ  221و  2957لسنة  07قرار وزير الخزانة مف  1المادتيف .  القياـ ب عماؿ المستودع وأجورىـ

 . 2957لسنة  55
 ﴾11/1/1111جمسة  –ق  71لسنة  111﴿الطعن رقم  

فر مادتو الثانية ممزمًا  2957لسنة  07جاء قرار وزير الخزانة رقـ  -: القاعدة
وعماؿ الجمارؾ المخصصيف لعماؿ  رلصاحب المستودع الخاص ب داء مرتبات موظف

بما يجب المستودع وتحميمو بجميع المصاريؼ اإل افية الخاصة بالمالحظة والمراقبة 
ظفر وعماؿ الجمارؾ المنوط بيـ القياـ ب عماؿ لمو  معو أف يكوف ىناؾ تحديدا مسبقا

لسنة  55مف القرار بقانوف الجمارؾ رقـ  221المستودع وأجورىـ وىو ما أكدتو المادة 
 وىو ما يتفؽ مع القاعدة المستقرة مف أف" الجر مقابؿ العمؿ" .  2957

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ﴾ د ﴿
 ىدعو 

 : ىإجراءات رفع الدعو 
 " ى قبول الدعو  ىالمبيعات عم ىلجان التوفيق في منازعات الضريبة عم ىثر المجوء إلأ " 

﴿ 11 ﴾  

. ليس شرطا لقبوؿ  المجوء إلى لجاف التوفيؽ المنصوص عمييا بقانوف  ريبة المبيعات -: الموجز
. أثره . جواز الطعف فر تقدير  1445 لسنة 9عدلة بؽ الم 2992لسنة  22ؽ  23الدعوى . ـ 

 .  عمة ذلؾ . المصمحة أماـ المحكمة االبتدااية خالؿ ثالثيف يومًا مف تاريخ اإلخطار برفض التظمـ

 ﴾11/1/1111جمسة  -ق  11لسنة  11711﴿ الطعن رقم 

 2992لسنة  22مف قانوف  ريبة المبيعات رقـ  23النص فر المادة  -: القاعدة
عمى انو " لممصمحة تعديؿ اإلقرار المنصوص  1445لسنة  9المعدؿ بالقانوف رقـ 

خطر المسجؿ بذلؾ بخطاب موصى عميو مصحوب بعمـ يعميو فر المادة السابقة و 
ولممسجؿ أف يتظمـ  ف تاريخ تسميمو اإلقرار لممصمحةالوصوؿ خالؿ ثالث سنوات م

رفض التظمـ أو لـ ميـ اإلخطار فإذا لرايس المصمحة خالؿ ثالثيف يومًا مف تاريخ تس
أف يطمب إحالة النزاع إلى لجاف  الش ف يجوز لصاحب، ستيف يومًا يبت فيو خالؿ 

مًا التالية إلخطاره برفض التوفيؽ المنصوص عمييا فر ىذا القانوف خالؿ الستيف يو 
أو  ، بعمـ الوصوؿ يفيد رفض تظممومصحوب وذلؾ بخطاب موصى عميو  تظممو

ويعتبر تقدير المصمحة نياايا إذا لـ يقدـ التظمـ  .المدة المحددة لمبت فر التظمـ نتياء ال
ولممسجؿ الطعف  .أو يطمب إحالة النزاع إلى لجاف التوفيؽ خالؿ المواعيد المشار إلييا 

نياايًا فر تقدير المصمحة أماـ المحكمة االبتدااية خالؿ ثالثيف يومًا مف تاريخ صيرورتو 
مشرع ور بة منو فر تسوية الخالفات التر تنش  بيف المسجؿ أو صاحب الش ف أف ال مفاده" 

 مقدارىا ومصمحة ال رااب بش ف االلتزاـ بال ريبة العامة عمى المبيعات أو
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ولمحد مف النزعة المطروحة عمى الق اء بش نيا أنش  لجاف التوفيؽ المنصوص عمييا 
إليو أجاز بمقت اىا لصاحب الش ف عرض خالفاتو عمييا بغية بالقانوف سالؼ اإلشارة 

" حميا وديا دوف أف يكوف سموؾ ىذا الطريؽ وجوبيا وىو ما ورد بصريح النص فر عبارة 
بما مفاده أف ىذا اإلجراء ليس وجوبيا يتحتـ عمى المسجؿ ولوجو كشرط لقبوؿ  " يجوز

نما يتعمؽ المر بإرادتو واختياره  وال ي ترتب عمى عدـ المجوء إلى ىذه المجاف ثمة دعواه وا 
أثر يغمطو حقو فر سموؾ الطريؽ الذي يميو ، وىو الطعف فر تقدير المصمحة أماـ 
المحكمة االبتدااية خالؿ ثالثيف يومًا مف تاريخ إخطاره برفض تظممو باعتبار أف تقدير 

يحؽ الطعف  يصبح نياايا -وىى عدـ المجوء إلى المجاف  -المصمحة فر ىذه الحالة 
عميو خالؿ المدة سالفة الذكر ، ومف ثـ فال فاادة ترجى مف وراء تربص الطاعف حتى 
انق اء ميعاد الستيف يومًا المنصوص عمييا طالما أنو ارت ى عدـ انتظار المدة المقررة 

 . لمجنة سالفة البياف ، ف اًل عف أنو مف حقو وفقًا لمقواعد المقدمة أال يمج  لمجنة أصالً 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ﴾ر  ﴿

 رسوم
 رسم تنمية الموارد :  
 " مناط استحقاقو "

﴿ 11 ﴾  
. استحقاقو بمجرد توافر إحدى حاالتو وبالنسب ماىيتو .  ريبة .  رسـ تنمية الموارد -:الموجز

 المقررة قانونا . 
 ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  1111رقم ﴿ الطعن  

رسـ تنمية الموارد فر حقيقتو يعتبر  ريبة إذ يستحؽ بمجرد توافر حالة مف  -: القاعدة
لسنة  253بالقانوف  - وء النسب المحددة  رعنيا ىذا الرسـ وف التى يست دىالحاالت 
  .يف المكمفيف ب دااو منفصاًل فر ذلؾ عف النشاط الذي تؤديو الدولة وال تمايز ب – 2932

