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 عمل وتأمينات اجتماعية ) فيرس ىجائى لمفيرس الموضوعى ( 
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 عمل وتأمينات اجتماعية ) فيرس ىجائى لمفيرس الموضوعى (

صفحة الفهرس  الموضوع
 الموضوعى

صفحة الفهرس  الموضوع
 الموضوعى

 ) أ (

 اختصاص

 إدارات قانونية

 أقدمية

 انتهاء الخدمة

 ) ب (

 بدالت

 ) ت (

 تأمينات اجتماعية

 ترقية

 تسوية

 تعويض

 تعيين

 تقادم

 تقارير الكفاية

 تحكيم

 

 ) ح (

 حكم

 

9 

9 

9 

9 

 

9 

 

01 

01 

01 

01 

00 

00 

00 

00 

 

 

00 

 ) د (

 دستور

 دعوى

 دفوع

 

 ) ش (

 شركات

 

 ) ع (

 عالوات

 عقد العمل

 عقد التأمين

 

 ) ف (

 فصل العامل

 

 ) ق (

 قانون

 

 ) ن (

 نقل العامل

 

00 

00 

01 

 

 

01 

 

 

01 

01 

01 

 

 

02 

 

 

02 

 

 

02 



 

- 6 - 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 7 - 
 

 
 عمل وتأمينات اجتماعية ) فيرس موضوعى لممبادئ (
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 عمل وتأمينات اجتماعية ) فيرس موضوعى لممبادئ (

 الصفحة المبـدأ الموضـــوع

 ) أ (

   اختصــاص

 ................" االختصاص الوالئى للقضاء االدارى بمجلس الدولة " ..........

 

0 ، 1 01  ،01 

   إدارات قانونية

 .....................وظيفة محام ثالث "..............................." التعيين فى 

 

2 01  ،09 

" تكليف رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة إلدارته القانونية بأى عمل 
 تختص به أى إدارة قانونية لفرع يخضع إلشرافه " ...........................

 

3 09  ،11 

 يمارسه عضو اإلدارة القانونية لجهة أخرى " ............" بطالن العمل الذى 

 

4 11 

   أقدميــة

" ضم مدة الخدمة العسكرية دون التقيد بشرط زميل التخرج أو المؤهل 
 .............................................................................الدراسى" .

 

5  ،1 10  ،11 

العسكرية للعاملين باإلدارات القانونية يشترط قضاؤها فى " ضم مدة الخدمة 
 .........................................أعمال قانونية نظيرة ".......................

 

1 12 

   انتهاء الخدمـة

 ........ "0911لسنة  31" حالة إعادة توصيف بعض الوظائف فى ظل القانون 
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 عمل وتأمينات اجتماعية ) فيرس موضوعى لممبادئ (
 الصفحة المبـدأ الموضـــوع

   ) ت (

   تأمينات اجتماعية

 .................من األجر " ......" حالة ربط المعاش على القدر المتنازع عليه 

 

03 11  ،19 

 .............................................." استحقاق معاش الوفاة " .............
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 .................." األجر الذى يحسب على أساسه الحقوق التأمينية لعمال النقل البرى"
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 .......................لمدة تزيد عن سنتين " ............." ربط المعاش وصرفه 
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 ................" تعويض األجر للعامل المريض مدة تخلفه عن العمل بسبب المرض"
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 ..............المنشأة لمستحقات الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية " .." ضمان 
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 ..............." مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء " .
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   ترقيـة

 ........................" حالة عدم انشاء هيكل تنظيمى مستقل لكل مصنع " .....

 

13 24 

" توافر شروط الترقية فى العامل ببنوك القطاع العام ال ينهض دليالً على 
 ........................................تعسف البنك فى حالة عدم ترقيته " ........

 

14 24  ،25 

   تسوية

 .................................." تسوية العاملين بشركة التأمين األهلية " ........

 

15 25 ، 21 

   تعويض

 ...............................التعويض عن مهلة اإلنذار فى فسخ العقد " " 

 

11 21  ،21 
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 عمل وتأمينات اجتماعية ) فيرس موضوعى لممبادئ (

 الصفحة المبـدأ الموضـــوع

   تعيين

 31:  21 19 ، 11 ..من المعين عليه "  " حصول العامل بالشركة المصرية لالتصاالت على مؤهل أعلى

   تقــادم

 31:  31  21:  21 .................................." اإلجراءات القاطعة للتقادم أو الموقفة له " .....

   تقارير الكفايـة

 33:  31 24:  22 ............" تعديل درجة كفاية العامل ببنك التنمية واالئتمان الزراعى " ........

 " عدددم خضددوع العدداملين بالوظددائف العليدددا أو مددا يعادلهددا ببنددك التنميددة واالئتمدددان
 ..................................الزراعى لنظام تقارير الكفاية السنوية " ..........

 

25 33  ،34 

   تحكيــم

 .................." اختصاص هيئة التحكيم فى المنازعات العمالية " .........

 

21 34 

 ...................." تشكيل هيئة التحكيم وماهيـة الحكم الصادر عنها " .......

 

21 35 

   ) ح (

   حكـــم

 .................................." عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانـون " 

 

29 ، 31 31  ،31 

   ) د (

   دستـــور

 .............................." اختصاص المحكمة الدستورية العليدا " .............

 

30 39 

 ........." ماهية الئحة الشركة ومدى خضوعها لرقابة المحكمة الدستورية العليدا "

 

31 39  ،41 

   دعـوى

 ............................." انعقاد الخصدومة " ....................................

 

32 41 

 .................." الجهة التى يجب اختصامها عند اندماج بنك فدى خخدر " .......

 

33 41 

 ......................." التغيير الذى يطرأ على صدفة الخصدم " ...................
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 عمل وتأمينات اجتماعية ) فيرس موضوعى لممبادئ (
 الصفحة المبـدأ الموضـــوع

 دفـــوع
  

 ..............." الدفع بعدم دستورية الئحة الشركة " ..............................

 

35 41 

 ......................................................." الدفع بعدم قبول الدعوى " 

 

31 41  ،42 

   ) ش (

   شركـات

" حالة عزل رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو أحد أعضاء 
 ..................................................المجلس المعين أو المنتخب "......

 

31 43 

 .................مجلس إدارة شركة قطاع األعمال العام بأكمله "..." حالة عزل 

 

39 43  ،44 

" طلب التعويض لعدم تشكيل مجلس إدارة جديد دون طلب بطالن عزل 
 ....................المجلس أو بطالن عزلهما لعدم إتباع اإلجراءات القانونية "...

 

41 45 

   ) ع (

   عــالوات

العالوة التشجيعية للعامل بالشركة المصرية لالتصاالت عند " شرط منح 
 41،  41 40 .............حصوله على درجة علمية أعلى من البكالوريوس أو الليسانس " ....

ن فى الخارج الذين يتقاضون مرتباتهم من جهة عملهم ي" استحقاق العامل
 ..............................األصلية للعالوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة " .

 

41 41  ،49 

   عقد العمـل

 ......" المصالحة على حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل " ..................

 

42 49 

   عقد التأمين

 .... "حالة النص فى عقد التأمين على حساب مبلغه على أساس األجر األساسى"

 

43 51 
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 ) فيرس موضوعى لممبادئ (عمل وتأمينات اجتماعية 

 الصفحة المبـدأ الموضـــوع

   ) ف (

   فصل العامـل

 " تشددددكيل واختصاصددددات لجددددان البددددت فددددى طلبددددات المنشدددد ت المبينددددة بالمددددادة
 ...................................................".... 0910لسددنة  021ق  011 

 

44 50 

لدم يكدن  االثامندة عشدرة أو ابقائده فدى عملده مد" حظر استخدام العامل بعد اتمامده 
 ......................................... حامال بطاقة الخدمة العسدكرية والوطنيدة "

 

45 51 

من قانون  34" فصل العامل لعدم تقديم الشهادات المنصوص عليها بالمادة 
المحدد ال يعدو خالل األجل  0911لسنة  011الخدمة العسكرية والوطنية رقم 

 52،  51 41 .......................................................................الفصل تعسفياً "

   ) ق (

   قانون

 .................................………………" القانون الواجب التطبيق " 

 

41 53  ،54 

   ) ن (

   نقل العامـل

 ..........................نقل العامل " ...................." سلطة جهة العمل فى 

 

49 55 

" التعويض فى حالة نقل العامل لوظيفة أقل ميزة أو مالءمة عندد عددم قيدام حالدة 
 ...................الضرورة أو القوة القاهرة ".......................................

 

51 55  ،51 
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 عمل وتأمينات اجتماعية ) المبادئ ( 
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 عمل ) اختصاص (

 ) أ (
 اختصاص

 " االختصاص الوالئـى لمقضاء االدارى بمجمس الدولة "
{{  11  }}  

النيؿ لممالحة النيرية . موظفوف عموميوف . ينعقد االختصاص وادى العامموف بييئة :ـ :ـ الموجـز الموجـز 
  . مخالفة ذلؾ . خطأ . 1971لسنة  979ؽ  11بنظر دعواىـ لمحكمة القضاء االدارى . ـ 

 ( 1/1111/:1جمسة  –ق  86لسنة  6578)الطعن رقم 

ػ إذ كاف النص فى المادة األولى مف قرار رئيس جميورية مصر العربية دة :ـالقاع
بشأف الموافقة عمى اتفاقية انشاء ىيئة سودانية مصرية  1971لسنة  979 رقـ

مشتركة لممالحة النيرية عمى أف " تنشأ ىيئة مشتركة مف حكومتى جميورية مصر 
العربية و جميورية السوداف الديمقراطية تسمى ىيئة وادى النيؿ لممالحة النيرية 

عمى أف " أمواؿ الييئة أمواؿ عامة منو  11ويكوف مقرىا أسواف ......" وفى المادة 
والعامموف بيا موظفوف عموميوف بالتحديد الوارد فى قوانيف كؿ مف الدولتيف عمى 
حسب األحواؿ " ومف ثـ فإف عالقة العامميف بالييئة سالفة الذكر عالقة تنظيمية 
بوصفيـ مف الموظفيف العمومييف ومف ثـ ينعقد االختصاص بنظر الدعوى لمحكمة 

 1971لسنة  77ء اإلدارى وذلؾ أخذًا بنص المادة العاشرة مف القانوف رقـ القضا
ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر فإنو يكوف معيبًا .  بشأف مجمس الدولة وا 
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 إدارات قانونية ( – اختصاصعمل ) 

{{  11  }}  
بشأف تنفيذ قرار القضاء اإلدارى بمجمس الدولة . اختصاصو بالفصؿ فى المنازعة :ـ :ـ الموجـز الموجـز 

بنقؿ المطعوف ضده األوؿ مف مديرية الزراعة لمييئة العامة  1987لسنة  197وزير الزراعة رقـ 
. قضاء الحكـ المطعوف فيو باختصاص  1971لسنة  77ؽ 19لتنمية الثروة السمكية . ـ

 محكمة أوؿ درجة نوعيا بنظر الدعوى . خطأ .

 ( 15/11/1111جمسة  –ق  87لسنة  ;1189) الطعن رقم 

ػ إذ كاف النزاع المطروح فى الدعوى المطعوف فى حكميا يتعمؽ بإلزاـ القاعدة :
ـ بنقؿ 1987لسنة  197الييئة الطاعنة وآخريف بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقـ 

المطعوف ضده األوؿ مف مديرية الزراعة باإلسكندرية إلييا فإف جية القضاء االدارى 
رىا تكوف ىى المختصة بالفصؿ فيو أخذا بنص المادة بمجمس الدولة وحدىا دوف غي

ذ خالؼ الحكـ 1971لسنة  77العاشرة مف القانوف رقـ  ـ بشأف مجمس الدولة ، وا 
المطعوف فيو ىذا النظر وقضى بإلغاء الحكـ المستأنؼ وباختصاص محكمة أوؿ 

 درجة نوعيًا بنظر الدعوى فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ القانوف .
 ـــــــــــــــــــــــ

 إدارات قانونية
 " التعيين فى وظيفة محام ثالث "

{{  55  }}  
التعييف فى وظيفة محاـ ثالث . شرطو . أثره . احتساب مدة االشتغاؿ بعمؿ مف الموجز :ـ 

لسنة  77ؽ  11،  11األعماؿ القانونية النظيرة ضمف المدد المشترطة لمتعييف . المادتاف 
 19/6/1989.قضاء الحكـ المطعوف فيو بإرجاع أقدمية المطعوف ضدىا الى تاريخ  1971

 . خطأ .     1989لسنة  11العاممة والتدريب رقـ  استنادا إلى قرار وزير القوى

 ( 1/5/1111جمسة  –ق  88لسنة  1;71)الطعن رقم 
أف  1971لسنة  77مف القانوف رقـ  11،  11ػ مفاد نص المادتيف القاعدة :

 المشرع لـ يشترط لمتعييف فى وظيفة محاـ ثالث إال القيد أماـ المحاكـ االبتدائية
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 ( عمل ) إدارات قانونية

كما أنو عند اشتراط مدد التعييف فإنو تحسب مدة االشتغاؿ بعمؿ مف األعماؿ 
القانونية النظيرة طبقًا لقانوف المحاماة و ضمف المدد المشترطة لمتعييف . إذ كاف 
ذلؾ وكاف البيف مف األوراؽ أف المطعوف ضدىا عينت لدى الشركة الطاعنة فى 

مع احتساب  19/1/1991الشركة اعتبارًا مف وظيفة محاـ ثالث باإلدارة القانونية ب
وىذه الوظيفة ال تشترط سوى القيد أماـ المحاكـ  11/11/1991أقدميتيا اعتبارًا مف 

االبتدائية وقد قامت الشركة الطاعنة باحتساب مدة التكميؼ بالخدمة العامة لممطعوف 
طمب  ومف ثـ فإف 19/11/1999ضدىا و أرجعت أقدميتيا فى ىذه الوظيفة إلى 
استنادا إلى قرار وزير  19/6/1989المطعوف ضدىا بإرجاع أقدميتيا إلى تاريخ 

ال يستند إلى أساس قانونى سميـ و إذ  1989لسنة  11القوى العاممة والتدريب رقـ 
خالؼ الحكـ المطعوف فيو ذلؾ و أيد قضاء محكمة أوؿ درجة بإرجاع أقدمية 

دا إلى قرار وزير القوى العاممة استنا 19/6/1989المطعوف ضدىا إلى تاريخ 
 . والتدريب آنؼ البياف فإنو يكوف معيباً 

" تكميف رئيس مجمس إدارة الييئة أو المؤسسة إلدارتو القانونية بأى عمل تختص 
 بو أى إدارة قانونية لفرع يخضع إلشرافو "

{{  66  }}  
رئيس مجمس اإلدارة لو تكميؼ إدارتو القانونية بأى عمؿ تختص بو أى إدارة قانونية  ـالموجز : 

 . 1971لسنة  77ؽ  1لفرع يخضع إلشرافو ورقابتو . عمة ذلؾ . ـ 
 ( 11/11/1111ق ـ جمسة  88لسنة  51;6) الطعن رقم 

بشأف اإلدارات  1971لسنة  77مف القانوف رقـ  1مؤدى نص المادة  ـ القاعدة :
القانونية بالمؤسسات العامة والييئات العامة والوحدات التابعة ليا أف القانوف أناط 
رئيس مجمس إدارة أى ىيئة أو مؤسسة تكميؼ إدارتو القانونية بأى عمؿ تختص 

بتو طالما ارتأى أف ىناؾ بو أصاًل أى إدارة قانونية لفرع يخضع إلشرافو ورقا
ظروؼ أو أىمية تدفع لذلؾ ، وكاف الثابت باألوراؽ أف الطاعف األوؿ ػ بنؾ التنمية 
 واالئتماف الزراعى الرئيسى ػ والطاعف الثانى ذات البنؾ فرع قنا وقد باشر
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 عمل ) إدارات قانونية (

يامًا أف النزاع دائر إجراءات الطعف بالنقض لكمييما محاـ اإلدارة القانونية الرئيسى ق
حوؿ الالئحة الصادرة عف البنؾ الرئيسى ويمتـز بيا كافة فروعو وكاف ذلؾ تدلياًل 
لمظروؼ واألىمية التى دفعت البنؾ الرئيسى ػ الطاعف األوؿ ػ بتكميؼ إدارتو القانونية 
بمباشرة الطعف عف الطاعف الثانى سيما وأف لمطاعف األوؿ حؽ اإلشراؼ والرقابة 

جيو لمطاعف الثانى وكافة فروعو دوف تأثير فى كياف كمييما القانونى إذ تظؿ والتو 
 الشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقمة لكؿ منيما قائمة دوف انتقاص .

