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 رفضو . ثـ أودعت النيابة العامة مذكرتيا ، وطمبت فييا قبوؿ الطعف شكلا ، وفى الموضوع ب

ُعرض الطعف عمى المحكمػة فػى فرفػة مشػورة ، فػرأت أنػو جػدير بػالنظر  3152/.../...وبجمسة 
وبيػا ُسػمعت الػدعوى أمػاـ ىػذه الػدائرة عمػى مػا ىػػو مبػيف بمحضػر  ، 3152/.../...فحػددت لنظره جمسة 
جمسػة إلػى ت إصػدار الحكػـ أرجػ المحكمػة ، و  ابمػذكرتيمػا جػاء النيابة العامػة عمػى ت الجمسة حيث صمم

 . اليـو 
 المحكمــــة

    سػػػػػمير       د المستشػػػػػار المقػػػػػػرر / ػالػػػػػذى تػػػػػله السيػػػػػ بعػػػػػد االطػػػػػلع عمػػػػػى الوراؽ ، وسػػػػػماع التقريػػػػػر 
 . ، والمرافعة ، وبعد المداولةحسف " نائب رئيس المحكمة " 

 حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية . 
تتحصػػؿ فػػى أف  -عمػػى مػػا يبػػيف مػػف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو وسػػائر الوراؽ  -وحيػػث إف الوقػػائ  

ؽ اقتصػػادية أمػػاـ  3لسػػنة  .....رقػػـ  الػػدعوى أقامػػت -.......... -...............  –الشػػركة الطاعنػػة 
لمتػػػػ جير كػػػػوربميس  – عمػػػػى الشػػػػركة المطعػػػػوف ضػػػػدىاالػػػػدائرة االسػػػػتئنافية االقتصػػػػادية  .........محكمػػػػة 
بإلزاميػػػا بعػػػدـ احتسػػػاب فرامػػػة تػػػ خير دوف مسػػػوغ  –وفقػػػاا لطمباتيػػػا الختاميػػػة  –بطمػػػب الحكػػػـ  –التمػػػويمى 

لغػػاء نسػػبة  فػػا اد المعجػػؿ ، واحتسػػاب الفوائػػد طبقػػاا لمعقػػد ، مػػ  تحميميػػا الفػػارؽ % فػػا السػػد3قػػانونى ، واغ
 ( سػػػػيارة لعػػػػدـ صػػػػلحيتيا ، 3قيمػػػػة التػػػػ ميف لعػػػػدد   –أى الطاعنػػػػة  –القسػػػػط التػػػػ مينى ، وعػػػػدـ تحميميػػػػا 

لزاميػػػا بػػػ ف تػػػبدى ليػػػا مبمػػػ  عشػػػرة 5,5أى زيػػػادة ت مينيػػػة عمػػػى نسػػػبة أو  عمػػػى سػػػبيؿ  مليػػػيف جنيػػػو% واغ
،  1/4/3115،  32/2/3115وجػػب عقػػود تػػ جير تمػػويمى مبرخػػة وقالػػت بيانػػاا لػػذلؾ إنػػو بمالتعػػويض ، 

، السيارات الموضحة بػالعقود تمويمياا مبرمة بينيما قامت الشركة المطعوف ضدىا بت جيرىا  51/9/3115
تسػػاب لقػػاء أجػػرة محػػددة ، وقامػػت بسػػداد المسػػتحؽ عمييػػا ، إال أف الخيػػر أخمػػت بالتزاماتيػػا ، وقامػػت باح

عػػػف تجديػػػػد تػػػراخي  بعػػػػض ت وامتنعػػػػت افرامػػػات تػػػ خير عمييػػػػا ، وزيػػػادة القسػػػػط التػػػ مينى عمػػػػى السػػػيار 
توزيػػػ  أنابيػػػػب  ، ممػػػا أدى إلػػػى توقػػػؼ تمػػػؾ السػػػػيارات عػػػف العمػػػؿ وتنػػػاق  فػػػا حجػػػـالسػػػيارات المػػػبجرة 

البوتاجػاز ، وىػػو مػا أضػػر بيػا ومػػف ثػـ أقامػػت الػدعوى . نػػدبت المحكمػة خبيػػراا فييػا وبعػػد أف أوع تقريػػره ، 
 بطريػػػػػػؽ فػػػػػػا ىػػػػػذا الحكػػػػػػـ بػػػػػرفض الػػػػػػدعوى . طعنػػػػػػت الشػػػػػركة الطاعنػػػػػػة  3153/.../...قضػػػػػت بتػػػػػػاريخ 
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ذ ُعػػرض بػػرفض الطعػػف ، يػػا الػػرأى فيالنيابػػة مػػذكرة أبػػدت  أودعػػتالػػنقض ، و  عمػػى دائػػر فحػػ  الطعػػوف واغ

أمػاـ ىػذه المحكمػة حػددت جمسػة لنظػره ، فػرأت أنػو جػدير بػالنظر ، و مشورة الفى فرفة االقتصادية منعقدة 
 .رأييا التزمت النيابة وفييا 