 :  رسوم السفن والعائمات
 السفن والعائمات عمى أساس الحمولة الصافية " عمى" احتساب الرسوم 

﴿ 11 ﴾  

 الممحؽ بؽ (7)السفف والعاامات المرخص ليا بالعمؿ فر الموانر المبينة فر الجدوؿ رقـ  -:الموجز
مى أساس الحمولة الصافية ال الحمولة . احتساب الرسـو الواجب تحصيميا منيا ع2937لسنة  10

ق اء الحكـ المطعوف فيو بإخ اع رسـو الصومعة العاامة محؿ التداعر عمى .  شرطو الكمية .
خط   . خدمات لمغير ينيا ال تؤدأو  يأساس الحمولة الكمية ت سيسًا عمى أف الغرض منيا تجار 

 . ومخالفة لمقانوف . عمو ذلؾ

 ﴾ 1/1/1111جمسة  –ق  71لسنة  711﴿ الطعن رقم 
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 2937لسنة  10مف القانوف رقـ  3النص فر الفقرة أ مف المادة  إذ كاف -: القاعدة
عمى  يبش ف رسـو اإلرشاد والتعوي ات ورسـو الموانر والمناار والرسو والمكوث يجر 

والعاامات التر السابقة السفف  3، 5، 5، وفقا لممواد  ال تخ ع لمرسـو المستحقةأف " 
،  الممحؽ بيذا القانوف (7)يرخص ليا بالعمؿ فر الموانر المبينة فر الجدوؿ رقـ 

كالمواعيف والبراطيـ والصنادؿ والزوارؽ والقاطرات والرافعات والكراكات والجرارات 
ىذه  يالتر ال تبرحيا عادة عمى أف تؤد وقوارب الغطاسة والحواض العاامة و يرىا

ات مقابؿ الترخيص ليا بالعمؿ رسما سنويا ...... وال يجوز منح ىذه السفف والعاام
فر  2954لسنة  93السفف والعاامات ترخيص المالحة المنصوص عميو بالقانوف رقـ 

ش ف سالمة السفف إال إذا أدت الرسـو المستحقة عمييا كاممة ويستمر الترخيص 
ميناء بورسعيد اة السويس فر لمعاامات والوحدات المذكورة عاليو مف اختصاص ىياة قن

" تحصؿ الرسـو  مف ذات القانوف عمى أف 25" والنص فر الفقرة الثالثة مف المادة 
عمى أساس الحمولة الصافية .....  (3)عف السفف والعاامات المنصوص عمييا بالمادة 

مف السفف والعاامات المنصوص عمييا فر القانوف  ًً أف المشرع اختص نوعابما مفاده " 
سالؼ الذكر بعدة خصااص أف يرخص ليا بالعمؿ فر الموانر  2937لسنة  10قـ ر 

أف ال تبرح ىذه السفف والعاامات  –الممحؽ بيذا القانوف  (7)المبينة فر الجدوؿ رقـ 
مقابؿ الترخيص ليا بالعمؿ بالرسـ السنوي المقدر  يأف تؤد –الميناء المتراكية فيو عادة 

ذا ما توافرت ى ف الرسـو الواجب تحصيميا منيا إذه الخصااص فييا فبيذا النص وا 
، وكاف البيف  تحتسب عمى أساس الحمولة الصافية ال الحمولة الكمية . لما كاف ذلؾ

أف العاامة محؿ  –وعمى نحو ما أثبتو تقرير الخبير المنتدب فر الدعوى  –مف الوراؽ 
المطعوف  – يناء دمياطم.. مف ىياة ... لسنة ....... التداعر صدر ليا ترخيص رقـ

تراكى صومعة عاامة أو بارج مجيز لتعباة  ومو وع 2/3/2999بتاريخ  – دىا 
 (2)وتخزيف السمنت بصفة داامة طواؿ مدة الترخيص المبينة بو عمى رصيؼ رقـ 

رسمًا سنويًا مقابؿ ىذا الترخيص لمعمؿ بيذا الميناء كما  يبميناء دمياط ، وأنيا تؤد
 العمؿ الذي تراكت مف أجمو طواؿ فترة الترخيص دة قبؿ انتياءأنيا ال تبرحو عا
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وبالتالر فإنيا بحسب طبيعتيا تندرج تحت نطاؽ الرسـ الذي يتـ احتسابو عمى أساس 
الحمولػػة الصػػافية ليػػا ال الحمولػػة الكميػػة وال يغيػػر مػػف ىػػذه الطبيعػػة عػػدـ تػػوافر شػػرااط 

السػػػويس ، إذ أقػػػر المسػػػاوؿ عػػػف ىػػػذه اليياػػػة الخيػػػرة التػػػرخيص ليػػػا مػػػف ىياػػػة قنػػػاة 
بإصػػػػدار التػػػػراخيص لمعاامػػػػات والسػػػػفف بمحا ػػػػر أعمػػػػاؿ الخبيػػػػر أنيػػػػا تخػػػػتص فقػػػػط 
ذ خػػػالؼ الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو ىػػػذا  المتراكيػػػة فػػػر اليياػػػة المػػػذكورة بمينػػػاء بورسػػػعيد ، وا 

س النظر وجرى فر ق ااو بإخ اع رسوـ الصومعة العاامػة محػؿ التػداعر عمػى أسػا
الحمولػػة الكميػػة ت سيسػػًا عمػػى أف الغػػرض منيػػا تجػػارى ، وأنيػػا ال تػػؤدى خػػدمات لمغيػػر 

لسنة  10مف القانوف رقـ 3بما ال تندرج  مف النوعيات المنصوص عمييا فر المادة 
سالؼ الذكر التر تحتسب الرسوـ فييا عمى أساس الحمولة الصافية فر حػيف  2937

 ػػطمع بػػو الحكػػـ ، فإنػػو يكػػوف االشػػرط الػػذي أف نػػص تمػػؾ المػػادة جػػاء خمػػوًا مػػف ىػػذا 
 . معيبًا بالفساد فر االستدالؿ الذي جره إلى مخالفة القانوف والخط  فر تطبيقو