 " بطالن العمل الذى يمارسو عضو اإلدارة القانونية لجية آخرى "
{{  77  }}  

بطالف العمؿ الذى يمارسو عضو اإلدارة القانونية لجية أخرى . مناطو . كونو غير  ـالموجز : 
 . 1981لسنة  17مف ؽ  8/1مفوض قانونًا بمباشرتو . تفويضو فى ذلؾ بحكـ القانوف . أثره . ـ 

 ( 11/11/1111ق ـ جمسة  88لسنة  51;6) الطعن رقم 
 ( 11/1/1111جمسة  –ق  89لسنة  9;) الطعن رقم 
 ( 11/1/1111جمسة  –ق  89لسنة  8;1) الطعن رقم 
 ( 11/1/1111جمسة  –ق  88لسنة  11117) الطعن رقم 

 ( 5/6/1111جمسة  –ق  89لسنة  571) الطعن رقم 
 ( 5/6/1111جمسة  –ق  89لسنة  ;68) الطعن رقم 

مف قانوف المحاماة أف بطالف العمؿ الذى يمارسو  8/1ُمقتضى المادة  ـ القاعدة :
عضو اإلدارة القانونية لجية أخرى إنما ينصرؼ إلى العمؿ الذى يؤديو لجيات ليس 
مفوضًا قانونًا بمباشرتو ليا ، فإذا كاف مفوضًا ألداء عمؿ لجية معينة بحكـ القانوف 

تبر ىذه الجية أخرى فى معنى المادة فال ينصرؼ البطالف ليذا العمؿ إذ ال ُتع
ذ كاف عضو اإلدارة القانونية بالبنؾ الطاعف ا  ألوؿالمذكورة ، وا 

مف الجائز قانونًا تفويضو قانونًا بمقتضى المادة الثالثة مف قانوف اإلدارات القانونية 
فى مباشرة بعض أعماؿ اإلدارات القانونية لفروعو بالمحافظات المختمفة ومف ثـ فال 

 طالف لمباشرتو الطعف عف فرع البنؾ الطاعف الثانى .ب
  ( 15/6/1111جمسة  –ق  89لسنة  ;8) الطعن رقم     قـارن

 ـــــــــــــــــــــــ
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 أقدميـة ( عمل )

 أقدمية
 "ضم مدة الخدمة العسكرية دون التقيد بشرط زميل التخرج أو المؤىل الدراسى"

 { {88  }}  
العسكرية والوطنية الحسنة . تحديدىا بشيادة مف وزارة الدفاع . وجوب مدة الخدمة  ـ الموجز :

احتسابيا ضمف مدة خبرة وأقدمية جميع المجنديف المؤىميف أو غير المؤىميف . مؤداه . 
استحقاقيـ العالوات المقررة عند تعيينيـ أثناء أو بعد انقضاء مدة تجنيدىـ دوف التقيد بشرط 

عمى المجنديف المؤىميف .  1/11/1968ىؿ دراسى . سريانيا مف زميؿ التخرج أو التقيد بمؤ 
بشأف الخدمة  1989لسنة  117ؽ  77االستثناء . المجنديف غير المؤىميف . عمة ذلؾ . ـ 

 . 1999لسنة  111العسكرية والوطنية المستبدلو بؽ 
 ( 11/1111/:1جمسة  –ق  87لسنة  ;1171) الطعن رقم 

 ( 16/5/1111جمسة  –ق  88لسنة  5;99) الطعن رقم 
 ( 15/8/1111جمسة  –ق  88لسنة  59:9) الطعن رقم 

مف قانوف الخدمة العسكرية والوطنية الصادر  77مفاد نص المادة  القاعدة :
 1999لسنة  111المستبدلة بالقانوف رقـ  1989لسنة  117بالقانوف رقـ 

عمى أف المشرع أوجب حساب مدة  18/11/1999المعموؿ بو اعتبارا مف 
الخدمة العسكرية والوطنية المشار إلييا فى ىذه المادة ضمف مدة خبرة وأقدمية 
جميع المجنديف سواء المؤىميف منيـ أو غير المؤىميف وفى استحقاؽ العالوات 
المقررة ػ عند تعيينيـ أثناء مدة تجنيدىـ أو بعد انقضائيا فى الجيات المشار 

ف التقيد بشرط زميؿ التخرج أو أف يكوف التعييف بمؤىؿ دراسى . وتحدد إلييا ػ دو 
مدة الخدمة العسكرية الحسنة بشيادة مف وزارة الدفاع ويعمؿ بأحكاـ ىذه المادة 

بالنسبة إلى المجنديف المؤىميف ، ولتالفى ما يمكف أف  1/11/1968اعتبارا مف 
بالنسبة لغير المؤىميف ػ مف  يترتب عمى حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية ػ

زعزعة المراكز القانونية المستقرة لمعامميف إذا ما تعرضت لمطعف عمييا ، وحماية 
 جججألصحاب ىذه المراكز حظر المشرع عمى غير المؤىميف ػ فى الفقرة الثانية مف

 



 

- 22 - 
 

 عمل ) أقدميـة (

قرارات التعييف  المادة المذكورة ػ االستناد إلى األقدمية المقررة فييا لمطعف عمى
 (1) .  11/11/1999حتى  11/11/1968والترقية التى تمت فى الفترة مف 

 

 ( 11/1111/:جمسة  –ق  86لسنة  9111) الطعن رقم  قـارن
 ( 19/6/1111جمسة  –ق 89لسنة  1) الطعن رقم     

{{  99  }}  
 ثبوت تقديـ الطاعف بياف رسمى بحصولو عمى شيادة اإلعدادية العامة  الموجـز :ـ 

. مؤداه . أحقيتو فى ضـ مدة خدمتو العسكرية . قضاء الحكـ المطعوف فيو برفض 1961عاـ 
 ضـ مدة خدمتو ضمف مدة أقدميتو تأسيسا عمى أنو مف غير ذوى المؤىالت   

 الدراسية . خطأ وقصور ومخالفة لمثابت باألوراؽ .

 ( 11/1111/:1جمسة  –ق  87لسنة  ;1171) الطعن رقم 

حساب و قد أقاـ قضاءه برفض طمب الطاعف إذ كاف الحكـ المطعوف في ـ القاعدة :
غير ذوى تو فى الخدمة المدنية عمى أنو مف مدة خدمتو العسكرية ضمف مدة أقدمي

الخدمة العسكرية مف قانوف  77طبؽ عمييـ نص المادة المؤىالت الدراسية الذيف ين
ػ وبما ال خالؼ عميو بيف طرفى  دوف غيرىـ رغـ أف الثابت مف ممؼ خدمة الطاعف

 1961الدعوى ػ أنو قدـ بيانا رسميًا بحصولو عمى شيادة اإلعدادية العامة سنة 
تشترط ىذا المؤىؿ مف عدمو فإنو  وظيفتو ضمف مسوغات تعيينو ، وأنو سواء كانت

العسكرية وفقا لما تقدـ بما يعيب الحكـ المطعوف فيو يحؽ لو ضـ مدة خدمتو 
 (1) بالخطأ فى تطبيؽ القانوف والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت باألوراؽ.

 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بجمسة " دستورية "  ق 51لسنة  111: قضى فى القضية رقم   9،  8ين رقمى ئبالنسبة لممبد( 1،1)

الصادر من قانون الخدمة العسكرية والوطنية  66بعدم دستورية نص الفقرة األخيرة من المادة  51/9/1111
ىذه أحكام ل من إعمافيما تضمنتو  ;111لسنة  171المستبدلة بالقانون و  1:;1لسنة  119بالقانون رقم 

بالنسبة لممجندين المؤىمين ] نشر ىذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ  :8;1/11/1من اعتبارًا المادة 
 .)مكرر( [  51بالعدد  1111/:/15
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 عمل ) أقدميـة (

" ضم مدة الخدمة العسكرية لمعاممين باإلدارات القانونية ُيشترط قضاؤىا فى أعمال 
 قانونية نظيرة "

{{  ::  }}  
عدـ ثبوت قضاء المطعوف ضده مدة خدمتو العسكرية فى أعماؿ قانونية نظيرة وفقا  الموجـز :ـ 

لمقانوف . مؤداه . عدـ أحقيتو فى ضميا كمدة خبرة . قضاء الحكـ المطعوف فيو بترقية المطعوف 
 ضده إلى وظيفة محاـ ممتاز استنادا لتقرير الخبرة . خطأ ومخالفة لمقانوف . 

 ( 16/1/1111جمسة  –ق  81لسنة  ;;89) الطعن رقم 

إذا كاف الثابت باألوراؽ أف المطعوف ضده ُعيف لدى الطاعنة فى  ـ القاعدة :
بوظيفة محاـ رابع بالدرجة المالية الثالثة وقُيد بالجدوؿ العاـ لنقابة  11/11/1979

 ولـ تحتسب لو مدة 1987وأماـ محاكـ االستئناؼ فى عاـ  11/1/1979المحاميف فى 
أعماؿ نظيرة وخال القانوف والالئحة المشار إلييما مف النص عمى اعتبار مدة الخدمة 
العسكرية فى غير األعماؿ القانونية مف األعماؿ النظيرة ولـ يقدـ المطعوف ضده ثمة دليؿ 
عمى قضاء مدة خدمتو العسكرية فى أعماؿ قانونية نظيرة عند تعيينو ، كما أف المرقيف 

إلى وظيفة محاـ ممتاز مف الدرجة الثانية أقدـ مف المطعوف ضده إما  بالقرار .......
تخرجًا أو تعيينًا أو قيدًا بالجدوؿ العاـ لنقابة المحاميف وشغموا جميع الدرجات الخالية  
بالييكؿ التنظيمى لمشركة ، ومف ثـ فإف المطعوف ضده ال تتوافر فيو شروط شغؿ الوظيفة 

وفؽ قانوف اإلدارات القانونية ، وىو قانوف خاص نظـ أقدمية  المطالب بيا فى ىذا التاريخ
األعضاء فيو بما ال مجاؿ معو إلعماؿ األقدمية المنصوص عمييا فى قانوف الخدمة 
ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وقضى بأحقيتو فى الترقية إلى وظيفة  العسكرية ، وا 

.. والمستحقات المالية المترتبة عمى ذلؾ حتى محاـ ممتاز بالمستوى الثانى اعتبارًا مف ....
....... وما يستجد استنادًا إلى تقرير الخبرة الذى ضـ مدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة رغـ 
أنو لـ يثبت أنيا قضيت فى أعماؿ قانونية نظيرة وفقًا لمقانوف وثبت أف الشركة الطاعنة قد 

د منيا فى التأمينات والمعاشات ، فإنو ضمتيا لممطعوف ضده كمدة خدمة اعتبارية يستفي
 يكوف قد خالؼ القانوف وأخطأ فى تطبيقو .

 ـــــــــــــــــــــــ
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 عمل ) انتياء الخدمة (

 انتياء الخدمة
 " :9;1لسنة  :6حالة اعادة توصيف بعض الوظائف فى ظل القانون  "

{{  ;;  }}  
. مؤداه . لمجمس  1978لسنة  78إعادة توصيؼ بعض الوظائؼ فى ظؿ القانوف  ـ الموجز :

اإلدارة وضع القواعد واإلجراءات الكفيمة بإلحاؽ شاغمى ىذه الوظائؼ بأخرى تتوافر فييـ شروط 
شغميا . عدـ وجود وظائؼ . أثره . لممجمس األعمى لمقطاع وضع القواعد المنظمة إللحاؽ 

 العامميف بشركاتو .  
 ( 11/11/1111ق ـ جمسة  87لسنة  :687) الطعن رقم 

ػ مف أنو إذا  1978لسنة  78منو ػ القانوف  198إذا كاف ما ورد بالمادة  ـ القاعدة:
عمى إعادة توصيؼ وتقييـ بعض الوظائؼ القائمة عند تنفيذ ىذا القانوف ،  ترتب

شاغمى ىذه  فعمى مجمس اإلدارة أف يضع القواعد واإلجراءات التى تكفؿ إلحاؽ
الوظائؼ بوظائؼ أخرى تتوافر فييـ الشروط الالزمة لشغميا وفى حالة عدـ وجود 
وظائؼ يضع المجمس األعمى لمقطاع القواعد المنظمة لالستفادة مف العامميف 
لحاقيـ بالشركات الداخمة فى نطاؽ القطاع وىو ما يؤكد أف إلغاء  الُمشار إلييـ وا 

 ليس سببًا مف أسباب انتياء الخدمة .  الوظيفة طبقًا لمنظاـ المذكور
 " إلغاء الوظيفة ليس من أسباب انتياء الخدمة بشركات قطاع األعمال العام "

{{  1111  }}  
أسباب انتياء الخدمة بشركات قطاع األعماؿ العاـ محددة . مؤداه . حالة إلغاء  ـ الموجز :

 . 1991لسنة  191ؽ  71الوظيفة ليست مف بينيا . ـ 

 ( 11/1111/;1ق ـ جمسة  87لسنة  5991رقم ) الطعن 
مف شركات قطاع األعماؿ العاـ الصادر بالقانوف رقـ  71إذ كانت المادة  ـ القاعدة :

قد حددت أسباب انتياء الخدمة بشركات قطاع األعماؿ العاـ دوف أف  1991لسنة  191
 العامميف بيذه الشركات.تتضمف حالة إلغاء الوظيفة الدائمة كسبب مف أسباب انتياء خدمة 

 ـــــــــــــــــــــــ
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 عمل ) بـدالت (

 ) ب (
 بـدالت

 " بدل السفر لمعاممين بالقطاع العام "

{{  1111  }}  
 النقدى المقابؿ صرؼ فى ضدىـ المطعوف بأحقية فيو المطعوف الحكـ قضاء الموجـز :ـ 

 رئيس بقرار ورد ما عمى تأسيساً  النـو بعربات المبيت مع الممتازة الثانية بالدرجة السفر الستمارات

 مجمس وفتوى العاـ لمقطاع االنتقاؿ ومصاريؼ السفر بدؿ بالئحة 1967 لسنة 1719 رقـ الوزراء

 . الشركات ببعض العمؿ عميو جرى وما بسوىاج واإلدارة التنظيـ ومديرية المالية وزارة وكتاب الدولة
  . لمقانوف ومخالفة خطأ

 ( 19/1/1111 جمسة ـ ق 88 لسنة :;:9 رقم الطعن )

إذ كاف الحكـ االبتدائى المؤيد بالحكـ المطعوف فيو قد قضى بأحقية  -القاعدة :
 1719عمى ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقـ المطعوف ضدىـ فى طمباتيـ تأسيسًا 

بالئحة بدؿ السفر ومصاريؼ االنتقاؿ لمقطاع العاـ وما انتيت إليو  1967لسنة 
فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجمس الدولة وكتابى وزارة المالية 

ىذا النحو  ومديرية التنظيـ واإلدارة بسوىاج المشار إلييا سمفا وأف العمؿ جرى عمى
 ببعض الشركات ، فإنو يكوف قد خالؼ القانوف وأخطأ فى تطبيقو .

 " بدل التمثيل لمعاممين بالشركة المصرية لنقل الكيرباء "
{{  1111  }}  

صرؼ بدؿ التمثيؿ . شرطو . شغؿ الوظيفة فعاًل سواء بصفة أصمية أو بطريؽ  ـ الموجز :
 الندب . عمة ذلؾ . عدـ جواز إعماؿ قاعدة المساواة فيما يناىض أحكاـ القانوف . مخالفة 

 ذلؾ . خطأ وفساد . 

