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ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی

اریة   ائــــــــرة الت ا

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

ىل       ٔمني الرس السید/  حسام  و
ةيف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ب ارة رٔس اخلمي ٕام دار القضـــــاء ب

ٓخر 26يف یوم إالثنني  ریل من العام 4املوافق هـ1437جامدى ا ٔ 2016من 
م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة132يف الطعـن املق 2015ق 10لس

املوجز :
ري –الفوائد املربة  خ

املـحمكــــــة
 ٔ ىل ا طالع  ي تاله السید القايض املقرروراق وسامع التقربعد  محمد محودة /ر ا

: الرشیف واملرافعة وبعد املداو
ه الشلكیة . ٔوضا ث ٕان الطعن استوىف  ح

ث ٕان الوقائع  ٔوراق –وح ر ا ه وسا تتحصل يف –ىل ما یبني من احلمك املطعون ف
عوى رمق ( ٔقام ا ة281/2014ٔن املطعون ضده  نتداب الطاعن) مبوا بطلب احلمك 

ري ره وجسالته خ ىل دفا طالع  لیه و نتقال ملقر املدعى  مته  كون  حسايب 



وداته املتعلقة حبساب املدعي والرشاكء وحفصه من بدایة التعامل يف  ٔوراقه وق و
ٔنه بتارخي 30/7/2014رخي وحىت18/7/2011 عوى ب  ً 18/7/2011وقال بیا

ة قرض قام بتو  ع اتفاق لوفاء معق لیه / فرع رٔس اخلمية  تاكلیف صیانة املزنل ب املدعى 
لغ ( درمه) وحساب حتویل راتبه الشهري البالغ 665,000واكنت قمية القرض م

دد 25253( ٔقساط شهریة  ىل  سدد القرض  ٔن  ىل  قسط 144درمه) ٕاىل البنك 
لغ ( ٔنه تقدم بتار8365بواقع م م ٕاىل البنك املدعى 24/6/2014خي درمه) للك قسط و

ٔي بعد  ارشة  ٔنه ما زال مدینًا مببلغ قدره 36لیه بطلب شهادة الزتامات م ٔ ب شهرًا لیفا
لزام البنك املدعى 623,000( ٕ ة حمكت  ٔول در عوى وحممكة  درمه) ومن مث اكنت ا

هنايئ ( ىل القرض ، الرصید ا سیطة  ساب فائدة  درمه كام ) 587,919,27لیه ال
لغ (31/7/2014هو مرتصد بتارخي  د م دم تقايض فائدة مربة وق ) درمه 32365,45و

لمدعي وسدیدها  ات  انة إالبدا ٔقساطيف  لیه هذا من ا ٔنف املدعي  املستحقة است
اف رمق ( الست رٔس اخلمية .79/2015احلمك  اف  ست ى حممكة   (

رفضه م25/5/2015وبتارخي  ٔلزمت حمكت  ٔنف و ٔیید احلمك املست ًا وبت وضو
ملرصوفات . ٔنف  املست

ىل هذه احملمكه يف غرفة  طعن الطاعن يف هذا احلمك بطریق النقض وعرض الطعن 
حملرض وجحزت  ىل النحو املبني  لسة لنظره مت تداول الطعن فهيا  مشورة حفددت 

لحمك جبلسة الیوم . الطعن 
اصل ما ینعى به ال ث ٕان  ٔ يف تطبیق القانونح ه اخلط ىل احلمك املطعون ف طاعن 

ة واتفاق الطرفني . ٔعراف املرصف وا
ٔحاكم املواد حبرمانه من الفوائد االٕ ٔوًال : شلكهام املرب طبقًا  ة  ، 77، 76، 4/5تفاق

اریة اليت ال حترم املصارف من تقايض الفوائد االٕ 78 هنا من قانون املعامالت الت ة ب تفاق
املربة .
نیًا : هنايئ احلايل من الفوائد املربة ويف و سداد الرصید ا لزام املطعون ضده  ٕ بقضائه 