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ﴾ ض ﴿

 صناعيةرباح التجارية والضريبة األ 

 وعاء الضريبة :
 " مناط اعتبار المخصصات المالية من التكاليف واجبة الخصم من الوعاء "

﴿ 11 ﴾  
 .  . شرطو اعتبارىا مف التكاليؼ واجبة الخصـ مف صافى أرباح الشركات . المخصصات المالية -: الموجز

 ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  1111﴿ الطعن رقم 

نو يجب أيدؿ عمى  2932لسنة  253مف القانوف  220المادة النص فر  -: القاعدة
:  أرباح الشركات أوالً  رالعتبار المخصصات المالية مف التكاليؼ واجبة الخصـ مف صاف

: أف تستعمؿ فر الغرض الذي  ثانيا . أف تكوف ىذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة
 .  جموأخصصت مف 

 

 صافى األرباح " " وجوب خصم رسم تنمية الموارد من 

﴿ 11 ﴾  
 .  صافى الرباحرسـ تنمية الموارد . وجوب خصـ قيمتو مف  -: الموجز

 ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  1111﴿ الطعن رقم 

إذ خمص الحكـ االبتداار المؤيد بالحكـ المطعوف فيو إلى خصـ قيمة رسـ تنمية  -: القاعدة 
أرباحيا أخذًا بما  را خالؿ سنوات النزاع مف صافالموارد التر دفعتيا الشركة المطعوف  دى

  انتيى إليو الخبير فر تقريره ، فإنو يكوف متفقًا وصحيح القانوف .
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ضريبة الدمغة

 :الضريبة  وعاء
 " لدمغة النوعية" مناط خضوع حسابات الودائع لضريبة ا

﴿ 11 ﴾  
. نص عاـ . أثره . انصراؼ  فرض ال ريبة النوعية عمى فتح الحساب المصرفر -: الموجز

خ اع  ال ريبة إلى جميع أنواع الحسابات المصرفية . التزاـ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وا 
 .  2934لسنة  222ؽ  59،  53. المادتيف  . صحيح حسابات الودااع ل ريبة الدمغة النوعية

 ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  111الطعن رقم  ﴿
يدؿ عمى  2934لسنة  222مف القانوف رقـ  59،  53المادتيف نص مفاد  -: القاعدة

أف المشرع فرض  ريبة نوعية عمى فتح الحساب المصرفر وقد جاء النص عامًا نظرًا 
الحسابات وال يقتصر عمى لتنوع الحسابات فر البنوؾ بحيث يشمؿ مختمؼ أنواع ىذه 

ذ التـز الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وق ى بت ييد الحكـ  الحساب الجاري فقط وا 
بتدااى وقرار لجنة الطعف فيما انتييا إليو مف خ وع حسابات الودااع ل ريبة الدمغة الا

 النوعية المطالب بيا فإنو يكوف قد أصاب صحيح القانوف .

 :اإلعفاء منيا 
 المبالغ المنصرفة تعويضا عن نزع ممكية " ىإلمن ضريبة الدمغة اب اإلعفاء " عدم انسح

﴿ 17 ﴾  
خ وع جميع المباله التر تصرفيا الجيات الحكومية فيما عدا المرتبات والجور  -: الموجز

. المباله التر تصرؼ لجيات الحكومة الواردة  االستثناء . والمكافآت وما فر حكميا ل ريبة الدمغة
عدـ انسحاب ىذا اإلعفاء إلى المباله  . 2934 لسنة 222 ؽ 31 بالمادةبيؿ الحصر عمى س

 . عمو ذلؾ .  المنصرفة تعوي ًا عف نزع ممكية العقارات
 ﴾ 11/1/1111جمسة  –ق  71لسنة  1الطعن رقم  ﴿ 
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بإصدار قانوف  2934لسنة  222 القانوف رقـ مف 31 ، 34مؤدى المادتيف  -: القاعدة
مف القانوف سالؼ الذكر جميع  34 ريبة الدمغة أف المشرع أخ ع بصريح نص المادة 

ر حكميا المباله التر تصرفيا الجيات الحكومية فيما عدا المرتبات والجور والمكافآت وما ف
 صرؼ لجيات الحكومة الترمف الخ وع ليا سوى المباله التر ت   ل ريبة الدمغة ولـ يستثفِ 

وليس مف بينيا التعويض عف نزع ممكية العقارات أيا  31أوردىا عمى سبيؿ الحصر بالمادة 
تباع تمؾ اإلجراءات لف ذلؾ اكانت وسيمتو سواء اتخذت اإلجراءات القانونية لذلؾ أو دوف 

إلى نقؿ حيازة تمؾ العقارات لممنفعة العامة ويصبح مصدر التزاـ الجية نازعة الممكية  ييؤد
المالؾ عف ىذا االستيالء ىو القانوف وليس العمؿ  ير المشروع وىو ما مؤداه  بتعويض

 . خ وع مباله التعويض المق ر بيا ل ريبة الدمغة محؿ التداعر

 :دمغة المين التطبيقية 
 " مناط استحقاقيا "

﴿ 11 ﴾  
أوامر عقود العماؿ و  . استحقاقيا عمى كافة أصوؿ وصور دمغة الميف التطبيقية -: الموجز

التوريد . شرطو . تعمؽ ىذه المحررات ب عماؿ فنية تنفيذية يباشرىا أو يشرؼ عمييا ع و 
مرده . تحديد نوع وحجـ ىذه العماؿ الفنية .  بنقابة الميف التطبيقية أو قاـ بيا لحسابو الخاص

فنر ال ر. شمولو العماؿ التر يقـو بيا اإلخصاا 2934لسنة  122. قرار وزير الصناعة رقـ 
فر مباشرة تنفيذ اإلنشاءات مع وتحت إشراؼ الميندس المختص .  رالمساعد واإلخصاا

 ، 2935لسنة  31المعدؿ بالقانونيف رقمر  2930لسنة  53أ مف القانوف  / 51،  52المادتيف 
  . 2939لسنة  04