 ( 11/1111/:ق ـ جمسة  ;9لسنة  76;16) الطعن رقم 

 17نظاـ العامميف لدى الطاعنة رقـ مف الئحة  18النص فى المادة  ـ القاعدة :
  1999لسنة  167والصادرة نفاذًا لممادة الثانية مف القانوف رقـ  1991لسنة 
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 عمل ) بـدالت (

 الواجبة التطبيؽ -الصادر بتحويؿ ىيئة كيرباء مصر إلى شركة مساىمة مصرية 
الطاعنة يدؿ عمى أنو يشترط لصرؼ بدؿ التمثيؿ الذى قررتو  -عمى واقعة النزاع 

شاغاًل لموظيفة وقائمًا بأعبائيا  لشاغمى الوظائؼ القيادية والنظيرة أف يكوف العامؿ
فعاًل سواء بصفة أصمية أو بطريؽ الندب إلييا وذلؾ لمواجية االلتزامات التى 

لسنة  791تفرضيا عميو وظيفتو . لما كاف ذلؾ . وكاف الثابت مف القرار رقـ 
بترقية المطعوف ضده وآخريف إلى  11/8/1996الصادر مف الطاعنة فى  1996

أنو تضمف النص  1/7/1996وظيفة كبير بالوظائؼ التخصصية والفنية اعتبارًا مف 
عمى أف ىذه الترقية بصفة شخصية مع استمرار المرقيف فى القياـ بأعماؿ وظائفيـ 

ير التى كانوا عمييا وقت الترقية مما مفاده أف المطعوف ضده لـ يشغؿ وظيفة كب
نما استمر فى القياـ بأعماؿ الوظيفة التى  فنييف التى رقى إلييا بموجب ىذا القرار وا 
 كاف عمييا وقت الترقية فال يستحؽ بدؿ التمثيؿ المقرر ليا 
بفرض صحة أف ىذه الوظيفة تقع ضمف الوظائؼ القيادية والنظيرة التى تقرر ليا 

ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا ال نظر وقضى بأحقية المطعوف ضده ىذا البدؿ . وا 
 فى ىذا البدؿ أسوة بزمالئو الذيف سبؽ ترقيتيـ إلى ىذه الوظيفة
بالرغـ مف عدـ جواز إعماؿ قاعدة المساواة فيما يناىض أحكاـ القانوف فإنو يكوف قد 

 . أخطأ فى تطبيؽ القانوف وشابو الفساد فى االستدالؿ
 
 

 والصرف الصحى "" بدل مخاطر الوظيفة لمعاممين بالمجارى 
{{  1515  }}  

العامموف بالييئات القومية والعامة ووحدات الحكـ المحمى الدائميف أو المؤقتيف الذيف  ـ الموجز :
يمارسوف عماًل بالمجارى والصرؼ الصحى ذو مخاطر . استحقاقيـ بدؿ ظروؼ ومخاطر 

اف أحكاـ ػالمعدؿ مف تنظيـ ذلؾ . أثره . سري 1981لسنة  16الوظيفة . مؤداه . خمو القانوف 
و  1،  1ات والموائح الخاصة بالعامميف المدنييف بالدولة عمييـ . عمة ذلؾ . المواد القوانيف والقرار 

 .   1981لسنة  16المعدؿ بؽ  1981لسنة  16ؽ  1

 ( 17/7/1111ق ـ جمسة  :9لسنة  8511) الطعن رقم 
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 1981لسنة  16مف القانوف رقـ  1،  1،  1مؤدى النص فى المواد  ـ القاعدة :
 1981لسنة  16بنظاـ العامميف بالمجارى والصرؼ الصحى المعدلة بالقانوف رقـ 

أف كافة العامميف دائميف أو مؤقتيف بالييئات القومية والعامة ووحدات الحكـ المحمى 
ستحقوف بدؿ ظروؼ ويمارسوف عماًل بالمجارى والصرؼ الصحى ذو مخاطر ي

ووفقًا لقرارات رئيس الوزراء المنظمة ليذا الشأف  :69ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 
وفى فرض خمو القانوف المذكور مف نص ُينظـ مسألة استحقاؽ العامؿ فى المجاؿ 

الخاصة  الُمشار إليو البدالت المقررة تسرى أحكاـ القوانيف والقرارات والموائح
بالدولة وفى كؿ األحواؿ يستفيد العامؿ المذكور مف أى نص أكثر بالعامميف المدنييف 

سخاًء قاصدًا المشرع طبيعة الوظيفة وما يالقيو فييا العامؿ مف مخاطر عديدة وقدر 
المنتدب ػ والذى لـ  مف المتابعة والمواظبة المستمرة ، وكاف الثابت مف تقرير الخبير

المطعوف ضده ػ قسـ الشبكات يكف محؿ نعى مف الخصـو ػ تحديد طبيعة عمؿ 
عاـ المحطات . ومف ثـ فإنيا مف وظائؼ أعماؿ  تفتيش باإلدارة العامة لممرافؽ ػ

الشبكات وصيانتيا وىى مف األعماؿ التى تندرج ضمف الوظائؼ التى يستحؽ 
ذ خمص الحكـ المطعوف فيو إلى ىذه النتيجة  شاغموىا لمبدليف الُمطالب بيما ، وا 

خطأ فى تطبيقو يكوف عمى غير ى عميو بمخالفة القانوف والالصحيحة فإف النع
 .أساس

 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
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 ) ت (
 تأمينات اجتماعية

 " حالة ربط المعاش عمى القدر المتنازع عميو من األجر "
{{  1616  }}  

التأميف االجتماعى . ماىيتو . مقتضاه . التزاـ صاحب العمؿ بالتأميف عمى عمالو  ـ الموجز :
لدى الييئة المختصة وسداد االشتراكات المقررة عف األجور األساسية والمتغيرة . مخالفة ذلؾ . 

. ات العماؿ عف ىذه األجور وصرفيا ليـ أو المستحقيف كاممة ػالتزاـ ىذه الييئة بتسوية معاش
. حؽ  . التزاـ الييئة بربط المعاش عمى القدر المتنازع عميو مف األجر . شرطو . مؤداه عمة ذلؾ

المعدؿ  1971لسنة  79ؽ  1مكررًا/ 18الييئة فى المطالبة باالشتراكات المستحقة عنو . المواد 
 119، 1987لسنة  197المعدلة بؽ  19/1،  1987لسنة  77،  1977لسنة  11بالقانونيف 
 .   1991لسنة  91قرتو األخيرة بؽ المستبدلة ف

 ( 11/5/1111جمسة  –ق  88لسنة  8156) الطعن رقم 
 ( 11/5/1111جمسة  –ق  88لسنة  7918) الطعن رقم 

مف قانوف التأميف االجتماعى رقـ  1مكررًا / 18مفاد النص فى المواد  ـ القاعدة :
، 1987لسنة  77،  1977لسنة  11المعدؿ بالقانونيف رقمى  1971لسنة  79

 119والمادة  1987لسنة  197المعدلة بالقانوف  19وفى الفقرة الثالثة مف المادة 
فى  1991لسنة  91انوف رقـ مف ذات القانوف قبؿ استبداؿ الفقرة األخيرة منيا بالق

يدؿ عمى ػ أف التأميف االجتماعى نظاـ قانونى بمقتضاه يمتـز  11/6/1991
صاحب العمؿ بالتأميف عمى عمالة لدى الييئة المختصة وسداد جميع االشتراكات 
المقررة بيذا القانوف عف األجور األساسية والمتغيرة ، وتمتـز ىذه الييئة بالوفاء 

قررة فى ىذا النظاـ لممؤمف عمييـ أو المستحقيف كاممة بتسوية بالتزاماتيا الم
 معاشاتيـ عف ىذه األجور وصرفيا ولو لـ يقـ صاحب العمؿ باالشتراؾ عنيـ فى
التأميف ، أو اشترؾ عنيـ ولـ يسدد االشتراكات عف بعض عناصر األجر ، عمى أف 

 ف ، والييئة وشأنيا بعد ذلؾتقدر االلتزامات المذكورة وفقًا لألحكاـ الواردة فى القانو 
 مع صاحب العمؿ الميمؿ فى الرجوع عميو باالشتراكات المقررة ... ، وال يعفييا
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مف الوفاء بكامؿ التزاميا أف يكوف المبمغ المطالب بو والذى لـ تسدد عنو االشتراكات 
بالتزاميا بربط المعاش سالفة البياف  119محؿ نزاع منيا ، ذلؾ أف النص فى المادة 

عمى القدر غير المتنازع عميو ال يمنع صاحب الشأف مف إثبات حقو فى القدر 
المتنازع عميو ، كما ال يعد مانعًا مف القضاء بو ماداـ قد ثبت لممحكمة إلزاـ الييئة بو 

 وليا فى جميع األحواؿ المطالبة باالشتراكات المستحقة عنو .
 ( 17/5/1111جمسة  –ق  88لسنة  6:7;) الطعن رقم    قـارن

 " استحقاق معاش الوفاة "

{{  1717  }}  
استحقاؽ معاش الوفاة . شرطو . وقوعيا أثناء سرياف عقد العمؿ أو خالؿ سنة مف  ـ الموجز :
 االستثناء . حدوثيا خالؿ فترة التعطؿ عف العمؿ دوف تجاوز سنة مف تاريخو . انتيائو .

 ( 7/11/1111ق ـ جمسة  88لسنة  79;:) الطعن رقم 

مف قانوف التأميف االجتماعى الصادر بالقانوف  18مفاد النص فى المادة  ـ القاعدة:
يدؿ عمى أنو يشترط  1989لسنة  91وبعد تعديميا بالقانوف رقـ  1971لسنة  79

تاريخ الستحقاؽ معاش الوفاة أف تقع الوفاة أثناء سرياف عقد العمؿ أو خالؿ سنة مف 
انتياء الخدمة ، كما ُيستحؽ بصفة استثنائية بعد انتياء خدمة المؤمف عميو إذا حدثت 
 وفاتو خالؿ فترة تعطمو بشرط أال تجاوز ىذه الفترة سنة مف تاريخ التعطؿ عف العمؿ .

 " األجر الذى يحسب عمى أساسو الحقوق التأمينية لعمال النقل البرى "

{{  1818  }}  
الحقوؽ التأمينية لممؤمف عمييـ مف عماؿ النقؿ البرى . حسابيا عمى أساس األجر  ـ الموجز :

 .  1989لسنة  187الذى حدده قرار وزير التأمينات االجتماعية رقـ 

 ( 11/1111/:ق ـ جمسة  88لسنة  156:) الطعن رقم 
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االجتماعى الصادر مف قانوف التأميف  111مؤدى النص فى المادة  ـ القاعدة :
لسنة  61،  1989لسنة  91المعدلة بالقانونيف رقمى  1971لسنة  79بالقانوف رقـ 

لسنة  187مف قرار وزير التأمينات االجتماعية رقـ  1،  1، والمادتيف  1981
بشأف التأميف عمى العامميف بالنقؿ البرى لدى أصحاب األعماؿ بالقطاع  1989

لممؤمف عمييـ مف ىؤالء العماؿ يجرى حسابيا عمى الخاص أف الحقوؽ التأمينية 
 أساس األجر الذى حدده ىذا القرار باالستناد إلى تفويض مف القانوف ذاتو .

 " ربط المعاش وصرفو لمدة تزيد عن سنتين "

{{  1919  }}  
ربط معاش الطاعف بصفة نيائية وصرفو لمدة تزيد عف سنتيف . مؤداه . عدـ جواز  ـ الموجز :

 لسنة  79ؽ  171قياـ المطعوف ضدىا بتعديمو بتخفيضو بمقولة ربطو خطأ . ـ 
 . مخالفة ذلؾ . خطأ ومخالفة لمقانوف . 1971

 ( 11/11/1111ق ـ جمسة  88لسنة  ;;19) الطعن رقم 

مف األوراؽ أف الطاعف قد انتيت مدة خدمتو فى إذ كاف الثابت  ـ القاعدة :
لمعجز الكمى وتـ ربط معاش لو وتـ إخطاره بو بصفة نيائية فى  11/6/1981
قامت الييئة  1991وتـ صرفو لو بصفة دورية وفى أغسطس  16/19/1981

المطعوف ضدىا بتعديؿ المعاش بتخفيضو بمقولة إنيا قامت بربط المعاش خطأ وفقًا 
بواقع األجر اليومى  1987لسنة  19وزير التأمينات االجتماعية رقـ  ألحكاـ قرار

 1981لسنة  171جنيياف وليس وفقًا ألحكاـ قرار وزير التأمينات االجتماعية رقـ 
ذ كاف ذلؾ يعد خطأ فى تطبيؽ القانوف وليس خطاًء ماديًا ومف ثـ ال  المنطبقة . وا 

ربطو  ف سنتيف مف تاريخيجوز لممطعوف ضدىا تعديؿ المعاش لُمضى أكثر م
ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا  171وصرفو إعمااًل لحكـ المادة  سالفة الذكر ، وا 

 النظر فإنو يكوف قد خالؼ القانوف وأخطأ فى تطبيقو . 
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 " تعويض األجر لمعامل المريض مدة تخمفو عن العمل بسبب المرض "

{{  1:1:  }}  
الجية المختصة . التزاميا بتعويض األجر لمعامؿ المريض . بالنسب المحددة بالفقرة  ـ الموجز :

وبتعويض األجر كاماًل فى الحاالت المنصوص عمييا  1971لسنة  79ؽ  78األولى مف ـ 
بالفقرة الثالثة مف تمؾ المادة . طواؿ مدة تخمفو عف العمؿ بسبب مرضو حتى شفاؤه وعودتو أو 

 .   ثبوت عجزه الكامؿ

 ( 11/11/1111ق ـ جمسة  87لسنة  687:) الطعن رقم 

مف قانوف التأميف االجتماعى  1،  1،  78/1مفاد النص فى المادة  ـ القاعدة :
ػ الذى يحكـ واقعة  الدعوى ػ والوارد فى  1971لسنة  79الصادر بو القانوف رقـ 

الفصؿ الثانى مف الباب الخامس الخاص بالحقوؽ المالية لممريض عمى أف تمتـز 
مدة تخمفو عف العمؿ  الجية المختصة بأداء تعويض األجر لمعامؿ المريض طواؿ

بسبب المرض بالنسبة المحددة بالفقرة األولى مف المادة سالفة الذكر ، كما تمتـز 
بصرؼ تعويض يعادؿ األجر كاماًل فى حالة إصابة العامؿ بأحد األمراض 
المنصوص عمييا فى القفرة الثالثة إلى أف يتـ شفاؤه أو تستقر حالتو بما يمكنو مف 

 ممو أو يثبت عجزه عجزًا كاماًل .العودة إلى مباشرة ع
 " الجيات الممتزمة بتعويض األجر "

{{  1;1;  }}  
. مخالفة ذلؾ  1971لسنة  79ؽ  78الجيات الممتزمة بتعويض األجر . ماىيتيا . ـ  ـ الموجز :

 خطأ . .

 ( 11/11/1111ق ـ جمسة  87لسنة  687:) الطعن رقم 

إذ كاف المقصود بالجية المختصة التى تمتـز بتعويض األجر ، الدولة  ـ القاعدة :
 والييئات العامة والوحدات االقتصادية التابعة ليا وشركات القطاع العاـ وأصحاب
 األعماؿ فى القطاع الخاص الذيف رخص ليـ بتحمؿ األجر ومصاريؼ االنتقاؿ

 1971لسنة  79لقانوف مف ا 71وفقًا لممادة  :1مقابؿ إعفائيـ مف أداء نسبة 
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والييئة العامة لمتأمينات االجتماعية لغير ىؤالء . لما كاف ذلؾ ، وكاف المطعوف 
سالفة الذكر فإنو يكوف ىو الممتـز  :1ضده الثانى لـ يدع عدـ إعفائو مف نسبة 

ذ خال 1971لسنة  79مف القانوف  78بتعويض األجر المشار إليو بالمادة  ؼ . وا 
الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وقضى بإلزاـ الطاعنة بالتضامف مع صاحب العمؿ 
المطعوف ضده الثانى بأداء تعويض األجر إلى المطعوف ضده األوؿ فإنو يكوف قد 

 أخطأ فى تطبيؽ القانوف .
 " ضمان المنشأة لمستحقات الييئة العامة لمتأمينات االجتماعية "

{{  1111  }}  
انتقاؿ ممكية المنشأة بأى تصرؼ قانونى . أثره . ضمانيا بذاتيا مستحقات الييئة  ـ الموجز :

 العامة لمتأمينات االجتماعية قبؿ صاحب العمؿ . عمة ذلؾ . 

 ( 6/1/1111جمسة  –ق  88لسنة  5;91) الطعن رقم 

مف قانوف التأميف االجتماعى الصادر  176مؤدى النص فى المادة  ـ القاعدة :
 لمحماية الكافية ألمواؿ  منو أف المشرع تحقيقاً  1991لسنة  79رقـ بالقانوف 

 انتقاؿالييئة المختصة جعؿ المنشأة بذاتيا ضامنة لكافة مستحقات الييئة فى حالة 
 ، مف التصرفات أو باإلرث بأى تصرؼ ممكية المنشأة أو أحد عناصرىا إلى الغير

 . تضامف الخمؼ فى الوفاء بتمؾ المستحقات وىو ضماف مستقؿ عف

{{  1111  }}  
قضاء الحكـ المطعوف فيو ببراءة ذمة المطعوف ضدىا الشخصية مف المبمغ المطالب  ـ الموجز :

بو تأسيسًا عمى عدـ اعتبارىا مسئولة عف ديوف المنشأة فى ماليا الخاص لكونيا تنازلت عف 
 ذلؾ .حصتيا فى تركة مورثيا . خطأ و فساد . عمة 

 ( 6/1/1111جمسة  –ق  88لسنة  5;91) 
إذ كاف الثابت باألوراؽ أف مطالبة الطاعنة لممطعوف ضدىا بمستحقات  ـ القاعدة :

لزوجيا المرحـو /  الييئة مف اشتراكات عف العماؿ كاف باعتبارىا خمفًا عامًا و وارثة
 أطياف ...... وفى حدود ما آؿ إلييا مف تركتو ، و باعتبار أف
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المنشأة ىى الضامنة لكافة مستحقات الييئة ، كما أف تنازليا عف حصتيا الميراثية ػ 
عمى فرض صحتيا ػ ال يعتد بو إال بعد سداد ديوف التركة ، إال أف الحكـ المطعوف 
فيو خالؼ ىذا النظر و أقاـ قضاءه ببراءة ذمة المطعوف ضدىا الشخصية مف المبمغ 

أنيا ال تعتبر مسئولة عف ديوف المنشأة فى ماليا الخاص ، وأنيا  المطالب بو عمى
تنازلت عف حصتيا فى تركة مورثيا ، فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ القانوف وشابو 
الفساد فى االستدالؿ ، وقد حجبو ىذا الخطأ عف بحث مدى استحقاؽ الطاعنة 

رىا خالؿ فترة المطالبة مما الشتراكات العماؿ بالدائرة الزراعية محؿ المطالبة ومقدا
 يوجب نقضو .