كة بالسػببيف الوؿ والسػادس منيػا عمػى الحكػـ الشػر أسػباب تنعػى وحيث إف الطعف أقيـ عمػى سػتة  
ترجمػة المسػتندات المحػررة بالمغػة الجنبيػة ، إذ التفػت عػف دفاعيػا المطعوف فيو مخالفة القػانوف والقصػور 

والمقدمػػة مػػػف الشػػركة المطعػػػوف ضػػػدىا أمػػاـ محكمػػػة الموضػػوع ، وعػػػف دفاعيػػػا بخصػػو  جحػػػد الصػػػور 
   الضوئية المقدمة مف الخيرة ، وىو ما يعيبو ويستوجب نقضو . 

 أف تشتمؿ مف قانوف المرافعات إذ أوجبت  342ذلؾ أف المادة ىذا النعى فير مقبوؿ ،  وحيث إف
ال كػاف بػاطلا ، إنمػا قصػدت بيػذا  صحيفة الطعف بالنقض عمى بياف السباب التى ُبنى عمييػا الطعػف ، واغ

عػػػف المقصػػػود منيػػػا نافيػػػاا عنيػػػا الغمػػػوض البيػػػاف أف تحػػػدد أسػػػباب الطعػػػف وتعرفػػػو تعريفػػػاا واضػػػحاا كاشػػػفاا 
ـ المطعػوف فيػو وموضػعو منػو وأثػره والجيالة ، بحيث يبيف منيا وجو العيب الذى يعزوه الطاعف إلػى الحكػ

فا قضائو . لما كاف ذلؾ ، وكانت الشركة الطاعنة لـ تبيف بسبب النعى ماىية المستندات المحررة بالمغة 
الجنبية والتى طمبت ترجمتيا ، وكذا ماىية المستندات التى جحدت صورىا الضوئية وأثر ذلؾ فا قضاء 

 ذيف السببيف يكوف مجيلا ، ومف ثـ فير مقبوؿ . الحكـ المطعوف فيو ، فإف النعى عميو بي
وحيث إف الشركة الطاعنة تنعى بالسببيف الثالث والراب  مػف أسػباب الطعػف عمػى الحكػـ المطعػوف 

الشػركة المطعػوف ضػدىا فيو مخالفة القانوف والبطلف ، ذلؾ أنو التفت عما تمسكت بػو مػف دفػاع بػإخلؿ 
عػػػدـ تجديػػػدىا بعػػػض رخػػػ  تسػػػيير السػػػيارات المنتييػػػة موضػػػوع عقػػػود بالتزاماتيػػػا العقديػػػة ، المتمثػػػؿ فػػػا 

عف العمؿ وعدـ تحقيؽ الغرض مف ت جيرىػا ، ممػا حػدا  التمويمى محؿ النزاع مما نتج عنو توقفيا الت جير 
رفـ ذلؾ باعتبار الطاعنة ىى بيا إلى التوقؼ عف دف  الجرة ، فير أف الحكـ المطعوف فيو أقاـ قضاءه 

، وىو بعدـ سداد الجرة دوف تحقيؽ دفاعيا سالؼ البياف مخالفاا بذلؾ تقرير الخبير لتزاماتيا التى أخمت با
     ما يعيبو ويستوجب نقضو . 

فا  5994لسنة  94مف القانوف رقـ  39/5وحيث إف ىذا النعى فا فير محمو ، ذلؾ أف المادة 
 جير مركبات يستمـز لتسييرىا الحصوؿ ش ف الت جير التمويمى تن  عمى أنو " إذا تضمف موضوع العقد ت

 إذا كػػاف بػػالوراؽ نسػػخة مػػف عقػػد التػػ جير .... " ممػػا مفػػاده أف المشػػرع أعطػػى لممسػػت جر عمػػى أف يرفػػؽ 
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التمػويمى مركبػات تحتػاج لتسػييرىا الحصػوؿ عمػى تػرخي  الحػؽ فػا أف يطمػب مػف موضوع عقػد التػ جير 
تػػرخي  تمػػؾ المركبػػات وحسػػبو فقػػط أف يرفػػؽ  –إدارة المػػرور المختصػػة مباشػػرة دوف الرجػػوع إلػػى المػػبجر 

التػػ جير وبالتػػػالى فػػل يعػػد امتنػػػاع المػػبجر عػػف تحديػػػد تػػرخي  السػػيارات المػػػبجرة بطمبػػو نسػػخة مػػػف عقػػد 
حسػػػبما سػػػمؼ إخػػػلالا منػػػو بالتزاماتػػػو العقديػػػة ، إذ بإمكػػػاف المسػػػت جر الحصػػػوؿ عمييػػػا دوف الرجػػػوع عميػػػو 