 ﴾ 1/1/1111جمسة  -ق  11لسنة  11171﴿ الطعن رقم 

 2930لسنة  53/أ مف القانوف رقـ 51،   52 تيفمفاد نص الماد -: القاعدة
 04،  2935لسنة  31بإنشاء نقابة الميف الفنية التطبيقية المعدؿ بالقانونيف رقمر 

 يدؿ عمى أف مناط استحقاؽ رسـ دمغة الميف التطبيقية عمى أصوؿ 2939لسنة 
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أف تكوف تمؾ المحررات متعمقة ب عماؿ  عقود العماؿ وصورىا وكذلؾ أوامر التوريد
بنقابة الميف التطبيقية أو قاـ بيا  أو يشرؼ عمييا ع و فنية تنفيذية يباشرىا

نوع وحجـ  2934لسنة  122لحسابو الخاص وقد حدد قرار وزير الصناعة رقـ 
العماؿ الفنية التطبيقية التر يباشرىا أع اء نقابة التطبيقييف فر شعبيا المختمفة 

قًا لمجدوؿ المرفؽ بو ومنيا الشعبة المعمارية وتشمؿ العماؿ التر يقوـ بيا وف
اإلخصااى الفنر المساعد واإلخصااى مف مباشرة تنفيذ اإلنشاءات مع وتحت 

 إشراؼ الميندس المختص .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المبيعات ىالضريبة عم
 وعاء الضريبة :

 رسائل الشاي" ىضريبة عم" ال

﴿ 11 ﴾  
.  2992لسنة  22مف ؽ  7/2ـ .  . االستثناء ٪ 24. سعرىا  المبيعات ىال ريبة العامة عم -: الموجز

و " د " مف  . خ وع رسااؿ الشاي لبندي "ج" لمقانوف السابؽ المرافؽ  2السمع المبينة بالجدوؿ رقـ 
معب  " صب " يدخؿ فر نطاؽ ال ير . الشاي ًا أـ فاخر  اً . التعباة وكونو عادي . مناطو ىذا الجدوؿ

  . التزاـ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر . صحيح . " ىالبند " 

 ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  11لسنة   111﴿ الطعن رقم 

فر ش ف ال ريبة  2992لسنة  22مف القانوف رقـ  7/2النص فر المادة  -: القاعدة
٪ وذلؾ عدا السمع 24 عمى السمع يكوف سعر ال ريبة"  العامة عمى المبيعات عمى أف

المرافؽ فيكوف سعر ال ريبة عمى النحو المحدد قريف كؿ منيا  (2)المبينة فر الجدوؿ رقـ 
الشاي  (أ)" وحدد لو خمسة بنود  الشاي المشار إليو صنؼ " (2). وقد أورد الجدوؿ رقـ "

، ي عادشاي مستورد معب   (ج)،  نيةشاي موزع بالبطاقة التموي (ب)،  الجميورية""الحر 
 . لما كاف ذلؾ ، وكانت الرسااؿ مو وع  يره )ى(شاي مستورد معب  فاخر  (د)
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شاي أسود ناعـ صب معب  داخؿ شكاار ورقية  التداعر وفقًا لمعاينة مصمحة الجمارؾ ىر "
جمر  اً وكاف النص فر بنود الجدوؿ سالفة الذكر وا ح " مستورد مف كينيا 0مرقـو ناعـ نمرة 

بالنسبة " منو بمعيار التعباة  ج ، د المعنى قاطع الداللة عمى المراد منو ، فاعتد فر البنديف "
ذ كاف  " ،ى  فقد أخ عو لمبند " ذلؾلمشاي المستورد وفرؽ بيف الفاخر والعادي منو أما  ير  وا 

"  أ ، ب ، ج ، د " فمف ثـ يخرج عف نطاؽ البنود " صب "الشاي مو وع الرسااؿ  ير معب  
ذ التـز الحكـ المطعوف فيو   يره " ىويدخؿ فر نطاؽ البند  ياً أـ عاد اً وسواء أكاف فاخر  " ، وا 

المؤيد لحكـ محكمة أوؿ درجة ىذا النظر فإف النعر عميو بيذا السبب يكوف عمى  ير أساس 
. 

 
 

 خدمات التشغيل لمغير : 
 نشاط تشغيل وصيانة اآللت والمعدات لمضريبة "" خضوع 

﴿ 71 ﴾  
 ر. لقا  التشغيؿ لمغير" . ماىيتو . المزاولة بالممارسة والتكرار المدلوؿ المغوي لعبارة " -: الموجز

. خ وعو فر ذلؾ لرقابة  المو وع السمطة التامة فر تحديد ىذا المفيـو عمى الخدمة محؿ المنازعة
.  ر نشاط تشغيؿ وصيانة ااالت والمعدات مف قبيؿ الخدمات التر تؤدى لمغير. اعتبا محكمة النقض

 .    خ وعو لم ريبة العامة عمى المبيعات . أثره
 ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  7﴿ الطعن رقم 

المدلوؿ المغوي لعبارة " التشغيؿ لمغير " ىو المزاولة بالممارسة والتكرار  -: القاعدة
و وع السمطة التامة فر تحديد ىذا المفيـو عمى الخدمة محؿ الم رويكوف لقا 

. لما كاف ذلؾ ، وكاف نشاط  المنازعة متى كاف ذلؾ كافيًا ويخ ع لرقابة محكمة النقض
تشغيؿ وصيانة ااالت والمعدات يعد مف قبيؿ الخدمات التر تؤدى لمغير لقاء مبمه مف 

مات التشغيؿ لمغير الخا عة الماؿ متفؽ عميو ، فإف ىذا النشاط يدخؿ  مف خد
 . لم ريبة العامة عمى المبيعات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الضريبة عمي المرتبات

 العفاء منيا :

 ى" اقتصار اإلعفاء من الضرائب عمي العالوة المضمومة لألجر دون ما يترتب عم
 ميا من زيادة في المكافآت و الحوافر "ض

﴿ 71 ﴾  

. قصره عمر العالوات الم مومة لألجور الساسية فقط  اإلعفاء مف ال رااب والرسـو -: الموجز
. الزيادة فر المكافآت والمزايا الناتجة عف  ـ العالوات لألجر  1443وؿ يوليو أاعتبارا مف 