 " مكافأة النظام الخاص لمعاممين بشركة التأمين األىمية األصميين "

{{  1111  }}  
استناد الحكـ المطعوف فيو فى قضائو لتقرير الخبير فى حساب مكافأة النظاـ  ـ الموجز :
الطاعنة الصادر فى لممطعوف ضدىا عمى أساس األجر الُمبيف بقرار مجمس إدارة الخاص 

 .17/1/1987،  19/7/1979دوف االعتداد فى حسابيا بقرارييا الصادريف فى  19/1/1988
 خطأ . عمة ذلؾ .

 ( 11/1111/;1ق ـ جمسة  ;9لسنة  ;;;16) الطعن رقم 

إذ كاف الثابت مف األوراؽ أف الحكـ المطعوف فيو قد استند فى قضائو  ـ القاعدة :
أساس  رى حساب مكافأة النظاـ الخاص لممطعوف ضدىا عمىلتقرير الخبير الذى أج

الخاص  19/1/1988األجر المبيف بقرار مجمس إدارة الطاعنة الصادر فى 
بالعامميف بشركتى اإلسكندرية لمتأميف والقاىرة لمتأميف الذى ال يسرى عمى المطعوف 

حسابيا  ضدىا باعتبارىا مف عماؿ شركة التأميف األىمية األصمييف ولـ يعتد فى
المنطبقيف عمييا  17/1/1987،  19/7/1979بقرارى مجمس اإلدارة الصادريف فى 

 . و يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ القانوفوالمعدليف لمفيـو األجر الوارد بذلؾ النظاـ ، فإن
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 تأمينات اجتماعية

 «" مكافأة نياية الخدمة لمعاممين بشركة القاىرة لتوزيع الكيرباء 

{{  1515  }}  
 مكافأة نياية الخدمة لمعامميف بشركة القاىرة لتوزيع الكيرباء . كيفية احتسابيا .  ـ الموجز :

 وفقًا لقرارات مجمس اإلدارة وتعديالتيا . عمة ذلؾ . مخالفة ذلؾ . خطأ .  

 ( 18/1/1111ق ـ جمسة  ;9لسنة  1;117) الطعن رقم 

إذ كاف الثابت فى األوراؽ أف مجمس إدارة شركة القاىرة لتوزيع الكيرباء ػ قبؿ  ـ القاعدة :
 119تقسيميا ػ قد أصدر ػ بناء عمى السمطة المخولة لو بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ 

فى  1981لسنة  119بشأف تأسيس شركة توزيع كيرباء القاىرة ػ قراره رقـ  1978لسنة 
ية الخدمة لمعامميف لدييا عند بموغ سف اإلحالة عمى بمنح مكافأة نيا 11/19/1981

شيرًا مف آخر أجر أساسى ، وقد أجرى بعد ذلؾ عدة تعديالت فى  19المعاش مقدارىا 
شيرًا مف أخر أجر أساسى ، وفى  16جعؿ مقدارىا  1999كيفية احتسابيا ففى عاـ 

تعدياًل أخيرًا  جعؿ األجر الشامؿ ىو األجر الذى ُتحسب عميو ، ثـ أجرى 1991عاـ 
بوضع حد أقصى لما يمكف أف يتقاضاه  18/11/1991فى  198بموجب القرار رقـ 

العامؿ مف مكافأة بجعمو مائة ألؼ جنيو وىو ما تقاضاه مورث المطعوف ضدىـ مف 
الثانية إلى الخامسة حاؿ حياتو ، وىو األمر الذى يدؿ عمى أف ىذه القرارات قد صدرت 

سالفة الذكر لمصمحة العامميف بيا نظرًا لخمو لوائحيا مف نص مف مجمس إدارة الشركة 
ينظـ مكافأة نياية الخدمة ػ وىو ما أكده المورث بصحيفة افتتاح الدعوى ػ بما يخوؿ لو 

الكيرباء والطاقة لخروجيا عف نطاؽ  الحؽ فى تعديميا دوف حاجة إلى اعتمادىا مف وزير
ذ خالؼ الحكـ المطع وف فيو ىذا النظر وقضى لمورث المطعوف األعماؿ الالئحية ، وا 

لسنة  198ضدىـ مف الثانية إلى الخامسة بالمبمغ المقضى بو تأسيسًا عمى أف القرار رقـ 
مف  19لـ يعتمد مف الجمعية العمومية المشتركة وفقًا لما تنص عميو المادة  1991

 ، فإنو يكوف معيبًا .النظاـ األساسى لمشركة ومف ثـ ال يعد نافذًا لعدـ صدوره ممف يممكو 
 ـــــــــــــــــــــــ
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 عمل ) ترقيـة (

 ترقيـة
 " حالة عدم إنشاء ىيكل تنظيمى مستقل لكل مصنع "

{{  1616  }}  
خمو األوراؽ مما ُيشير إلى أف الشركة المطعوف ضدىا أنشأت ىيكاًل تنظيميًا لكؿ  ـ الموجز :

مصنع مف مصنعييا يستقؿ بمجموعتو النوعية عف اآلخر أو إنشاء مجموعات فرعية داخؿ 
المجموعة النوعية . مؤداه . أحقية الطاعف فى مزاحمة المقارف بو فى الترقية . قضاء الحكـ 

 قية الطاعف فى الترقية . مخالفة لمقانوف .   المطعوف فيو بعدـ أح

 ( 11/11/1111ق ـ جمسة  88لسنة  1;99) الطعن رقم 
خمو األوراؽ مما يشير إلى أف الشركة المطعوف ضدىػا قد أنشأت  ـ القاعدة :

بالطريؽ الذى رسمو القانوف ىيكاًل تنظيميًا لكؿ مصنع مف مصنعييا بالسويس طمخا 
عية عف األخر أو أنيا أنشأت مجموعات فرعية داخؿ يستقؿ بمجموعاتو النو 

المجموعة النوعية التى ينتمى إلييا الطاعف والمقارف بو ومف ثـ يكوف لمطاعف الحؽ 
ذ  فى مزاحمة المقارف بو فى طمب الترقية إلى الدرجة الثانية باعتباره أقدـ منو وا 

ادًا إلى أنو يعمؿ قضى الحكـ المطعوف فيو بعدـ أحقيتو الطاعف فى الترقية استن
بمصنع لو ىيكؿ تنظيمى مستقؿ عف المصنع الذى يعمؿ بو المقارف بو فإنو يكوف 

 قد خالؼ القانوف .
" توافر شروط الترقية فى العامل ببنوك القطاع العام ال ينيض دلياًل عمى تعسف 

 البنك فى حالة عدم ترقيتو "

{{  1717  }}  
مجرد استيفاء المطعوف ضده لشروط الترقية ال ينيض دلياًل عمى تعسؼ البنؾ  ـ الموجز :

الطاعف فى عدـ ترقيتو. قضاء الحكـ المطعوف فيو بأحقيتو فى الترقية مع ما يترتب عمى ذلؾ 
مف آثار دوف أف يستظير أفضميتو عمى زمالئو الذيف تمت ترقيتيـ إلى ىذه الوظيفة . خطأ 

 وقصور.

 ( 15/5/1111ق ـ جمسة  88لسنة  11899) الطعن رقم 
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 تسوية ( –عمل ) ترقيـة 

إذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد قضى بأحقية المطعوف ضده فى الترقية  ـ القاعدة :
مع ما يترتب عمى ذلؾ مف  18/11/1991إلى درجة مساعد وكيؿ بنؾ اعتبارًا مف 

عمى زمالئو الذيف آثار وفروؽ مالية دوف أف يستظير مدى أفضمية المطعوف ضده 
تمت ترقيتيـ إلى ىذه الوظيفة بتمؾ الحركة ألف مجرد استيفاء المطعوف ضده لشروط 
الترقية ال ينيض دلياًل عمى تعسؼ البنؾ الطاعف فى عدـ ترقيتو. فإنو يكوف قد 

 أخطأ فى تطبيؽ القانوف وشابو القصور فى التسبيب .
 ـــــــــــــــــــــــ

 تسويـة
 ممين بشركة التأمين األىمية "" تسوية العا

{{  1818  }}  
التسوية فى نياية العاـ لشاغمى الوظائؼ اإلشرافية بالشركة الطاعنة . حسابيا . قرار  ـ الموجز :

. صدور قرار بإعفاء العامميف باإلنتاج منيا خالؿ  1991لسنة  111رئيس مجمس اإلدارة رقـ 
بشرط االستمرار  19/6/1991حتى  1/7/1991والفترة مف  1991/1991السنة المالية 
أو التقاعد لبموغ سف الستيف . انتياء خدمة المطعوف ضده باالستقالة  19/6/1991بالعمؿ حتى 

 . أثره . عدـ استفادتو مف ىذا اإلعفاء . مخالفة ذلؾ . خطأ .  1/9/1991فى 

 ( 18/1/1111ق ـ جمسة  88لسنة  771;) الطعن رقم 

نة لس 111إذ كانت الفقرة الثالثة مف المادة السادسة مف القرار رقـ  ـ القاعدة :
الصادر مف رئيس مجمس إدارة الطاعنة بتفويض مف مجمس إدارتيا فى  1991

شأف نظاـ المعاممة المالية لمجياز اإلنتاجى بالشركة والمعموؿ بو اعتبارًا مف 
تنص عمى أنو " يراعى عند التسوية فى نياية العاـ احتساب نصؼ  1/7/1991

ة إذا لـ يحقؽ خطتو اإلنتاجية تكمفة المرتب السنوية عمى شاغمى الوظيفة اإلشرافي
: وفى حالة تكرار عدـ تحقيقو الخطة أو االلتزاـ 199أو التزامو الشخصى بنسبة 

الشخصى لو تحتسب عميو كامؿ تكمفة المرتب السنوية وذلؾ عند التسوية أيضًا " 
 أف رئيس مجمس  11/1/1991وكاف الثابت بكتاب لجنة شئوف العامميف المؤرخ 
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 تعويض ( –عمل ) تسويـة 

 إدارة الطاعنة اعتمد توصية لجنة شئوف العامميف مف إعفاء شاغمى الوظائؼ
لسنة  111رقـ  اإلشرافية لمعامميف باإلنتاج مف تكمفة المرتب الُمشار إلييا بالقرار

حتى  1/7/1991والفترة مف  1991/1991سالؼ الذكر عف السنة المالية  1991
والتقاعد  19/6/1991امميف بالعمؿ حتى بشرط استمرار ىؤالء الع 19/6/1991

لبموغ سف الستيف . لما كاف ذلؾ وكانت الطاعنة قد احتسبت عمى المطعوف ضده 
حتى  1/7/1991جنييًا قيمة تكمفة مرتبة عف الفترة مف  7197.77مبمغ 
الخطة  لعدـ تحقيقو 19/8/1991حتى  1/7/1991والفترة مف  19/6/1991

ذ انتيت خدمة المطعوف ضده باالستقالة فى اإلنتاجية خالؿ ىاتيف الفت رتيف . وا 
وكاف إنياء خدمتو قبؿ  19/6/1991ولـ يستمر فى العمؿ حتى  1/9/1991

بموغو سف الستيف ومف ثـ فال يستفيد مف اإلعفاء الُمشار إليو بكتاب لجنة شئوف 
ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وقضى ببراء ة ذمة العامميف الُمشار إليو . وا 

المطعوف ضده مف ىذا المبمغ بمقولة إنو يستفيد مف اإلعفاء الذى قررتو الطاعنة 
 فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ القانوف .

 ـــــــــــــــــــــــ

 تعويـض
 " التعويض عن ميمة اإلنذار فى فسخ عقد العمل "

{{  1919  }}  
التعويض عف ميمة اإلنذار فى فسخ عقد العمؿ غير محدد المدة . أساسة اإلخالؿ  ـ الموجز :

 باحتراـ ىذه الميمة مف الطرؼ المنيى لمعقد وعدـ إعالنو الطرؼ اآلخر فى المواعيد 
مدنى .اختالفيا عف أساس التعويض عف الفصؿ وىو تعسؼ رب العمؿ فى  691المقررة . ـ 

وت حؽ العامؿ فى التعويض عف ميمة اإلخطار ال يدؿ بذاتو حقو فى فسخ العقد . مؤداه . ثب
 عمى أف الفصؿ مف العمؿ كاف تعسفيًا . مخالفة ذلؾ . خطأ وقصور . 

 ( 19/6/1111ق ـ جمسة  :9لسنة  5155) الطعن رقم 
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 تعييـن ( –عمل ) تعويـض 

مف القانوف المدنى ػ المنطبقة عمى واقعة النزاع ػ  691النص فى المادة  ـ القاعدة :
يدؿ عمى أف أساس التعويض عف ميمة اإلنذار المقررة قانونًا فى فسخ عقد العمؿ 
غير محدد المدة ىو إخالؿ الطرؼ المنيى لمعقد بالتزامو باحتراـ ىذه الميمة وعدـ 

زمو عمى إنياء العقد وأساس التعويض إعالف الطرؼ اآلخر فى المواعيد المقررة بع
عف الفصؿ عف العمؿ تعسفيًا ىو ما يشوب تصرؼ رب العمؿ مف تعسؼ فى 
استػعمالو حقو فى فسخ العقد ومف ثـ فػإف عػدـ قياـ صاحب العمؿ بإخطار العامػؿ 
بفصمو مف العمؿ خالؿ ميمة اإلخطار المحددة بالعقد ال يرتػب لمعامؿ سوى الحػؽ 

يػدؿ ذلؾ بذاتػو عمى أف الفصؿ مف عف الميمة ليذا اإلخطار دوف أف  فى التػعويض
المطعوف فيػو قد استخمص مف مجػرد  العمؿ كاف تعسفيػًا. لما كاف ذلؾ وكاف الحكـ

تراخى الطاعنػة فى قيػاميا بإخطار المطعوف ضدىػا بالفصؿ مف العمؿ دليػاًل عمى 
ه بتعويضػيا عف ىذا الفصؿ رغـ أف فصميا مشوبػًا بالتعسؼ ورتب عمى ذلؾ قضػاء

فى  اختالؼ األساس فى طمب التعويض عف الفصؿ مف العمؿ فإنو يكوف قد أخطأ
ذ حجبػو ىذا الخطأ عف بحث دفػاع الطاعنػة بػأف فصميا لممطعوف  تطبيؽ القانوف وا 
ضدىا مف العمؿ كاف مبررًا لغيابيا بدوف عذر عف العمؿ المدة الموجبة إلنياء عقد 

 نو يكوف مشوبًا بالقصور.عمميا فإ
 ـــــــــــــــــــــــ

 تعييـن
 " حصول العامل بالشركة المصرية لالتصاالت عمى مؤىل أعمى من المعين 

 عميو "

{{  1:1:  }}  
حصوؿ العامؿ بالشركة المصرية لالتصاالت عمى مؤىؿ أعمى مف الُمعيف عميو . أثره  ـ الموجز :

 مف الالئحة .   11،  19. تعيينو بوظيفة تتناسب ومؤىمو الجديد . شرطو . المادتيف 

 ( 8/5/1111ق ـ جمسة  ;9لسنة  :1161) الطعن رقم 
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 عمل ) تعييـن (

مف الئحة العامميف بالشركة المصرية  11،  19مفاد النص فى المادتيف  ـ القاعدة :
مف  1999لسنة  761بموجب القرار رقـ  1/6/1999لالتصاالت الصادرة بتاريخ 

مجمس اإلدارة أف العامؿ الحاصؿ عمى مؤىؿ دراسى أعمى مف المؤىؿ المعيف بو 
وكاف ىذا المؤىؿ يتناسب وأعماؿ الشركة الطاعنة واحتياجاتيا يتـ تعيينو بوظيفة 

ومؤىمو الجديد طالما توافرت الوظيفة الشاغرة بموازتو الشركة وكذا الشروط  تتناسب
الالزمة لشغميا مع منحو األجر المقرر ليا وعالوة مف عالواتيا أو ما كاف يتقاضاه 
مف راتبو مضافًا إلي ىذه العالوة أييما أكبر مع احتساب أقدميتو فييا مف تاريخ 

 تعيينو عمييا .