المػبجرة  –مف الن  عمى التػزاـ صػريي يقػ  عمػى عػاتؽ المطعػوف ضػدىا  خاصة وقد خمت عقود الت جير
ذ خمػػػ  الحكػػـ المطعػػوف  فػػا ىػػذا – فيػػو إلػػى عػػدـ إخػػلؿ الخيػػػرة الصػػدد يتعػػارض مػػ  ىػػذا الػػن  ، واغ

بالتزاماتيا العقدية لعدـ تجديدىا لرخ  بعض السيارات المبجرة ، وأف الطاعنة ىى التى أخمت بالتزاماتيا 
يحة وال عميػو المستحقة عمييا فا مواعيدىا ، فإنو يكوف قد انتيى إلػى نتيجػة صػحلعدـ سداد كامؿ الجرة 

إف ىػػو اطػػرح تقريػػر الخبيػػر المخػػالؼ لمػػا انتيػػى إليػػو ، باعتبػػاره مجػػرد عنصػػر مػػف عناصػػر ا ثبػػات فػػا 
 بخض  لمطمؽ سمطتو التقديرية ، ويضحى النعى عميو بيذيف السببيف عمى فير أساس . الدعوى 

وف فيػػػو وحيػػث إف الشػػركة الطاعنػػػة تنعػػى بالسػػػبب الثػػانى مػػػف أسػػباب الطعػػػف عمػػى الحكػػػـ المطعػػ
 3151لسػػػػنة  ......مخالفػػػػة القػػػػانوف والقصػػػػور ، وفػػػػى بيػػػػاف ذلػػػػؾ تقػػػػوؿ أنيػػػػا طمبػػػػت ضػػػػـ الػػػػدعوى رقػػػػـ 

المرفوعػػة مػػف الشػػركة المطعػػوف ضػػدىا عػػف ذات الموضػػوع ، فيػػر أف الحكػػـ المطعػػوف  .......اقتصػػادية 
 فيو التفت عف طمبيا ، بما يعيبو ويستوجب نقضو . 

إذ انتيػػى إلػػى رفػػض دعػػوى الشػػركة مػػردود ، ذلػػؾ أف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو  وحيػػث إف ىػػذا النعػػى
 –عمػى نحػو سػمؼ بيانػو  –وبمػا قػدـ فييػا مػف مسػتندات مف أوراؽ الدعوى الطاعنة استناداا لما استخمصو 

، وىػػو مػػا يكفػػى لحمػػؿ قضػػائو ، فػػل تثريػػب مػػف عػػدـ إخػػلؿ الشػػركة المطعػػوف ضػػدىا بالتزاماتيػػا العقديػػة 
لطمػب الطاعنػة وحسػبيا أف تقػيـ اسػتجابة المطعوف فا حكميا إف ىى لـ ت مر بضـ قضية  عمى المحكمة

وفقاا لممستندات والدلػة المطروحػة عمييػا التػى اقتنعػت بيػا ، ومػف ثػـ يضػحى النعػى بيػذا السػبب قضاءىا 
 عمى فير أساس . 

الطاعنػػة تنعػػى بالسػػبب الخػػامس مػػف أسػػباب الطعػػف عمػػى الحكػػـ المطعػػوف فيػػو وحيػػث إف الشػػركة 
الفسػػاد فػػا االسػػتدالؿ والػػبطلف ، ذلػػؾ أنػػو رفػػـ تعويمػػو فػػا قضػػائو عمػػى مػػا اطمػػ ف إليػػو مػػف تقريػػر خبيػػر 
الػػدعوى مػػف اسػػتلـ الشػػركة الطاعنػػة لعػػدد سػػيارات أقػػؿ مػػف عػػدد السػػيارات المتفػػؽ عمييػػا بعقػػود التػػ جير 

حؿ النزاع ، بما الزمو عدـ أخميـ الشركة المطعوف ضدىا فا كامؿ القيمة ا يجارية محؿ تمؾ التمويمى م
 العقود ، فير أف الحكـ المطعوف فيو خالؼ ىذا النظر بما يعيبو ويستوجب نقضو . 
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  (3 ) 
  

  قضػػػػاء ىػػػػذه وعمػػػػى مػػػػا جػػػػرى بػػػػو  –مػػػػف المقػػػػرر وحيػػػػث إف ىػػػػذا النعػػػػى فيػػػػر مقبػػػػوؿ ، ذلػػػػؾ أنػػػػو 
الذى ينفى الطاعف مػف المحكمػة إلغػاءه ، يتعيف أف يكوف النعى منصباا عمى الجزء مف الحكـ  –المحكمة 

قضػػػاءه بػػػرفض الػػػدعوى ، ولػػػـ يقػػػض بثمػػػة أجػػػرة ألػػػـز بيػػػا الشػػػركة   قػػػاـ وكػػػاف الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو قػػػد أ
الطاعنة ، فإف النعػى بيػذا السػبب يكػوف وارداا عمػى فيػر محػؿ مػف قضػاء الحكػـ المطعػوف فيػو ، ومػف ثػـ 

 يكوف فير مقبوؿ . 
 ولما تقدـ يتعيف رفض الطعف .