. مخالفة الحكـ  1447لسنة  39ؽ  0. ـ  عمة ذلؾ . . عدـ سرياف ىذا اإلعفاء عمييا الساسر
 .                                         . خط  المطعوف فيو ىذا النظر

 ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  11لسنة  11111الطعن رقم  ﴿

بمنح  1447لسنة  39مؤدي النص فر المادة الربعة مف القانوف رقـ  -: القاعدة
يقتصر اإلعفاء مف  1443خاصة أنو اعتبارًا مف أوؿ يوليو سنة العامميف بالدولة عالوة 

ال رااب والرسـو عمى العالوة الم مومة لألجور الساسية فقط ، وال يسرى ىذا اإلعفاء 
ذ  عمى ما يترتب عمى  ـ العالوة الخاصة مف زيادة فر المكافآت أو المزايا أو  يرىا وا 

لى إعفاء ما ترتب عمى  ـ العالوة مف خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وذىب إ
فإنو  1443ديسمبر سنة  72زيادة فى المكافآت والحوافز فى الفترة مف أوؿ يوليو حتى 

 يكوف قد أخط  فى تطبيؽ القانوف .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 



 

 

  ﴾انضريبت انًىحدة ضرائب ﴿  333

 الضريبة الموحدة
 صر وعاء الضريبة " " عنا

﴿ 71 ﴾  

ؽ  5الدخؿ مف اإليرادات المبينة بالمادة  روعاء ال ريبة الموحدة . مناطو . مجموع صاف -: الموجز
 . الربح . مؤداه رخالؿ السنة السابقة دوف صاف 2997لسنة  233المعدؿ بؽ  2932لسنة  253
 ، 13بما جاء بنص المادتيف  منيا وصواًل لو . التحدي وب خصـ ال رااب المستحقة عمى أيوج
 مف القانوف سالؼ البياف . ال أثر لو . عمة ذلؾ .  33/1

 ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  111﴿ الطعن رقم 

بإصدار  2932لسنة  253النص فر المادة الخامسة مف القانوف رقـ  -: القاعدة
ذي ورد فر البند وال 2997لسنة  233قانوف ال رااب عمى الدخؿ المعدؿ بالقانوف رقـ 

 ،ثانيًا مف الكتاب الوؿ بش ف ال ريبة الموحدة عمى دخؿ الشخاص الطبيعييف 
والخاص بتحديد وعاء ىذه ال ريبة عمى أف " تستحؽ ال ريبة فر أوؿ يناير مف كؿ 

الدخؿ الذي حققو المموؿ خالؿ السنة السابقة مف  رعمى مجموع صاف يسنة .... وتسر 
إيرادات رؤوس  -2قًا لألحكاـ المنصوص عمييا فر ىذا الكتاب : اإليرادات التالية طب
المرتبات وما فر  -7إيرادات النشاط التجاري والصناعر.   -1المواؿ المنقولة . 

إيرادات الثروة العقارية . " يدؿ عمى أف  -5إيرادات الميف  ير التجارية .  -0حكميا. 
لدخؿ خالؿ السنة السابقة مف ا روعاء ال ريبة الموحدة يتكوف مف مجموع صاف

بما مؤداه أف  ،الربح النات  عنيا  روليس صاف ،اإليرادات الخمسة المبينة بالنص 
توطاة لتحديد الدخؿ الصافر لممموؿ الذي  ،منيا  يتخصـ ال رااب المستحقة عمى أ

 وال يناؿ مف ىذا النظر التحدي بما نصت عميو  ،يتكوف منو وعاء ال ريبة الموحدة 
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الربح الخا ع لم ريبة عمى أساس  رمف ذات القانوف مف أف " يحدد صاف 13المادة 
وذلؾ  ،نتيجة الصفقة أو نتيجة العمميات عمى اختالؼ أنواعيا طبقًا لحكاـ ىذا القانوف 

ال رااب  -0.. .. -7.  ... -1 .... -2صـ جميع التكاليؼ وعمى الخص . بعد خ
المباشرة التر يدفعيا المموؿ ما عدا ال ريبة التر يؤدييا طبقًا ليذا القانوف " لف المشرع 
 ،أورد ىذا النص فر الفصؿ الثانر مف الباب الثانر الخاص بإيرادات النشاط التجاري 

تحديد التكاليؼ واجبة الخصـ توطاة لتحديد وعاء ال ريبة عمى إيرادات النشاط وت مف 
كما ال يناؿ مف سداد النظر متقدـ البياف القوؿ  ،س وعاء ال ريبة الموحدة ولي ،التجاري 

مف  33/1ب ف المشرع قد اختص ال ريبة عمى إيرادات الثروة العقارية بالنص فر المادة 
ذات القانوف عمى أف " فر جميع الحواؿ يستنزؿ ما سدده المموؿ مف ال رااب العقارية 

رقـ  ، الخاص ب ريبة الطياف 2979لسنة  227رقمر الصمية المفرو ة بالقانونيف 
ف ال ريبة عمى العقارات المبنية حسب الحواؿ مف ال ريبة  بش 2950لسنة  55

المستحقة عميو طبقًا لحكاـ الكتاب الوؿ مف ىذا القانوف وبما ال يزيد عمى ىذه ال ريبة 
ىما المشار إلييما  " لف الحكمة مف ذلؾ أف ىذه ال ريبة مفرو ة بقانونيف آخريف

بنص المادة سالفة الذكر وىو ما اقت ى النص عمى استنزاؿ ما سدده المموؿ مف 
 وبما ال يزيد عمى ىذه ال ريبة . ، رااب بموجبيا مف ال ريبة الموحدة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الضريبة عمى األطيان الزراعية

 اإلعفاء منيا : 
 األراضي الممموكة لمدولة " ى"  قصر اإلعفاء من الضريبة عم

﴿ 71 ﴾  
. قصره عمى الرا ر  مف ال ريبة المستحقة عمى الرا ر الزراعيةالحكومة إعفاء  -: الموجز