{{  1;1;  }}  
قياـ الطاعنة بتسوية حالة المطعوف ضده مف حرفى خامس إلى وظيفة فنى رابع  ـ الموجز :

 ىندسة لحصولو عمى مؤىؿ فوؽ المتوسط وما يترتب عمى ذلؾ مف آثار . مؤداه . عدـ مخالفتيا
بتعديؿ بعض أحكاـ قانوف نظاـ العامميف  1999لسنة  1ؽ  1مكرر/ 11ولحكـ المادة  لالئحة

اعنة عمى تطبيقيا . قضاء الحكـ المطعوف فيو بضـ مدة أقدمية افتراضية بالدولة التى وافقت الط
 سنتاف لممطعوف ضده حاؿ خمو المادة سالفة الذكر مف احتسابيا . خطأ . عمة ذلؾ . 

 ( 8/5/1111ق ـ جمسة  ;9لسنة  :1161) الطعن رقم 

الطاعنة إذ كاف الثابت مف األوراؽ أف المطعػوف ضػده ُعيف لػدى  ـ القاعدة :
بوظيفة حرفى خامس بالدرجة الخامسة ، وبتاريخ  1/7/1998بتاريخ 

بتسوية حالة المطعوف ضده  1616أصدرت الطاعنة القرار رقـ  18/19/1999
لحصولو  17/6/1999إلى وظيفة فنى رابع ىندسة بالدرجة الرابعة اعتبارًا مف 

جر المقرر ليا عمى مؤىؿ فوؽ المتوسط ػ المعيد الفنى الصناعى ػ ومنحو األ
مضافًا إليو عالوة مف عالوات الدرجة أو صرؼ مرتبو الذى كاف يتقاضاه مضافا 
إليو ىذه العالوة أييما أكبر . وبالتالى فإف ما قامت بو الطاعنة فى ىذا 

 11الخصوص ال مخالفة فيو ألحكاـ الئحتيا سالفة البياف وموافقًا لحكـ المادة 
بتعديؿ بعض أحكاـ قانوف نظاـ  1999لسنة  1ـ مكرر فقرة أولى مف القانوف رق

 ػ والتى وافقت الطاعنة عمى 1978لسنة  77ميف بالدولة الصادر بالقانوف رقـالعام
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 تقـادم ( –عمل ) تعييـن 

تطبيقيا ػ إذ خمت تمؾ المادة سالفة الذكر مف احتساب مدة أقدمية افتراضية مقدارىا 
ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا  سنتاف لمف ىـ فى مثؿ حالة المطعوف ضده . وا 

النظر وأيد الحكـ االبتدائى ألسبابو والقاضى بإلزاـ الطاعنة بضـ مدة أقدمية 
 18/19/1999افتراضية سنتاف لممطعوف ضده اعتبارًا مف تاريخ تسوية حالتو فى 

 11وصرؼ العالوات الخاصة والفروؽ المالية المترتبة عمى ذلؾ استنادًا إلى المادة 
سالفة البياف ومف أف الطاعنة قامت  1999لسنة  1كرر فقرة أولى مف القانوف م

بضـ مدة أقدمية سنتاف لزميميو المقارف بيما وبالرغـ مف أنو ال مجاؿ إلعماؿ قاعدة 
المساواة فى ىذا الشأف إذ ال مساواة فيما يناىض أحكاـ القانوف ، فإنو يكوف قد 

 أخطأ فى تطبيؽ القانوف .
 ـــــــــــــــــــــــ

 تقـادم
 " اإلجراءات القاطعة لمتقادم أو الموقفة لو "

{{  5151  }}  
سرياف قانوف الشركات المساىمة والتوصية باألسيـ وذات المسئولية المحدودة عمى  ـ الموجز :

 . أثره. عدـ خضوعيا ألحكاـ القانوف 1999لسنة  167الشركة الطاعنة إعمااًل لمقانوف 
. المجوء إلى المجاف المنصوص عمييا فيو . ال يعد مطالبة قضائية وال يقطع  1999لسنة  7 

أو يوقؼ بالتقادـ . إقامة المطعوف ضده لدعواه بعد مضى أكثر مف عاـ عمى انتياء خدمتو. 
 مدنى . مخالفة ذلؾ . خطأ . 698مؤداه. سقوطيا بالتقادـ الحولى . ـ 

 ( 15/5/1111ـ جمسة  ق ;9لسنة  11;16) الطعن رقم 

إذ كانت الشركة الطاعنة وىى مف األشخاص االعتبارية الخاصة  ـ القاعدة :
بوصفيا إحدى الشركات التابعة لمشركة القابضة لمكيرباء ويسرى عمييا أحكاـ 
قانوف الشركات المساىمة والتوصية باألسيـ والشركات ذات المسئولية المحدودة 

 67والئحتيا التنفيذية إعمااًل لمقانوف رقـ  1981نة لس 119الصادر بالقانوف رقـ 
 بتحويؿ ىيئة كيرباء مصر لشركة مساىمة مصرية والنظاـ األساسى  1999لسنة 
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 عمل ) تقـادم (

ومف ثـ فيى ليست مف  18/7/1991لمشركة والنشور فى الوقائع المصرية فى 
وف لجوء المطعوف المشار إليو ويك 1999لسنة  7رقـ  فالمخاطبيف بأحكاـ القانو 

ضده إلى المجاف المنصوص عمييا فى ىذا القانوف ال يعد مطالبة قضائية بالمعنى 
الذى أفصح عنو المشرع وال يترتب عميو قطع أو وقؼ التقادـ. وكاف المطعوف ضده 

  17/8/1991وأقاـ دعواه بتاريخ  11/8/1991قد أحيؿ لممعاش بتاريخ 
خدمتو بالشركة فإف دعواه تكوف قد سقطت  أى بعد مضى أكثر مف عاـ مف انتياء

ذ خالؼ  698الحولى المنصوص عميو فى المادة  ـبالتقاد مف القانوف المدنى. وا 
 الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ القانوف.

{{  5151  }}  
سنة مف وقت  دعوى المطالبة بالتعويض عف الفصؿ التعسفى . سقوطيا بالتقادـ بانقضاء ـ الموجز :

 انتياء العقد. ورود الوقؼ واالنقطاع عمييا. دفع الدعوى أماـ محكمة غير مختصة. قاطع لمتقادـ.

 ( 15/6/1111ق ـ جمسة  88لسنة  715;) الطعن رقم 

مف القانوف المدنى يدؿ ػ وعمى ما جرى  698،  181النص فى المادتيف  ـ القاعدة :
المطالبة بالتعويض عف الفصؿ التعسفى بو قضاء محكمة النقض ػ عمى أف دعوى 

تسقط بانقضاء سنة تبدأ مف وقت انتياء العقد باعتبارىا مف الدعاوى الناشئة عف 
عقد العمؿ وأف ىذه المدة ىى مدة تقادـ يرد عمييا الوقؼ واالنقطاع وأف رفع دعوى 

 التعويض أماـ محكمة غير مختصة يقطع مدة التقادـ .

{{  5151  }}  
الحكـ المطعوف فيو بسقوط دعوى الطاعف بالتعويض عف فصمو بالتقادـ قضاء  ـ الموجز :

الحولى استنادًا إلى أنيا ال تعتبر استمرارًا لإلجراءات أماـ المحكمة الجزئية بشأف وقؼ قرار 
 الفصؿ وأف المطعوف ضدىا لـ تعمف بيا إال بعد انقضاء سنة مف انتياء عقد العمؿ . خطأ.

 ( 15/6/1111ق ـ جمسة  88لسنة  715;) الطعن رقم 

كاف الثابت باألوراؽ أف الطاعف طالب بالتعويض عف فصمو أماـ إذ  ـ القاعدة :
  18/19/1991محكمة العياط الجزئية بصحيفة مودعة قمـ كتاب تمؾ المحكمة فى 
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 تقارير الكفاية ( –عمل ) تقـادم 

عمى انتياء  ومف ثـ فإف الدعوى بطمب التعويض تكوف قد أقيمت قبؿ انقضاء سنة
ذ خالؼ الحكـ المطعوف  عالقة العمؿ وتضحى بمنأى عف السقوط بالتقادـ الحولى وا 

ال تعتبر استمرارًا  فيو ىذا النظر وجرى فى قضائو عمى أف المطالبػة بالتعويض
الفصؿ وال يتسع ليا نطاقيا وأف المطعوف ضدىا  رلإلجراءات السابقة بشأف وقؼ قرا

بعد انقضػاء أكثر مف سنة عمى  18/11/1991فى  لـ تعمف بطمب التعويض إال
ورتب عمى ذلؾ قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادـ  1/1/1991انتياء عقد العمؿ فى 

 القانوف . الحولى فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ
 ـــــــــــــــــــــــ

 تقارير الكفاية
 " تعديل درجة كفاية العامل ببنك التنمية واالئتمان الزراعى "

{{  5555  }}  
 تقدير كفاية العامميف الخاضعيف لنظاـ التقارير الدورية حؽ لمجاف شئوف  ـ الموجز :

ساءة استعماؿ السمطة .مواد مف  مف  71إلى  16العامميف . ماداـ تقديرىا مبرءًا مف اإلنحراؼ وا 
 الئحة البنؾ . عدـ جواز قياس كفاية العامؿ فى فترة معينة عمى كفايتو فى فترة أخرى .

 (1/1111/:1جمسة  –ق 85لسنة  16;)الطعن رقم 
مف الئحة نظاـ العامميف بالبنؾ  71إلى  16مؤدى نصوص المواد مف  ـ القاعدة :

الرئيسى والبنوؾ التابعة لو والخاصة بمجاف شئوف العامميف وسجالت األداء وقياس 
 الكفاية " أف ىذه المجاف ىى الجية صاحبة الحؽ فى تقدير كفاية العامميف
ساءة استعماؿ  الخاضعيف لنظاـ التقارير الدورية ما داـ تقديرىا مبرءًا مف االنحراؼ وا 
السمطة  كما أنو مف المقرر أنو ال يجوز أف تقاس كفاية العامؿ فى فترة معينة عمى 

 . كفايتو فى فترة أخرى
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 عمل ) تقارير الكفايـة (

{{  5656  }}  
قضاء الحكـ المطعوف فيو بتعديؿ تقدير كفاية المطعوف ضده مف جيد جدًا إلى  ـ الموجز :

فى الترقية تأسيسًا عمى حصولو عمى تقدير ممتاز فى السنوات السابقة والالحقة  ممتاز وبأحقيتو
 لذلؾ التقدير ولعدـ توقيع جزاءات عميو  .خطأ وفساد . عمة ذلؾ. 

 (1/1111/:1جمسة  –ق 85لسنة  16;)الطعن رقم 

إذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد أىدر قرار لجنة شئوف العامميف بتقدير  ـ القاعدة :
بدرجة جيد جدًا ورفع ىذا التقدير  1981و  1981كفاية المطعوف ضده عف عامى 

إلى درجة ممتاز ورتب عمى ذلؾ قضاءه بأحقيتو فى الترقية إلى الدرجة الثالثة )أ( 
وفى الفروؽ المالية المترتبة   11/7/1981ارًا مف والى الدرجة الثانية )ب( اعتب

عمى ذلؾ لمجرد أنو حصؿ عمى تقدير ممتاز فى السنوات السابقة والالحقة ، ولـ 
العامميف قد شابو  توقع عميو جزاءات مع أف ذلؾ ال يفيد بذاتو أف قرار لجنة شئوف

ساءة استعماؿ الحؽ ومف ثـ فإف الحكـ يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ القانوف  التعسؼ وا 
 .وشابو الفساد فى االستدالؿ 

{{  5757  }}  
قضاء الحكـ المطعوف فيو بتعديؿ درجة كفاية المطعوف ضده استنادًا لعدـ تقديـ  ـ الموجز :

 نسبة مخالفات لو أو توقيع جزاءات الطاعف مبرر تخفيضيا عف السنوات السابقة مع عدـ 
 عميو . خطأ وفساد.

 ( 7/6/1111جمسة  –ق  88لسنة  6;;:) الطعن رقم 

إذ كاف الثابت باألوراؽ أف لجنة شئوف العامميف بالبنؾ الطاعف قدرت  ـ القاعدة :
 بدرجة جيد جدًا فإف الحكـ المطعوف فيو  1997كفاية المطعوف ضده عف عاـ 

إذ قضي بتعديؿ درجة كفايتو عف ذلؾ العاـ إلى ممتاز ورتب عمى ذلؾ أحقيتو فى 
عمى مف أف الطاعف لـ  19/11/1997الترقية إلى الدرجة الثالثة "ب" اعتبارا مف 

يقدـ أى مبرر لتبرير تخفيض درجة كفاية المطعوف ضده عف السنوات السابقة وأنو 
 ية جزاءات مع أف كؿ ذلؾ ال يدؿ لـ تنسب إليو أية مخالفة أو توقع عميو أ
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 عمل ) تقارير الكفايـة (

بطريؽ المزـو عمى أف قرار لجنة شئوف العامميف قد شابو انحراؼ أو إساءة استعماؿ 
 االستدالؿ . السمطة فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ القانوف وشابو الفساد فى

التنمية واالئتمان  " عدم خضوع العاممين بالوظائف العميا أو ما يعادليا ببنك
 الزراعى لنظام تقارير الكفاية السنوية "

{{  5858  }}  
مجمس إدارة البنؾ الرئيسى لمتنمية واالئتماف الزراعى ىو المييمف عمى شئونو ولو  ـ الموجز :

سمطة إصدار الموائح ومنيا نظاـ العامميف بالبنؾ والبنوؾ التابعة لو . العامموف شاغموا الوظائؼ 
يعادليا . عدـ خضوعيـ لنظاـ تقارير الكفاية السنوية حتى ولو ُشغمت الوظيفة العميا أو ما 

 مف الالئحة . عمة ذلؾ . مخالفة ذلؾ . خطأ .  19بطريؽ الندب . ـ

 ( 11/8/1111ق ـ جمسة  88لسنة  11811) الطعن رقم 

فى شأف  1976لسنة  117مف القانوف رقػـ  11إذ كاف نص المادة  ـ القاعدة :
البنؾ الرئيسى لمتنمية واالئتماف الزراعى قد جرى عمى أف " مجمس إدارة البنؾ 
الرئيسى ىو السمطة العميا المييمنة عمى شئونو وتصريؼ أموره ويكوف لو جميع 

نؾ وعمى األخص ما السمطات الالزمة لمقياـ باألعماؿ التى تقتضييا أغراض الب
( .... الموافقة عمى مشروعات الموائح الداخمية 1(.... )1( .... )1يأتى :ػ )

صدار الموائح المتعمقة بنظـ العامميف بالبنؾ  المتعمقة بالشئوف المالية واإلدارية وا 
الرئيسى والبنوؾ التابعة ومرتباتيـ وأجورىـ والمكافآت والمزايا والبدالت الخاصة 

ت السفر ليـ فى الداخؿ والخارج دوف التقيد بالنظـ والقواعد وتحديد بدال
المنصوص عمييا فى نظاـ العامميف المدنييف بالدولة والصادر بالقرار بقانوف رقـ 

( .... 1( .... )7ويكوف ذلؾ فى إطار لوائح البنوؾ التجارية ) 1971لسنة  61
اـ العامميػف بالبنؾ الرئيػسى ( .... " فػقد صػدرت تنفيػذًا ليا الئحة نظ7( .... )6)

منيا عمى أف " يخضع  19والشركات التابعة لو وتضمنت النص فى المادة 
لنظاـ تقارير الكفاية السنوية جميع العامميف عدا شاغمى وظائؼ اإلدارة العميا وما 
 يعادليا مف الروابط المالية". بما يدؿ عمى أف العامميف شاغمى وظائؼ 
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 تحكيـم ( –ية عمل ) تقارير الكفا

اإلدارة العميا أو ما يعادليا ال يخضعوف لنظاـ تقارير الكفاية السنوية وال يغير مف 
 ذلؾ أف يكوف شغؿ ىذه الوظائؼ بطريؽ الندب إذ ورد النص عامًا مطمقًا فال يجوز
تخصيصو بغير مقتضى . لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت باألوراؽ وبما ال يمارى فيو 

إلى  1997/1991ده أف الطاعف كاف منتدبًا فى سنة النزاع البنؾ المطعوف ض
وظيفة كبير مفتشيف بذات البنؾ وىى مف وظائؼ اإلدارة العميا ومف ثـ فإف الطاعف 
ال يخضع لنظاـ تقارير الكفاية السنوية وبالتالى فإف تقدير لجنة شئوف العامميف كفاية 

ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا الطاعف عف ىذه السنة يكوف باطاًل وال يرتب أثرًا  وا 
النظر واعتد بتقدير كفاية الطاعف عف سنة النزاع ورتب عمى ذلؾ قضاءه برفض 

 . الدعوى فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ القانوف
 ـــــــــــــــــــــــ