دها خبانة االٕ  الل ق الغ الفائدة املربة ٕالیه من  اع م ر ٕ ات وخصمها ینفس الوقت  دا
ه والغري مسددة . ٔقساط املستحقة بذم من ا

ري سد ث ٕان هذا النعي  ٔنه من املقر وح ازت املواد (ید ذ ٔ ٔنه ولنئ  ، 77، 76ر 
ري يف السداد يف 78 ٔ لتعویض عن الت اریة ٕاعامل الفوائد  ) من قانون املعامالت الت



السائدة يف السوق املالیة ٕاذا مل حتدد  ٔو ت لهيا  سب املتفق  ل اریة  املعامالت الت
لیه حترميىففاملستقر  و ن معل القضاء  ىل د ٔي ٕاعامل فائدة  الفوائد املربة 

ىل فائدة و  الفه هوشمتل  ىل  ٔطراف االتفاق  لنظام العام ال جيوز ل حترمي یتعلق 
ٔن تثريه من وجيوز  لمحمكة  عوى كام جيوز  لهيا ا كون  ٔي مر رته من اخلصوم يف  ٕا

تلقاء نفسها .
ٔنه حملمكة املوضوع السل عوى مبا واكن من املقرر  طة التامة يف حتصیل فهم الواقع يف ا

ح ما تطمنئ ٕالیه مهنا وٕاط رج تقارر اخلرباء و ٔقامت قضاهئيف ذ داه مىت  ا راح ما 
. كفي محل ٔسباب سائغة  ىل 

كون ملزمة  ٔسبابه ال  ىل  عوى محموًال  ذت بتقرر اخلبري املنتدب يف ا ٔ ٔنه مىت  و
ىل املط ٔهنا لرد استقالًال  د  ٔسبابه ما یف ىل  ذها به محموًال  ٔ ٔن يف  ة ٕالیه  اعن املو

ٔكرث مما تضمنه التقرر . ستحق الرد ب املطاعن ما  مل جتد يف ت
ي اعمتـده يف  عـوى ا ـري ا ـه وتقرـر خ واكن البـني مـن احلـمك املطعـون ف ملا اكن ذ

شف حساب القرض املمنـوح ٔن اخلبري قام مبراجعة  مـن ایـةلمطعـون ضـده بدقضائه ب
رخي  ـــن (القـــرض) املمنـــوح 31/7/2014رخي نفـــاذه وحـــىت  ٔصـــل ا طلقـــًا مـــن  م

لـغ  ـىل م ٔمعـل الفوائـد  ـات الالحقـة و فو ت وا سـب السـحو لمطعون ضـده مث ا
ب سـ ل ن  لهيـا (ا ات ادع) وبعـد اسـ10,99ة املتفـق  ـه املـدفو الفوائـد املربـة وتوج
ٔول لسداد الفوائ ٔوًال ب ٔن املبلـغ املرتصـد بذمـة املطعـون ضـده عـن إ د  ٕاىل  ى من ذ هت

ســاوي ( ــن 397,320القــرض  ٔصــل ا ــدرها یضــاف ) درمه  یطة وق ســ ــد ال الفوائ
ٔصًال وفائـدة (181,599,37( ن املستحق دفعه  كون مجموع ا ) 578919,37) درمه ف

عاده س كون قد الزتم حصیح القانون  لیه من قميـة درمه فٕانه  ن ما وّظف  لغ ا من م
ــن  لــغ ا عادها مــن م لمطعــون ضــده وٕامنــا مت فقــط اســ فائــدة مربــة مل یقــع احلــمك هبــا 

ه حق ومن مث فإ  لیه من البنك الطاعن بغري و ـىل املوظف  ـري قـامئ  كـون  ن النعـي 
عني الرفض .ٔساس م 

وملا تقدم یتعني رفض الطعن .

ٔس بابلــــــــــهذه ا



حمكت احملمكة : 
ٔمني . ٔلزمت الطاعن الرمس واملرصوفات ومبصادرة الت رفض الطعن و