الفراد . أثره . عدـ التمتع باإلعفاء . ـ الممموكة لمدولة . انتقاؿ الممكية إلى شركات القطاع العاـ أو 
       .  . عمة ذلؾ 2979لسنة  227ؽ  5

 ﴾ 11/11/1111جمسة  -ق  11لسنة  1111﴿ الطعن رقم 

بش ف  ريبة  2979لسنة  227النص فر المادة السادسة مف القانوف رقـ  -: القاعدة
لرا ر الزراعية عمى أنو " ال تخ ع ا –المنطبؽ عمى واقعة التداعر  –الطياف 

الداخمة فر أمالؾ الحكومة العامة  أو الخاصة ل ريبة الطياف ، أما إذا آلت ممكية ىذه 
الولى مف المادة وفى  . " الرا ر إلى الفراد فتخ ع لم ريبة وفقًا لحكاـ ىذا القانوف

تؤسس شركة باسـ  عمى أنو " 25/24/2935الصادر بتاريخ  339القرار الوزاري رقـ 
......... تتبع ىياة القطاع العاـ لمتنمية الزراعية ، وذلؾ طبقًا لحكاـ القانوف والنظاـ .

الساسر المرافؽ وتكوف ليا الشخصية االعتبارية " يدؿ عمى اقتصار اإلعفاء مف 
ال ريبة المستحقة عمى الرا ر الزراعية عمى الرا ر الممموكة لمحكومة فحسب ، وال 

ا انتقمت ممكيتيا لشركات القطاع العاـ أو الفراد ، إذ ال اجتياد مع ىذا اإلعفاء إذ ييسر 
 صراحة النص . 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الضريبة عمى إيرادات الثروة العقارية

 العقارات المبنية : ىالضريبة عم
 :  أساس تقديرىا

 " يجارية المتخذة كأساس لربط الضريبة" مناط تقدير القيمة اإل

﴿ 71 ﴾  
يجارية المقدرة . القيمة اإل . أساس تقديرىا العقارات المبنية ىال رااب عم -: الموجز

محكومة التظمـ مف قرارات تمؾ المجاف أماـ ل. لممموؿ و  بمعرفة لجاف التقدير المختصة
، 25، 1، 2. المواد  خالؿ ستة أشير مف تاريخ نشر التقدير المتظمـ منو مجمس المراجعة

 .2954لسنة  130، ؽ  2955لسنة  509المعدؿ بؽ  2950لسنة  255ؽ  74، 25

 ﴾ 11/1/1111جمسة  –ق  71لسنة  1111الطعن رقم  ﴿

 55مف القانوف رقـ  74،  25، 25، 9، 2البيف مف استقراء المواد  -: القاعدة
العقارات المبنية المعدؿ بالقانونيف رقمر  ىفر ش ف ال ريبة عم 2950لسنة 
أف المشرع إنما أراد فرض  ريبة سنوية  2954لسنة  190، 2955لسنة  509
يجارية التر العقارات المبنية وجعؿ أساس تقدير ىذه ال ريبة القيمة اإل ىعم

أف يتظمما أماـ تحددىا لجاف التقدير المختصة وأجاز لكؿ مف المموؿ والحكومة 
مجمس المراجعة فر القرارات التر تصدرىا المجاف المذكورة خالؿ ستة أشير مف 

، وبما مؤداه أف المشرع قد نظـ طريقة حصر العقارات  تاريخ نشر ىذا التقدير
ب ف تقوـ لجاف التقدير ثـ مجالس  ىالتر يطبؽ عمييا القانوف المشار إليو وق 

أساسيا ال ريبة مستيدية فر  ىجارية التر تحسب عميالمراجعة بتقدير القيمة اإل
 . تحديد الجرة ىتؤدي إل ىذلؾ بجميع العناصر الت

 



 

 

 
  ﴾انضريبت عهً إيراداث انثروة انعمبريت ضرائب ﴿  332

 " المتخذة كأساس لربط الضريبة عمى العقارات المبنية ويجارينيائية تقدير القيمة اإلشرط " 

﴿ 71 ﴾  

 . عدـ الطعف عمييا فر الميعاد . شرطو القيمة اإليجارية لمعقار بصوره نيااية تقدير -: الموجز
 25أماـ محكمة المو وع . المادتيف  ة. أثره . عدـ إمكانية إعادة النظر فيو بدعوى مبتدأ

بتنظيـ  2933لسنة  09ؽ  23و 2937لسنة  91الم افة بؽ  2950لسنة  55مكرر ؽ 
 . العالقة بيف المالؾ والمست جر

 ﴾ 11/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  717﴿ الطعن رقم 

بش ف ال ريبة  2950لسنة  55مكرر مف القانوف رقـ  25النص فر المادة  -: القاعدة
عمى أف " لمجية اإلدارية  2937لسنة  91عمى العقارات المبنية الم افة بالقانوف رقـ 

در القيمة السنوية لمعقارات أف تقالقاامة عمى حصر وربط ال ريبة عمى العقارات المبنية 
البناء أو  تامةوأجزاايا المعدة لمسكنى أو لغير ذلؾ مف ال راض متى صارت المبنية 

٪ مف القيمة اإليجارية الثابتة بقرار تحديد الجرة 54عمى أساس  إتمامياشغمت قبؿ 
جار وتوزيعيا عمى وحدات المبنى المو ح بترخيص البناء أو المتفؽ عمييا فر عقد اإلي

ذا لـ يكف قد صدر ترخيص بالبناء فتحدد القيمة اإليجارية فر حالة ، أييما أكبر ،  وا 
٪ مف الجرة الثابتة بعقد اإليجار وبالمطابقة لجرة المثؿ إف لـ 54ت جير المبنى بواقع 

يكف مؤجرًا وتربط ال ريبة بصفة مؤقتة وفقًا لمتقدير المذكور وتصبح واجبة الداء اعتبارًا 
إخطار المموؿ وؿ السنة التالية إلتماـ البناء أو شغمو قبؿ إتمامو ، وذلؾ بمجرد مف أ

النص فر المادة و"  ار ال ريبة بموجب خطاب موصى عميو بعمـ الوصوؿدقمبالتقدير و 
تكوف " بتنظيـ العالقة بيف المالؾ والمست جر عمى أف  2933لسنة  09مف القانوف  23