 تحكيـم
 " اختصاص ىيئة التحكيم فى المنازعات العمالية "

{{  5959  }}  
ىيئة التحكيـ . اختصاصيا بالفصؿ فى النزاع الجماعى الذى ينشب بيف صاحب  ـ الموجز :

العمؿ وجميع عمالو أو فريؽ منيـ . شرطو . فشؿ تسويتو وديًا أو عف طريؽ الوساطة . 
 .  1991لسنة  11ؽ  189،  179المادتاف 

 ( 11/1111/:ق ـ جمسة  ;9لسنة  116:1) الطعن رقم 

 1991لسنة  11مػف القانوف رقـ  189،  179النص فى المادتيف   ـ القاعدة :
بإصدار قانوف العمؿ يدؿ عمى أنو فى حالة نشوب نزاع جماعى بيف صاحب العمؿ 
وجميع عمالو أو فريؽ منيـ وبعد فشؿ تسويتو وديًا أو عف طريؽ الوساطة كاف لكؿ 

اإلدارية بإحالة ممؼ مف صاحب العمؿ والنقابة المختصة عف العماؿ مطالبة الجية 
 النزاع إلى ىيئة التحكيـ لمفصؿ فيو .
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 عمل ) تحكيـم (

 " تشكيل ىيئة التحكيم وماىية الحكم الصادر عنيا "

{{  5:5:  }}  
. الحكـ الصادر عنيا .  1991لسنة  11ؽ  181ىيئة التحكيـ . تشكيميا . ـ  ـ الموجز :

لسنة  11ؽ  187بمثابة حكـ صادر مف محكمة االستئناؼ بعد تذييمو بالصيغة التنفيذية . ـ 
 . مخالفة ذلؾ . أثره . بطالف الحكـ . عمة ذلؾ . 1991

 ( 11/1111/:ق ـ جمسة  ;9لسنة  116:1) الطعن رقم 

 181أوجب المشرع تشكيؿ ػ ىيئة التحكيـ ػ عمى النحو المبيف بالمادة  ـ : القاعدة
واعتبر الحكـ الصادر عنيا بمثابة حكـ صادر عف  1991لسنة  11مف القانوف رقـ 

مؤدى الفقرة الثانية مف محكمة االستئناؼ بعد تذييمو بالصيغة التنفيذية ، ولما كاف 
أف تصدر أحكاـ  1971لسنة  76المادة السادسة مف قانوف السمطة القضائية رقـ 

 محكمة االستئناؼ مف ثالثة مستشاريف . وكاف تشكيؿ ىيئة التحكيـ 

عمى نحو ما سمؼ ىو مما يقـو عميو النظاـ القضائى المتعمؽ بالنظاـ العاـ ويترتب 
لما كاف ذلؾ وكاف الثابت مف الحكـ المطعوف فيو ،  عمى مخالفتو بطالف الحكـ .

أف تشكيؿ ىيئة التحكيـ التى نظرت النزاع وفصمت فيو لـ يتضمف اسـ كؿ مف السيد 
المستشار عضو اليميف والسيد المستشار عضو اليسار بدائرة االستئناؼ بمحكمة 

عمى السيد  استئناؼ اإلسماعيمية المختصة بنظر منازعات التحكيـ واقتصر تشكيميا
المستشار رئيس دائرة االستئناؼ ومحكـ عف الطاعنة ومحكـ عف المطعوف ضدىا 

 ومحكـ عف الوزارة المختصة ، فإف ىذا الحكـ يكوف باطاًل .
 ـــــــــــــــــــــــ
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 عمل ) حكـم (

  ) ح () ح (
 حكــم
 "" عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون 

{{  5;5;  }}  
حصوؿ المطعوف ضده عمى دبمـو الدراسات العميا فى حقوؽ اإلنساف . مؤداه . عدـ  ـ الموجز :

مساىمتيا فى تطوير عممو كمدير إدارة بالشئوف القانونية بالشركة الطاعنة . مخالفة الحكـ 
 المطعوف فيو ىذا النظر . خطأ . عمة ذلؾ .   

 ( 19/6/1111ق ـ جمسة  ;9لسنة  1;;15) الطعن رقم 

إذ كاف دبمـو الدراسات العميا فى حقوؽ اإلنساف بما يتضمنو مف دراسات  ـ القاعدة :
حوؿ حقوقو االقتصادية وحمايتو دوليًا وفمسفة وتاريخ حقوؽ اإلنساف وحقوقو فى 
الشريعة الذى حصؿ عميو المطعوف ضده ال يساىـ فى تطوير عممو كمدير إدارة 

صحؼ الدعاوى وبحث المنازعات بالشئوف القانونية بما يتضمنو فى دراسة وكتابة 
جراء التحقيقات اإلدارية الالزمة ومراجعة  القانونية التى تثار مف أو عمى الشركة وا 
المذكرات والعقود وما قد تتضمنو بطاقة وصؼ وظيفتو كعضو فى اإلدارة القانونية فى 

معنى  الشركة ، وبالتالى ال يعتبر ىذا الدبمـو متفقًا مع طبيعة عمؿ المطعوف ضده فى
ذ خالؼ الحكـ االبتدائى المؤيد  17المادة  مف الئحة نظاـ العامميف الُمشار إلييا ، وا 

بالحكـ المطعوف فيو ىذا النظر واعتبر أف ذلؾ الدبمـو متفقًا مع طبيعة العمؿ دوف 
اإلحاطة بما يدرس فيو مف مواد ، وبما يمارسو المطعوف ضده مف وظيفة وواجباتيا 

  كوف قد أخطأ فى تطبيؽ القانوف .ومسئولياتيا فإنو ي

{{  6161  }}  
الموائح المتعمقة بنظاـ العامميف بالبنؾ الرئيسى لمتنمية واالئتماف الزراعى والبنوؾ  ـ الموجز :

التابعة لو . يضعيا مجمس إدارة البنؾ الرئيسى دوف غيره وتكوف واجبة التطبيؽ . مخالفة ذلؾ . 
 خطأ . عمة ذلؾ . 

 ( 11/11/1111ق ـ جمسة  88ة لسن 51;6) الطعن رقم 
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 عمل ) حكـم (

فى شأف  1976لسنة  117مف القانوف رقـ  11،  1مؤدى المادتيف  ـ القاعدة :
البنؾ الرئيسى لمتنمية واالئتماف الزراعى أف ُتحوؿ المؤسسة المصرية لالئتماف 
الزراعى والتعاونى إلى ىيئة عامة قابضة تكوف ليا شخصية اعتبارية مستقمة 

البنؾ الرئيسى لمتنمية واالئتماف الزراعى وأف تتبع بنوؾ التسميؼ الزراعى  تسمى
البنؾ  1967لسنة  191والتعاونى بالمحافظات والمنشأة وفقًا ألحكاـ القانوف رقـ 

الرئيسى وتسمى بنوؾ التنمية الزراعية وتتولى تحقيؽ أغراض البنؾ الرئيسى فى 
إدارة البنؾ الرئيسى ىو السمطة العميا النطاؽ الذى يحدده ليا ، وأف يكوف مجمس 

المييمنة عمى شئونو وتصريؼ أموره ويكوف لو جميع السمطات الالزمة لمقياـ 
باألعماؿ التى تقتضييا أغراض البنؾ ومنيا الموافقة عمى مشروعات الموائح 
صدار الموائح المتعمقة بنظاـ العاممي ف الداخمية المتعمقة بالشئوف المالية واإلدارية وا 

بالبنؾ الرئيسى أو البنوؾ التابعة لو ومرتباتيـ وأجورىـ والمكافآت والمزايا والبدالت 
الخاصة وتحديد فئات بدؿ السفر ليـ فى الداخؿ والخارج ، وكاف مجمس إدارة 

بالئحة  9/1/1988البنؾ الرئيسى قد أصدر بموجب التفويض التشريعى قرارًا فى 
فتكوف ىى  11/1/1988بيا اعتبارًا مف  بدؿ السفر ومصاريؼ االنتقاؿ ليعمؿ

ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيو  الواجبة التطبيؽ دوف ما عداىا مف قرارات أخرى ، وا 
ىذا النظر وأىدر الالئحة المذكورة والتى تحكـ واقعة النزاع ومرتكزًا عمى قرارات 
 مجمس الوزراء والئحة جديدة غير خاصة بفترة المطالبة وما انتيى إليو تقرير

قضاءه بأحقية  الخبير مف تقدير مستحقات المطعوف ضدىـ ورتب عمى ذلؾ
سالفى الذكر فى تقاضى بدؿ السفر الُمطالب بو فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ 

 القانوف .
 ـــــــــــــــــــــــ
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 عمل ) دستـور (

 ) د (
 دستـور

 " اختصاص المحكمة الدستورية العميا "

{{  6161  }}  
المحكمة الدستورية العميا . اختصاصيا .  انحصاره فى النصوص التشريعية أيًا كاف  ـ الموجز :

موضوعيا أو نطاؽ تطبيقيا أو الجية التى أقرتيا أو أصدرتيا . عدـ انبساط واليتػيا إال عمى 
 القانوف بمعناه الموضوعى .

 ( 7/6/1111جمسة  –ق ;9لسنة  15678الطعن رقم  )

فى شأف الرقابة القضائية  -المحكمة الدستورية العميا  – ختصاصا ـ القاعدة :
عمى الشرعية الدستورية  ينحصر فى النصوص التشريعية أيا كاف موضوعيا أو 
نطاؽ تطبيقيا أو الجية التى أقرتيا أو أصدرتيا ، فال تنبسط واليتيا  فى ىذا 

نصوص المجاؿ  إال عمى القانوف بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى ال
التشريعية التى تتولد عنيا مراكز عامة مجردة ، سواء وردت ىذه النصوص 
بالتشريعات األصمية التى أقرتيا السمطة التشريعية ، أـ تضمنتيا التشريعات الفرعية 
 التى أصدرتيا السمطة التنفيذية فى حدود الصالحيات التى ناطيا الدستور

 بيا وتنقبض  بالتالى  عما سواىا .
 ة الئحة الشركة ومدى خضوعيا لرقابة المحكمة الدستورية العميا "" ماىي

{{  6161  }}  
الالئحة تحديد تكييفيا القانونى بمجاؿ سريانيا . مؤداه . عدـ اعتبارىا تشريعًا  ـ الموجز :

 بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليو رقابة المحكمة فى شأف الشرعية الدستورية .

 ( 7/6/1111جمسة  –ق ;9لسنة  15678الطعن رقم )

كؿ الئحة يتحدد تكييفيا القانونى بمجاؿ سريانيا ، فكمما كاف ىذا  إف ـ القاعدة :
 الصفة اإلدارية عنيا ،  انحسرتالمجاؿ متصاًل مباشرة بمنطقة القانوف الخاص 
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 دعـوى ( –عمل ) دستـور 

تعتبر ولو كانت الجية التى أصدرتيا شخصًا مف أشخاص القانوف العاـ ، وال 
بالتالى تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليو الرقابة القضائية التى تباشرىا ىذه 

 المحكمة فى شأف الشرعية الدستورية .
 ـــــــــــــــــــــــ

 دعــوى
 " انعقاد الخصومة "

{{  6565  }}  
انعقاد الخصومة . شرطو . أف يكوف طرفاىا أىاًل لمتقاضى و إال قاـ مقاميـ مف  ـ الموجز :

 يمثميـ . التزاـ الخصـ بمراقبة ما يطرأ عمى خصمو مف وفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة . 

 ( 1/5/1111جمسة  –ق  ;9لسنة  6161) الطعن رقم  

أف األصؿ فى انعقاد الخصومة  –فى قضاء محكمة النقض  –المقرر  ـ القاعدة :
أف يكوف طرفاىا أىاًل لمتقاضى و إال قاـ مقاميـ مف يمثميـ قانونًا و أف واجب 
الخصـ أف يراقب ما يطرأ عمى خصمو مف تغيير بسبب الوفاة أو تغير الصفة أو 

 الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراىا القانونى الصحيح .
 ج بنك فى آخر "" الجية التى يجب اختصاميا عند اندما

{{  6666  }}  
اندماج بنؾ فى آخر . أثره . مؤداه .اختصاـ الجية الدامجة فى حقوؽ و واجبات  الموجز :

 الجية المندمجة .

 ( 1/5/1111جمسة  –ق  ;9لسنة  6161) الطعن رقم  

أنو يترتب عمى اندماج بنؾ فى آخر انقضاء البنؾ المندمج  –المقرر  ـ القاعدة :
وبقاء البنؾ الدامج محتفظًا بشخصيتو وكيانو و أف الجية الدامجة وحدىا ىى التى 

 تخاصـ و تختصـ فى حقوؽ و التزامات الجية المندمجة .
 



 

- 51 - 
 

 عمل ) دعـوى (

 " التغيير الذى يطرأ عمى صفة الخصم "

{{  6767  }}  
اندماج بنؾ التنمية واالئتماف الزراعى لغرب الدلتا فى بنؾ التنمية واالئتماف الزراعى  ـ الموجز :

لموجو البحرى أثناء سير الدعوى . مؤداه . وجػوب مراقبة المطعوف ضده التغيير الذي طرأ عمى 
صفة  خصمو .أثره . تصحيح شكؿ الدعوى باختصاـ البنؾ الطاعف باعتباره صاحب الصفة 

 مخالفة الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر. خطأ..عمة ذلؾ . 

 ( 1/5/1111جمسة  –ق  ;9لسنة  6161) الطعن رقم  

إذ كاف المطعوف ضده قد أقاـ الدعوى عمى كؿ مف مدير فرع بنؾ التنمية و  ـ القاعدة :
االئتماف الزراعى فرع كـو حمادة و رئيس مجمس إدارة بنؾ التنمية واالئتماف الزراعى 

المنشور بالجريدة الرسمية فى  1991لسنة  1778در القرار رقـ بالبحيرة وص
بالموافقة عمى دمج بنوؾ التنمية واالئتماف الزراعى بمحافظة البحيرة فى بنؾ  17/1/1991

التنمية واالئتماف الزراعى لغرب الدلتا ثـ اندمج األخير فى بنؾ التنمية واالئتماف الزراعى 
 1997لسنة  1789بقرار رئيس مجمس الوزراء رقـ  –البنؾ الطاعف  –لموجو البحرى 

أثناء سير الدعوى وقبؿ  16/9/1997فى  18المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد رقـ 
حجزىا لمحكـ مما كاف يتعيف معو عمى المطعوف ضده مراقبة ذلؾ التغيير فى الصفة الذى 

لطاعف و أف يصحح طرأ عمى خصمو بسبب اندماجو عمى النحو سالؼ البياف فى البنؾ ا
شكؿ الدعوى باختصاـ البنؾ الطاعف فى الدعوى أماـ محكمة أوؿ درجة باعتباره صاحب 

ذ خمت األوراؽ  16/9/1997الصفة فييا بعد نشر قرار الدمج فى الجريدة الرسمية فى  وا 
بإلزاـ رئيس مجمس إدارة بنؾ  19/11/1997مما يفيد قيامو بذلؾ وصدر الحكـ بتاريخ 

االئتماف الزراعى بمحافظة البحيرة رغـ زواؿ تمؾ الصفة فإف البنؾ الطاعف التنمية و 
صاحب الصفة يكوف غير ممثؿ فى الخصومة وتكوف الخصومة بالنسبة إليو منعدمة ، و 
إذ خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وقضى بتعديؿ الحكـ المستأنؼ وبإلزاـ البنؾ 

الزراعى بكـو حمادة رغـ انعداـ صفة المحكـو عميو الطاعف و مدير بنؾ التنمية واالئتماف 
  فإنو يكوف معيبًا .

 ـــــــــــــــــــــــ
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 عمل وتأمينات اجتماعية ) دفـوع (

 دفــوع
 " الدفع بعدم دستورية الئحة الشركة "

{{  6868  }}  
مف الئحة الشركة أحواؿ و شروط استحقاؽ اإلجازات بكافة أنواعيا  77تنظيـ المادة  ـ الموجز :

وانطباقو عمى العامميف بيا . ال يعدو أف يكوف تنظيمًا يتعمؽ بإجازات العامميف ال تشريعًا بالمعنى  
 الموضوعى . أثره . انحسار والية المحكمة الدستورية عنيا . 