ذة ر ـ الطعف عمييا وتعتبر نيااية إذا لـ يطعف عمييا فر لجاف تحديد الجرة نافقرارات 
" يدؿ عمى أف تقدير القيمة اإليجارية لمعقار تصبح نيااية إذا لـ يطعف عمييا فر  الميعاد

 . إعادة النظر فر ىذا التقدير ةومف ثـ ال تممؾ محكمة المو وع بدعوى مبتدأ الميعاد ،
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 اإلعفاء منيا :
 "من الضريبة العقارات الممموكة لمجمعيات الخيرية مناط إعفاء " 

﴿ 71 ﴾  
إعفاء العقارات الممموكة لمجمعيات الخيرية مف ال ريبة عمى العقارات المبنية .  -: الموجز

د عماًل . نشاط المدرسة الخاصة . ال يعر مناطو . أف تكوف مستغمة فى ممارسة نشاط عمم
  تجاريًا . عمو ذلؾ .

 ﴾ 1/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  1117﴿ الطعن رقم 

فػػر  2950لسػػنة  55مػػف القػػانوف رقػػـ  12إذ كػػاف الػػنص فػػر المػػادة  -: القاعدددة
يػدؿ  2932لسػنة  05ش ف ال ريبة عمى العقارات المبنية والمستبدلة بالقػانوف رقػـ 

يػات الخيريػة لم ػريبة عمػى العقػارات عمى أف مناط إعفاء العقػارات الممموكػة لمجمع
بمصػروفات ، المبنية ىو أف تكوف مستغمة فر نشاط عممػر سػواء كانػت مجانيػة أو 
إذ إف اليػػدؼ  وكػػاف نشػػاط المدرسػػة الخاصػػة ال يعتبػػر مػػف قبيػػؿ العمػػاؿ التجاريػػة ،

ذ خػػالؼ الحكػػـ المطعػػوف فيػػو ىػػذا النظػػر  الرايسػػر منػػو ىػػو التعمػػيـ ال الم ػػاربة وا 
كػػـ االبتػػدااى الػػذى أقػػاـ ق ػػاءه بخ ػػوع نشػػاط المدرسػػة الخاصػػة الممموكػػة وأيػػد الح

لمجمعيػػة الخيريػػة التػػى يمثميػػا الطػػاعف " بصػػفتو " لم ػػريبة العقاريػػة عمػػى العقػػارات 
مػف القػانوف رقػـ  12المبنية ت سيسًا عمى عدـ توافر شػروط اإلعفػاء الػواردة بالمػادة 

اصػػػة ىػػػو نشػػػاط ذو ريػػػع ، فإنػػػو باعتبػػػار أف نشػػػاط المدرسػػػة الخ 2950لسػػػنة  55
 . يكوف قد خالؼ القانوف

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الضريبة عمى إيرادات رؤوس األموال المنقولة
 اإلعفاء منيا :

 يئة كيرباء مصر "" إعفاء فوائد القروض التي تعقدىا ى

﴿ 77 ﴾  
إعفاء ىياة كيرباء مصر بكافة فروعيا مف ال ريبة عمى فوااد القروض والتسييالت  -: الموجز

 . عمو ذلؾ .  االاتمانية التر تعقدىا مع مصادر خارجية
 ﴾ 17/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  111الطعن رقم  ﴿

بإنشاء  2935لسنة  21قـ مفاد النص فر المادة الولى مف القانوف ر  -: القاعدة
بش ف ال رااب  2932لسنة  253ىياة كيرباء مصر، والمادة الرابعة مف القانوف 

بتعديؿ بعض  2997لسنة  233والمادة الثامنة مف القانوف رقـ  عمى الدخؿ ،
لسنة  23، والمادة الولى مف القانوف رقـ  2932لسنة  253أحكاـ القانوف رقـ 

والمادة الولى مف  2935لسنة  21القانوف رقـ بتعديؿ بعض أحكاـ  2993
أف ىياة كيرباء مصر بكافة فروعيا المنصوص  1444لسنة  250القانوف رقـ 

القانوف بعد  اونفاذًا لحكاـ ىذ 2935لسنة  21عمييا فر قانوف إنشاايا رقـ 
معفاة مف ال ريبة عمى فوااد القروض  2993لسنة  23تعديمو بالقانوف رقـ 

نيا أت االاتمانية التر تعقدىا اليياة المذكورة مع مصادر خارجية كما و والتسييال
معفاة مف ىذه ال ريبة أي ا باعتبارىا إحدى اليياات العامة الممموكة أمواليا 

لسنة  253كاممة لمدولة وفقًا لحكاـ القانوف العاـ لم رااب عمى الدخؿ رقـ 
ؽ عمى سنوات المحاسبة المنطب 2997لسنة  233المعدؿ بالقانوف رقـ  2932

بش ف تحويؿ ىذه اليياة  1444لسنة  250محؿ التداعر قبؿ سرياف القانوف رقـ 
 . إلى شركة مساىمة مصرية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

ٍ انضريبً  ضرائب ﴿    339 ﴾نجٌب انطع
 

 ﴾ ل ﴿

 لجان الطعن الضريبي
 ن الضريبي :اإلجراءات أمام لجان الطع

 " ثر تحقق الغاية من اإلجراءأ" 

﴿ 71 ﴾  
تقدـ المطعوف  دىا بطمب لم مورية  رااب الميف الحرة معتر ة فيو عمى خ وع  -: الموجز

. مناقشة لجاف الطعف ال ريبر مو وع الطعف  مقابؿ العالوات الخاصة لم ريبة عمى المرتبات
. عمة ذلؾ . تحقؽ الغاية مف اإلجراء  ـ النص عميوورف و . أثره . وجوب عدـ الق اء بالبطالف ر 

 . التزاـ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر . صحيح  .                     