 ( 7/6/1111جمسة  –ق ;9لسنة  15678الطعن رقم )

مف  77إذ كاف الدفع يتعمؽ بإحدى شركات نقؿ الكيرباء وكانت المادة  ـ القاعدة :
الئحتيا التى أصدرىا مجمس إدارتيا قد نظـ بيا أحواؿ و شروط استحقاؽ اإلجازات 
بكافة أنواعيا وىى فى مجاؿ انطباقيا عمى العامميف بالشركة الطاعنة ال تعدو أف 

أف يتعمؽ بإجازات العامميف والمقابؿ المستحؽ ليـ عند انتياء تكوف تنظيمًا بش
خدمتيـ ال تشريعًا بالمعنى الموضوعى ومف ثـ ال تنحسر عنو والية المحكمة 
الدستورية فال عمى الحكـ المطعوف فيو إف أعرض عف ىذا الدفع تقديرًا منو لعدـ 

 جديتو .
 " الدفع بعدم قبول الدعوى "

{{  6969  }}  
 79ؽ  117الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى لعدـ المجوء إلى لجنة فض المنازعات وفقًا ـ  ـ الموجز :

. تعمقو بالنظاـ العاـ . لممحكمة القضاء بو مف تمقاء نفسيا . شرطو . توافر جميع  1971لسنة 
عناصره الواقعية أماـ محكمة الموضوع . عدـ التمسؾ بو أماميا . أثره . عدـ جواز إثارتو ألوؿ 

 اـ محكمة النقض . عمة ذلؾ .       مرة أم

 ( 11/1111/:ق ـ جمسة  88لسنة  156:) الطعن رقم 

إذ كاف الدفع ػ بعدـ قبوؿ الدعوى لعػدـ لجوء المطعوف ضػده إلى لجنة  ـ القاعدة :
 مف قانوف التأميف االجتماعى الصادر  117فض المنازعات وفقًا لممادة 
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 عمل وتأمينات اجتماعية ) دفـوع (

ػ مف األمور  1997لسنة  11المعدؿ بالقانوف  1971لسنة  79بالقانوف رقـ 
المتعمقة بالنظاـ العاـ وتقضى بو المحكمة مف تمقاء نفسيا . ومف ثـ تجوز إثارتو 
ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض إال أف ذلؾ مشروط بثبوت أف جميع عناصره الواقعية 

مطروحة عمى محكمة الموضوع . ولما التى تسمح بالوقوؼ عميو واإللماـ بو كانت 
كانت مسألة عدـ لجوء المطعوف ضده إلى لجنة فض المنازعات مف العناصر 
الواقعية التى لـ يسبؽ لمطاعنة التمسؾ بيا أماـ محكمة الموضوع بدرجتييا لتتمكف 
تمؾ المحكمة مف الوقوؼ عمييا واإللماـ بيا . فإف ما ورد بيذا النعى يكوف سببًا 

 . ال تجوز إثارتو ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض ويكوف النعى بو غير مقبوؿجديدًا 
 ـــــــــــــــــــــــ
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 عمل ) شركـات (

 ) ش (
 شركـات

" حالة عزل رئيس مجمس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو أحد أعضاء 
 المجمس المعين أو المنتخب "

{{  6:6:  }}  
مجمس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو أحد أعضاء المجمس معينًا أو عزؿ رئيس  ـ الموجز :

منتخبًا . مؤداه . تعييف عضوًا بداًل مف العضو المعيف المعزوؿ وحموؿ األعمى حصواًل عمى 
 األصوات مف غير الناجحيف فى انتخابات مجمس اإلدارة محؿ العضو المنتخب المعزوؿ .

 ( 8/5/1111مسة ق ـ ج ;9لسنة  6751) الطعن رقم 

إذا تـ عزؿ رئيس المجمس أو العضو المنتدب أو أحد أعضاء المجمس ػ  ـ القاعدة :
معينًا أو منتخبًا ػ يتـ استكماؿ المجمس الجديد بتعييف عضو بداًل مف العضو المعيف 
المعزوؿ ، ويحؿ األعمى حصواًل عمى األصوات مف غير الناجحيف فى انتخابات 

لعضو المنتخب المعزوؿ ، وباستكماؿ المجمس ُيكمؿ العضو مجمس اإلدارة مكاف ا
 الجديد مدة عضوية سمفو .

 " حالة عزل مجمس إدارة شركة قطاع األعمال العام بأكممو "

{{  6;6;  }}  
عزؿ مجمس إدارة شركة قطاع األعماؿ العاـ بأكممػو . التزاـ الجمعية العامة غير العادية  ـ الموجز :

بتعييف مفوض أو أكثر إلدارة الشركة . مدتو ثالثة أشير . عمة ذلؾ . عدـ تحديد اجتماع آخر 
 لتشكيؿ مجمس جديد . اعتباره تعييف عمى وجو دائـ . أثره . بطالف قرارىا . شرطو .  

 ( 8/5/1111ق ـ جمسة  ;9لسنة  6751قم ) الطعن ر 

 إذا تـ عزؿ المجمس ػ مجمس إدارة الشركة القومية لمتشييد  ـ القاعدة :
والتعمير ػ بأكممو تعيف عمى الجمعية العامة غير العادية تعييف مفوض أو أكثر 
 بصفة مؤقتة إلدارة الشركة لمدة ثالثة أشير حتى يتـ تشكيؿ مجمس جديد خالليا ،
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 شركـات ( عمل )

والعمة مف جعؿ تعييف المفوض مؤقتًا ولمدة قصيرة ىى تكميفو بتسيير بعض أمور 
الشركة العاجمة والتى ال تحتاج إلى انتظار إلى أف يتـ تشكيؿ المجمس ، وىو استثناء 

مف  11مف الحكـ الخاص بإدارة الشركة التى يجب أف تكوف بمجمس إدارة طبقًا لممادة 
ال يجوز التوسع  1991لسنة  191العاـ الصادر بالقانوف رقـ  قانوف قطاع األعماؿ

فيو ، يؤيد ذلؾ أنو أثناء مناقشة مجمس الشعب لممدة التى يمارس فييا المفوض 
اختصاصاتو والتى كانت محددة فى مشروع القانوف بستة أشير اعترض أحد 

عماًل األعضاء عمى طوؿ المدة وانتيى المجمس إلى تخفيضيا إلى ثالثة أشير م
وعمى  التعديؿ بأف ال يجوز أف تدار الشركة بغير مجمس إدارة مدة تزيد عف ذلؾ ،

وتعييف مفوض بعزؿ مجمس إدارة الشركة القابضة  ذلؾ ، إذا قامت الجمعية العامة
إلداراتيا دوف تحديد اجتماع آخر لتشكيؿ مجمس جديد فى المواعيد القانونية قاصدة 

فإف ذلؾ يعد مخالفًا لمقانوف الذى جعؿ إدارة الشركة  أف يكوف تعيينو عمى وجو دائـ
بمجمس إدارة وخروجًا عف الغاية التى استيدفيا المشرع لتعييف مفوض عمى نحو 
مؤقت ولمدة مؤقتة حتى يتـ تشكيؿ المجمس ومف ثـ يقع قرارىا باطاًل بطالنًا مطمقًا إذا 

اسبة وتشكيؿ المجمس الجديد . لـ يتـ تدارؾ األمر خالؿ المدة القانونية أو فى مدة من
ذلؾ ، وكاف الثابت باألوراؽ أف المطعوف ضده األوؿ ومورث المطعوف  لما كاف

ضدىـ ثانيًا كانا مف بيف أعضاء مجمس إدارة الشركة المطعوف ضدىا الثالثة وفؽ ما 
الذى اعتبرىما كذلؾ مف  7/11/1996ىو ثابت مف كتاب وزارة القوى العاممة المؤرخ 

وزىما فى االنتخابات الخاصة بعضوية مجمس اإلدارة ، ثـ صدر قرار الجمعية تاريخ ف
بعزؿ المجمس وتعييف مفوض عاـ إلدارة  18/11/1996العامة غير العادية بتاريخ 

الشركة عمى نحو دائـ ومستمر ػ حسبما أقر بو ممثؿ الطاعنة مدعيًا أف ىذا األمر 
ذ لـ تتدارؾ ا لجمعية المذكورة تصحيح ىذا الوضع تنظيمى لحسف سير المرفؽ ػ وا 

القانونى الخاطئ بتشكيؿ مجمس إدارة جديد خالؿ المدة القانونية أو مدة مناسبة فإف 
 قرارىا يقع باطاًل .
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 عمل ) شركـات (

" طمب التعويض لعدم تشكيل مجمس إدارة جديد دون طمب بطالن عزل المجمس 
 نية "أو بطالن عزليما لعدم اتباع االجراءات القانو 

{{  7171  }}  
طمب التعويض لعدـ تشكيؿ مجمس إدارة جديد خالؿ مدة مناسبة دوف طمب بطالف  ـ الموجز :

قرار عزؿ المجمس بوجو عاـ أو بطالف عزليما بوجو خاص لعدـ اتباع االجراءات التى يستمزميا 
القانوف أو النتفاء مبررات العزؿ . مؤداه . انتفاء الصفة والمصمحة فى طمب التعويض . قضاء 

يو بأحقية المطعوف ضدىـ فى التعويض استنادًا إلى أنيما كانا سيكونا ضمف الحكـ المطعوف ف
 مجمس اإلدارة فى حالة تشكيمو . خطأ . عمة ذلؾ . 

 ( 8/5/1111ق ـ جمسة  ;9لسنة  6751) الطعن رقم 
إذا كاف قرار العزؿ يشمؿ رئيس المجمس والعضو المنتدب وباقى األعضاء  ـ القاعدة :

المنتخبيف وىما المطعوف ضده األوؿ ومورث المطعوف ضدىـ ثانيًا المذيف المعينيف وكذا 
قصرا طمب التعويض عمى عدـ تشكيؿ مجمس إدارة جديد خالؿ مدة مناسبة ألف ىذا 
التشكيؿ كاف سيشمميما وىو ما ألحؽ بيما أضرارًا مادية وأدبية ، ولـ يطمبا صراحة وعمى 

اـ وتعييف مفوضا أو بطالف عزليما بوجو وجو حاـز بطالف قرار عزؿ المجمس بوجو ع
ذ  خاص سواء لعدـ اتباع اإلجراءات التى يستمزميا القانوف أو النتفاء مبررات العزؿ ، وا 
يترتب عمى قرار العزؿ ىذا ػ والغير مطعوف عميو ػ أال يشمؿ التشكيؿ الجديد لمجمس اإلدارة 

وؿ ومورث المطعوف ضدىـ جميع األعضاء الذيف تـ عزليـ ومف بينيـ المطعوف ضده األ
ثانيًا ، ومف ثـ تنتفى صفتيما ومصمحتيما فى طمب التعويض عف عدـ تشكيؿ المجمس ، 
ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وقضى  وتكوف دعواىما فاقدة سندىا القانونى ، وا 
بأحقية المطعوف ضده األوؿ والمطعوف ضدىـ ثانيًا " ورثة " فى التعويض المطالب بو 

مقولة إف المطعوف ضده األوؿ والمورث سالفى الذكر مف البدييى أف يكونا ضمف أعضاء ب
نما ىما  مجمس اإلدارة فى حالة تشكيمو ألنيما ليسا مف أعضاء مجمس اإلدارة المعينيف وا 
أعضاء منتخبيف طبقًا إلجراءات الترشيح واالنتخاب لممثمى العامميف بمجالس إدارة 

، فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ  1971لسنة  71لقانوف رقـ الشركات طبقًا ألحكاـ ا
 القانوف .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عمل ) عـالوات (

 ) ع (
 عالوات

" شرط منح العالوة التشجيعية لمعامل بالشركة المصرية لالتصاالت عند حصولو 
 البكالوريوس أو الميسانس " عمى درجة عممية أعمى من

{{  7171  }}  
حصوؿ العامؿ بالشركة الطاعنة عمى درجة عممية أعمى مف درجة البكالوريوس أو  ـ الموجز :

الميسانس . أثره . منحو عالوة تشجيعية . شرطو . أف تتفؽ مع طبيعة عممو وتؤدى إلى تطوير 
 مف الالئحة .     17العمؿ وأدائو فيو . عمة ذلؾ . ـ 

 ( 19/6/1111ق ـ جمسة  ;9لسنة  1;;15الطعن رقم ) 

بتحويؿ الييئة القومية لالتصاالت  1998لسنة  19إذ كاف القانوف رقـ  ـ القاعدة :
السمكية والالسمكية إلى شركة مساىمة مصرية بعد أف نص فى المادة األولى عمى 

مساىمة مصرية أف تحوؿ الييئة القومية لالتصاالت السمكية والالسمكية إلى شركة 
تسمى ) الشركة المصرية لالتصاالت ( وذلؾ اعتبارًا مف تاريخ العمؿ بيذا القانوف 
أوجب فى الفقرة الثانية مف المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منو أف يستمر رئيس 
وأعضاء مجمس إدارة الييئة الحالى فى مباشرة أعماليـ بالشركة الجديدة إلى أف يتـ 

إدارة جديد وأف يستمر العمؿ بالموائح المنظمة لشئوف العامميف بالييئة  تشكيؿ مجمس
لحيف إصدار الئحة لمشركة مف مجمس إدراتيا وفقًا لمفقرة األخيرة مف المادة الثانية 
مف القانوف آنؼ البياف ، وكاف مجمس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب ىذا 

 17/1/1991المعموؿ بيا اعتبارًا مف التفويض الئحة نظاـ العامميف بالشركة 
مف ىذه الالئحة يدؿ عمى  17والواجبة التطبيؽ عمى واقعة النزاع وقد نصت المادة 
أعمى مف درجة البكالوريوس أو  أف الطاعنة تشجيعًا لمف يحصؿ عمى درجة عممية

الميسانس منحو عالوة تشجيعية إال أنو اشترطت أف تتفؽ ىذه الدرجة العممية مع 
 عمؿ العامؿ الذى  عةطبي
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 عمل ) عـالوات (

حصؿ عمييا فتكوف أساسًا لتطوير العمؿ وتطوير أداء العامؿ نفسو وزيادة كفاءتو 
فى حسف أداء العمؿ ، وعمى ذلؾ إذا لـ تكف ىذه الدرجة العممية ال تؤدى إلى ىذه 

 النتيجة المرجوة فال محؿ لمنح الحاصؿ عمييا ىذه العالوة .
ن فى الخارج الذين يتقاضون مرتباتيم من جية عمميم األصمية يم" استحقاق العام

 لمعالوة الخاصة المقررة لمعاممين بالدولة "

{{  7171  }}  
العامموف فى الخارج الذيف يتقاضوف مرتباتيـ مف جية عمميـ األصمية . استحقاقيـ  ـ الموجز :

 .  1991لسنة  111العالوة الخاصة المقررة لجميع العامميف بالدولة . قرار وزير المالية رقـ 

 ( 7/8/1111 جمسة ـ ق ;9 لسنة 17167 رقم الطعن )

ة الخاصة المقررة بموجب كانت قرارات وزير المالية بصرؼ العالو  ـ القاعدة :
لسنة  111وحتى اآلف ومنيا القرار رقـ  1991القوانيف الصادرة بيا بدًء مف عاـ 

 -:قد جرت عمى أف ىذه العالوة ال تصرؼ لمفئات اآلتية  1991
) أ ( العامموف الذيف يعمموف خارج البالد مف مختمؼ الجيات المنصوص عمييا 

المعاروف لمعمؿ خارج البالد أو لمعمؿ بالداخؿ ( العامموف  ب  ( . )1فى المادة )
( العامموف الموجودوف بالداخؿ  ج بغير الجيات المنصوص عمييا بذات المادة . )

مف ال يتقاضى مرتبو فى الداخؿ مف العامميف  فى أجازة خاصة بدوف مرتب . ) د (
وذلؾ الموجوديف بالخارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو صمو دراسية أو بعثات 

طواؿ مدة اإلجازة أو المنحة أو البعثة . وتصرؼ العالوة لمفئات الُمشار إلييا فى 
الفقرة السابقة اعتبارًا مف تاريخ تسمميـ العمؿ بالداخؿ ، وذلؾ وفقًا لمقواعد 

" . وكانت أحكاـ قوانيف العالوة الخاصة فى ( 1المنصوص عمييا فى المادة )
ى فترة المطالبة بالعالوة الخاصة ػ وكذلؾ ػ وى 1991وحتى  1999األعواـ مف 

العامميف  المتقدـ بما مؤداه أف لصرفيا عمى ذات النيج قرارات وزير المالية المنظمة
يستحقوف  فى الخارج الذيف يتقاضوف مرتباتيـ فى الداخؿ مف جية عممو األصمية

 العالوة الخاصة المقررة لجميع العامميف بالدولة ، وكاف المطعوف ضده
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 عقد العمـل ( –عمل ) عـالوات 

ػ وبما ال يمارى فيو الطاعنة ػ  مف العامميف بالخارج ويصرؼ راتبو مف الشركة 
الطاعنة فإنو يكوف مستحقًا لمعالوة الخاصة المقررة بموجب القوانيف القضائية مف 

ذ التـز الحكـ المطعوف  1991وحتى  1999عاـ  بالنسبة المحددة ليا فى كؿ عاـ وا 
ذا النظر وقضى بأحقية المطعوف ضده فى العالوة الخاصة عف الفترة مف فيو ى
فإف النعى عميو بيذا السبب يكوف عمى غير  1/19/1991وحتى  19/9/1999

 أساس .
 ـــــــــــــــــــــــ

 عقد العمـل
 " المصالحة عمى حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل "

{{  7575  }}  
المصالحة التى تتضمف انتقاصًا أو إبراًء مف حقوؽ العامؿ الناشئة عف عقد العمؿ  ـ الموجز :

خالؿ مدة سريانو أو ثالثة أشير مف انتيائو. باطمة . شرطو . مخالفتيا ألحكاـ قانوف العمؿ . 
استيفاء العامؿ كامؿ حقوقو . يحوليا إلى مصمحة مالية يجوز التصالح عمييا واإلبراء منيا . 