 ﴾        17/1/1111جمسة  -ق  11لسنة  1111الطعن رقم  ﴿

إذ كػػػػاف الثابػػػػت فػػػػر الوراؽ أف المصػػػػمحة الطاعنػػػػة أخ ػػػػعت مقابػػػػؿ  -: القاعدددددة
المرتبػػات ،  ىحصػػمت عميػػو المطعػػوف  ػػدىا لم ػػريبة عمػػالعػػالوات الخاصػػة الػػذي 

فتقػػػدمت بطمػػػب لم موريػػػة  ػػػرااب الميػػػف الحػػػرة واعتر ػػػت عمػػػى ذلػػػؾ أمػػػاـ لجنػػػة 
الطعف ال ريبر ، والتر ناقشت مو وع الطعف وقررت رف و ومف ثـ فقػد تحققػت 
الغايػػة مػػف اإلجػػراء ، وال ي ق ػػى بػػالبطالف فػػر ىػػذا الحالػػة ر ػػـ الػػنص عميػػو المػػر 

ذ التػػػـز  1445لسػػػنة  92مػػػف القػػػانوف رقػػػـ  223خػػػال منػػػو نػػػص المػػػادة  الػػػذي ، وا 
الحكـ االبتداار المؤيد بالحكـ المطعوف فيو ىذا النظػر وق ػى بقبػوؿ الػدعوى فإنػو 

 يكوف قد طبؽ القانوف عمى وجيو الصحيح .
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 م ﴾  ﴿

 معاىدات
 " ر المعاىدة داخل الدولة دون القانون الدولياثآقواعد القانون الداخمي تحدد  "

﴿ 71 ﴾  
. صدورىا فر قانوف داخمر ونشره فر  . أساسو حدود إلزاـ المعاىدة الدولية داخؿ الدولة -: الموجز

 . . عمة ذلؾ الجريدة الرسمية دوف القانوف الدولر

 ﴾ 1/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  1111﴿ الطعن رقم 

تحدد ما يكوف  ،المقرر أف قواعد القانوف الداخمر دوف قواعد القانوف الدولر العاـ  -: القاعدة
فالقانوف الدولر العاـ ال  ،لممعاىدة التر تبرميا الدولة مف أثر وحدود إلزاميا لألفراد ولممحاكـ 

ىناؾ  رورة لجعميا نافذة قبؿ الفراد أي ًا ، فإذا كانت  يرتب إال آثار ىذه المعاىدة دولياً 
وجب عمى الدولة أف تتخذ مف اإلجراءات ما يجعؿ مف نصوصيا قانونًا نافذًا قبميـ وذلؾ 

وليذا كاف اإلصدار ونشر  ،بإصدار قانوف داخمر أو مرسـو يت مف جميع نصوصيا 
 صري .االتفاقيات الدولية فر الجريدة الرسمية وىو ما اشترطو الدستور الم

 اتفاقية التجارة العالمية : 
 :الجداول الممحقة باتفاقية التجارة العالمية 

 " سريان أحكاميا من حيث الزمان "

﴿ 11 ﴾  
. مف قبيؿ القرارات التنظيمية لتقرير القواعد  الجداوؿ الممحقة باالتفاقيات . ماىيتيا -: الموجز

 . عمة ذلؾ . تعديؿالتفصيمية الالزمة لتنفيذ القوانيف بما ليس فيو 

 ﴾    1/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  1111﴿ الطعن رقم 
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 " الجات الجداوؿ الممحقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية "إذ كانت  -: القاعدة
باعتبارىا مف الموااح المتممة لمقوانيف التر تصدرىا جية اإلدارة بتفويض مف المشرع 

الالزمة لتنفيذ قبيؿ القرارات اإلدارية التنظيمية لتقرير القواعد التفصيمية  تعتبر مف
أو تعطؿ أو  فالصؿ أف الالاحة ال تعدؿ تشريعاً  ،القوانيف بما ليس فيو تعديؿ 

ليس مف ش نيا استحداث ما مف ش نو مخالفة  رض الشارع  وتعفى مف تنفيذه ، كما أن
مف تاريخ صدورىا ونشرىا فر الجريدة الرسمية ،  أحكاميا إال عمى ما يقع ي، فال تسر 

وال يترتب عمييا أثر فيما وقع قبميا إال ما استثنى بنص خاص ، تنفيذًا لقوانيف ذات 
 . رأثر رجع

 " بيا  " وجوب نشر المعاىدة والجداول الممحقة

﴿ 11 ﴾  

.  ف توزيعو بعد ذلؾ. ليس مجرد إدراجو بالجريدة الرسمية ولك . ماىيتو نشر القانوف -: الموجز
انسحاب ذلؾ عمى  . امتداده لكؿ ما يرفؽ بالمعاىدة مف مالحؽ وجداوؿ تت مف نصوصا تكميمية

 جداوؿ التعيدات المرفقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية .

 ﴾ 1/1/1111جمسة  -ق  71لسنة  1111﴿ الطعن رقم 

لجريػػػػدة الرسػػػػمية ولكػػػػف المقصػػػػود بالنشػػػػر لػػػػيس مجػػػػرد إدراج التشػػػػريع با -: القاعدددددة
وىػػو مػػا ينطبػػؽ عمػػى مػػا يرفػػؽ بالمعاىػػدات مػػف مالحػػؽ وجػػداوؿ  ،توزيعػػو بعػػد ذلػػؾ 

وقػػد  ،فتكػػوف ليػػا ذات القيمػػة القانونيػػة لممعاىػػدة  ،تت ػػمف نصوصػػًا وبيانػػات تكميميػػة 
بالنسػبة  2951سنة أحكاميا الصادرة  العدؿ الدولية ىذا المعنى فر أوؿأكدت محكمة 
نجمتػػرا سػػنة إلػػى ممحػػؽ اتفاق وىػػو مػػا ينطبػػؽ عمػػى  ، 2915يػػة التجػػارة المبػػـر بػػيف اليونػػاف وا 

 -"  الجػات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية " -جداوؿ التعيدات لالتفاقية محؿ الطعف 
 . وأكده نص المادة الولى مف بروتوكوؿ مراكش
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 ﴾ ن ﴿

 نقابات
 نقابة المين التطبيقية :

 " رسم دمغة المين التطبيقية "

 ﴾ 93 ص 53. مبدأ رقـ  الدمغة ىر. ال ريبة عم ﴿

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