 عف الدعوى مقدمًا قبؿ نشوء الحؽ . أثره . البطالف .النزوؿ 

 ( 7/6/1111جمسة  –ق  98لسنة  715:) الطعن رقم 
كؿ مصالحة تتضمف انتقاصًا أو إبراًء مف حقػوؽ العامؿ الناشئة عف  ـ القاعدة :

عقد العمؿ خالؿ مدة سريانو أو خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ انتيائو تقع باطمة متى 
أحكاـ قانوف العمؿ إال أنو يجوز الصمح واإلبراء بعد نشوء الحؽ أو كانت تخالؼ 

متى استوفى العامؿ لكامؿ حقوقو ألنو بذلؾ يكوف قد تحوؿ حقو إلى مصمحة مالية 
 يجوز التصالح و اإلبراء عمييا أما النزوؿ مقدمًا وقبؿ نشوء الحؽ فإنو يعد باطاًل .

 ـــــــــــــــــــــــ
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 تأميـن (عمل ) عقد 

 عقد التأمين
 «" حالة النص فى عقد التأمين عمى حساب مبمغو عمى أساس األجر األساسى 

{{  7676  }}  
 النص فى عقد التأميف عمى حساب مبمغ التأميف عمى أساس األجر األساسى .  الموجز :

إليو والعالوات الخاصة .  1978لسنة  191مفاده . عدـ ضـ العالوة المقررة بالقانوف رقـ 
 مخالفة ذلؾ . 

 ( 11/11/1111جمسة  –ق  88لسنة  87;5) الطعن رقم 

مفاد النص فى الفقرة ثانيًا مف المادة الرابعة مف عقد التأميف الجماعى  ـ القاعدة :
أنو يتعيف حساب مبمغ التأميف عمى أساس  عمى حياة العامميف 1/7/1999المؤرخ 

 19األجر األساسى طبقا لعقد التأميف المشار إليو دوف االعتداد بأحكاـ القانوف رقـ 
 1987لسنة  191فيما نص عميو مف ضـ العالوة المقررة بالقانوف رقـ  1991لسنة 

ـ وكذلؾ القوانيف الالحقة بشأف ض 1/7/1991إلى األجر األساسى اعتبارا مف 
ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا  العالوات الخاصة تباعا إلى األجر األساسى ، وا 
النظر وقضى بطمبات المطعوف ضدىـ الثالثة اأُلوؿ باستحقاقيـ مبمغ التأميف 
بحسابو عمى أساس األجر األساسى مضافا إليو العالوة الخاصة المقررة بالقانوف رقـ 

 1991لسنة  19أحكاـ القانوف رقـ  والتى ضمت إليو بموجب 1987لسنة  191
 فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ القانوف . 

 ـــــــــــــــــــــــ
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 عمل ) فصل العامـل (

 ) ف (
 فصل العامـل

ق  119" تشكيل واختصاصات لجان البت فى طمبات المنشآت المبينة بالمادة 
 " 1:;1لسنة  159

{{  7777  }}  
 117ؽ  197لجاف لمبت فى طمبات المنشآت المبينة بالمادة  تشكيؿ واختصاصات ـ الموجز :

لسنة  191وشروط صحة انعقادىا والتظمـ مف قراراتيا . قرار مجمس الوزراء رقـ  1981لسنة 
 . مؤداه . مخالفة ىذه القواعد ال يمـز أف يكوف الفصؿ تعسفيًا . عمة ذلؾ .      1981

 ( 16/11/1111جمسة  –ق  85لسنة  61:) الطعن رقم 

عمى  1981لسنة  117مف القانوف رقـ  197النص فى المادة إذ كاف  ـ القاعدة :
أف " يصدر قرار مف رئيس مجمس الوزراء بتشكيؿ لجنة لمبت فى طمبات المنشآت 
لوقؼ العمؿ كميًا أو جزئيًا أو تغيير حجـ المنشأة أو نشاطيا بما قد يمس حجـ 

ىذه المجنة واإلجراءات الخاصة بيا العمالة بيا ، ويحدد القرار اختصاصات 
والوزارات والييئات التى تمثؿ فييا ، وال يجوز ألصحاب األعماؿ وقؼ العمؿ كميًا أو 
جزئيًا أو تغيير حجـ المنشأة أو نشاطيا إال بعد الحصوؿ عمى موافقة ىذه المجنة 

ذ كاف قد صدر قرار مجمس الوزراء رقـ   191ويمغى كؿ حكـ يخالؼ ىذا النص " وا 
ونص  16/7/1981والمعموؿ بو اعتبارًا مف  17/7/1981بتاريخ  1981لسنة 

عمى أف تشكؿ لجنة فى نطاؽ كؿ محافظة لمبت فى طمبات المنشآت المشار إلييا 
مف قانوف العمؿ وكيفية تشكيميا والشروط الالزمة لصحة انعقادىا  197بالمادة 

ا وكيفية التظمـ منيا ، ال يعدو أف والمواعيد التى يتعيف عمييا إصدار القرارات بشأني
 يكوف تقريرًا لقواعد تنظيمية ال يمـز مف مخالفتيا أف يكوف الفصؿ تعسفيًا .
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 عمل ) فصل العامـل (

" حظر استخدام العامل بعد إتمامو الثامنة عشرة أو إبقائو فى عممو ما لم يكن 
 حاماًل بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية "

{{  7878  }}  
حظر استخداـ أى فرد بعد إتمامو الثامنة عشرة أو أبقائو فى وظيفتو أو عممو ما لـ  ـ :الموجز 

يكف حاماًل بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية . مؤداه . العامؿ ما بيف الحادى والعشريف والثالثيف 
صوص . عدـ تقديمو الشيادة الدالة عمى تأدية الخدمة العسكرية كاممة وغيرىا مف الشيادات المن

. أثره . التزاـ جية العمؿ بإيقافو عف العمؿ لمدة  1989لسنة  117ؽ  71عمييا فى المادة 
 ستيف يومًا تصدر بعدىا قرار بفصمو .     

 ( 5/6/1111ق ـ جمسة  1:لسنة  15188) الطعن رقم 

مف قانوف الخدمة العسكرية والوطنية  71،  19مفاد النص فى المادتيف  ـ القاعدة :
أف المشرع حظر عمى جية العمؿ استخداـ أى فرد بعد  1989لسنة  117رقـ 

إتمامو الثامنة عشرة مف عمره أو إبقائو فى وظيفتو أو عممو ما لـ يكف حاماًل بطاقة 
الخدمة العسكرية والوطنية ، كما حظر عمييا استخداـ أى فرد فيما بيف الحادى 

أو عممو ما لـ يقدـ إحدى والعشريف والثالثيف مف عمره أو إبقائو فى وظيفتو 
سالفة الذكر ومنيا الشيادة الدالة عمى  71الشيادات المنصوص عمييا فى المادة 

ال تعيف عمييا إيقافو عف العمؿ لمدة ستيف  تأديتو الخدمة العسكرية اإللزامية كاممة وا 
 يومًا تصدر بعدىا قرارًا بفصمو مف وظيفتو أو عممو .

من قانون  67الشيادات المنصوص عمييا بالمادة " فصل العامل لعدم تقديم 
خالل األجل المحدد ال يعدو  1:;1لسنة  119الخدمة العسكرية والوطنية رقم 

 فصاًل تعسفيًا "

{{  7979  }}  
إنياء الطاعنة خدمة المطعوف ضده لعدـ تقديمو الشيادات المنصوص عمييا بالمادة  ـ الموجز :

خالؿ األجؿ المحدد . اتفاقو  1989لسنة  117رقـ  مف قانوف الخدمة العسكرية والوطنية 71
 وصحيح القانوف . قضاء الحكـ المطعوف فيو بتعويض المطعوف ضده استنادًا إلى أف
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 عمل ) فصل العامـل (

 قرار إنياء الخدمة مشوب بالتعسؼ ومخالفة القانوف . خطأ . عمة ذلؾ .

 ( 5/6/1111ق ـ جمسة  1:لسنة  15188) الطعن رقم 

إذ كاف البيف مف مدونات الحكميف االبتدائى واالستئنافى أف المطعوف  ـ القاعدة :
ضده كاف يعمؿ لدى الطاعنة ػ شركة الدقيمية لمغزؿ والنسيج ػ بعد أف تقدـ بشيادة 

لمدة خمسة أعواـ وأنو بعد انتياء مدة ىذا  17/1/1991إعفاء مؤقت صادرة بتاريخ 
ى مف الشيادات أو النماذج المنصوص عمييا بالمادة اإلعفاء المؤقت لـ يتقدـ ليا بأ

الُمشار إلييا  1989لسنة  117مف قانوف الخدمة العسكرية والوطنية رقـ  71
مف  19فاتخذت الطاعنة إجراءات إيقافو عف العمؿ المدة الُمشار إلييا فى المادة 

و االستمرار القانوف المذكور حتى يقدـ خالليا ما يحدد موقفو التجنيدى بما يسمح ل
فى العمؿ إال أنو لـ يقدمو خالؿ ىذا األجؿ مما حدا بيا إلى إنياء خدمتو ، وكاف 

مف قانوف الخدمة  71،  19ما اتخذتو الطاعنة مف إجراءات يتفؽ وأحكاـ المادتيف 
مما ينفى عف قرارىا إنياء خدمة المطعوف  1989لسنة  117العسكرية والوطنية رقـ 
ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيو ضده التعسؼ وبالتالى  ال يتحقؽ فى جانبيا الخطأ ، وا 

ىذا النظر وانتيى إلى أف قرار إنياء خدمة المطعوف ضده قد تـ بالمخالفة لمقانوف 
ومف ثـ شابو التعسؼ ورتب عمى ذلؾ قضاءه بالتعويض عما أصاب المطعوف ضده 

 ى تطبيؽ القانوف .مف أضرار مادية وأدبية نتيجة ذلؾ القرار فإنو يكوف قد أخطأ ف
 ـــــــــــــــــــــــ
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 عمل ) قانـون (

 ) ق (

 قانـون
 " القانون الواجب التطبيق "

{{  7:7:  }}  
حاؿ عمؿ  1978لسنة  77بتعديؿ القانوف رقػـ  1991لسنة  17صدور القانوف رقـ  :ـالموجز 
عدـ سرياف القانوف األخير ضده لدى الطاعنة وىى إحدى شركات القطاع العاـ . أثره . المطعوف 

 . مخالفة ذلؾ . خطأ . عمة ذلؾ .  1978لسنة  77ؽ  1ـ  عميو .

 ( 11/1111/;1ق ـ جمسة  88لسنة  591;) الطعن رقم 

المادة األولى مف قانوف نظاـ العامميف المدنييف بالدولة إذ كانت  ـ القاعدة :
نصت عمى أف " يعمؿ فى المسائؿ المتعمقة  1978لسنة  77الصادر بالقانوف رقـ 

 بنظاـ العامميف المدنييف باألحكاـ الواردة بيذا القانوف وتسرى أحكامػو عمػى 
ازنة خاصة بيا ػ العامميف بوزارات الحكومة ومصالحيا واألجيزة التى ليا مو 1

ػ العامميف بالييئات العامة فيما لـ تنص عميو الموائح 1ووحدات الحكـ المحمى . 
الخاصة بيـ . وال تسرى ىذه األحكاـ عمى العامميف الذيف تنظـ شئوف توظفيـ 

عاماًل فى قوانيف أو قرارات خاصة فيما نصت عميو ىذه القوانيف والقرارات ػ ويعتبر 
انوف كؿ مف يعيف فى إحدى الوظائؼ المبينة بموازنة كؿ وحدة تطبيؽ أحكاـ ىذا الق

لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت باألوراؽ أف المطعوف ضده وقت صدور القانوف رقـ  "
بتعديؿ بعض أحكاـ قانوف نظاـ العامميف المدنييف بالدولة  1991لسنة  17

لدى  كاف مف العامميف 1/6/1991فى  1978لسنة  77الصادر بالقانوف رقـ 
فإنو ال يكوف مف المخاطبيف بأحكاـ  الطاعنة وىى إحدى شركات القطاع العاـ ،

 قانوف نظاـ العامميف المدنييف بالدولة وتعديالتو وال تسرى عميو أحكامو ،
وال يسوغ القوؿ بإلزاـ الجية المنقوؿ منيا بتسوية حالتو بعد نقمو إذ اف التعييف طبقًا 

 لسنة  17المعدؿ بالقانوف رقـ  1978لسنة  77مكرر مف القانوف  11لممادة 
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 ىو سمطة جوازية لجية العمؿ إف شاءت أعممتيا فى حدود الدرجات الفعمية 1991
وحاجة العمؿ . ىذا فضاًل عمى أف العامؿ بنقمو إلى جية أخرى يخرج عف والية 

ؿ سمطتيا الجوازية السمطة المختصة بالجية التى كاف يعمؿ بيا ، فال تستطيع إعما
ذ خالؼ الحكـ المطعوف ىذا النظر  إذ يرد القرار فى ىذه الحالة عمى غير محؿ ، وا 
وقضى بأحقية المطعوف ضده فى إرجاع أقدميتو فى الدرجة الثالثة التخصصية 

 الُمشار إليو سمفًا ، فإنو يكوف معيبًا . 1991لسنة  17إعمااًل ألحكاـ القانوف 
 ـــــــــــــــــــــــ
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 عمل ) نقل العامـل (

 ) ن (
 نقل العامل

 " سمطة جية العمل فى نقل العامل "

{{  7;7;  }}  
نقؿ العامؿ. شرطو . أف يكوف لصالح العمؿ . النقؿ إلى مركز أقؿ ميزة أو مالئمة.  ـ الموجز :

 اتسامو بالتعسؼ طالما لـ يقصد منو صالح العمؿ.

 ( 15/6/1111ـ جمسة  ق 88لسنة  718;) الطعن رقم 

 696، المادة  1981لسنة  117مف القانوف  17النص فى المادة رقـ  ـ القاعدة :
ف كاف لرب العمؿ السمطة فى تنظيـ منشأتو أو  مف القانوف المدنى يدؿ عمى أنو وا 
إعادة تنظيميا فيكوف لو نقؿ العامؿ إلى وظيفة أخرى. إال أف ذلؾ مشروط بأف 

قؿ ىو صالح العمؿ وأف يكوف إلى وظيفة مماثمة مف حيث يكوف الباعث عمى الن
 الدرجة والمرتب.

" التعويض فى حالة نقل العامل لوظيفة أقل ميزة أو مالءمة عند عدم قيام حالة 
 الضرورة أو القوة القاىرة "

{{  8181  }}  
 فصؿ الطاعف لعدـ شغمو الوظيفة المنقوؿ إلييا الختالفيا جوىريًا عف عممو  ـ الموجز :

األصمى . رفض دعوى التعويض عف ذلؾ استنادًا إلى وجود عرؼ فندقى يسمح باستخداـ 
 العامؿ فى كافة الوظائؼ دوف إثبات صاحب العمؿ لذلؾ. فساد ومخالفة القانوف.

 ( 15/6/1111ق ـ جمسة  88لسنة  718;) الطعن رقم 

إذ كاف الثابت باألوراؽ أف المطعوف ضده األوؿ قاـ بفصؿ الطاعف  ـ القاعدة :
لعدـ شغمو الوظيفة المنقوؿ إلييا ػ عامؿ نظافة ػ الختالفيا اختالفًا جوىريًا عف 
عممو األصمى ػ كاتب حسابات ػ ولـ يثبت المطعوف ضده األوؿ قياـ حالة 

 وظيفة أقؿ ميزة أوالضرورة أو القوة القاىرة التى تسوغ لو نقؿ الطاعف إلى 
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 عمل ) نقل العامـل (

ذ استند الحكـ المطعوف فيو فى قضائو  مالئمة حاؿ أنو المكمؼ بعبء اإلثبات وا 
برفض دعوى التعويض عمى أف العرؼ الفندقى يسمح باستخداـ العامؿ فى كافة 
الوظائؼ دوف أف يبيف المصدر الذى استقى منو وجود ىذا العرؼ ودوف أف يتمسؾ 

 طعوف ضده األوؿ فإنو يكوف معيبًا بمخالفة القانوف والفساد فى االستدالؿ .بو الم
 ـــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــ
 ــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


