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 احتساب مكافأة نهاية خدمة
 ــــــــــــــــــ

 
 المبدأ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الخدمأأة حأأأو للمو أأأ  و  أن مكافأأ ن اهايأأأة 

يجأأوح حرمااأأه ماهأأا      ا كأأان صاأأا  اأأ   أأري  

يقضي ب ل  وليس صاا  أي اأ  بالا أاا ااساسأي 

للعأأأاملين بالما مأأأة يماأأأم المو أأأ  مأأأن الم البأأأة 

 بكامل مكاف ن اهاية خدمته   ا  ر  جحءاً ماها.
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 احملكمة اإلداريـة    

 الدائرة األوىل
 / حممد قصري  رئيس احملكمةاألستاذ املستشاراملشكلة علنا برئاسة 

 لسيدين األستاذين/د. حممد الدمرداش وجنيب املاجدوعضوية ا
 وحضور مفوض احملكمة األستاذ/ حممد عبد املنعم الشلقامي

 وأمانة سر احملكمة األستاذ/ حسن عبد اللطيف
 أصدرت احلكم التايل:

 2012خالل دورة انعقادها غري العادي لسنة 
 ق 1/44يف الدعوى رقم 

 املقامة من:
 يالسيد/ عصـام أنور حنف

 ضـد
 السيد مدير عام املنظمة العربية للتنمية الصناعية

------ 
 

 :الواقعــات
 

أ دع خألسياذ// سي د د يد خم  يوا  8/1/2009إنه في  وي ا خميسيول خمس خفي  
 صفاه  كوالً دن خمسدد  سكراذروة خمسحكسة خإلدخروية ماذس ية  -خمسحذسى  -سحسد 

مهذ  ذمرقا خمس ون   ذموة طذم يذً خمد ل خم ر وة دروضة دد ى س ق ة سنه قودت  اد 
 ف  ياذسهذ خمحكا:
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  ق  ل خمدد ي شكالً. -1

 فييى خمس ضيي ع خمحكييا  انفويي/ قييرخر خمسايييل ختقاصييذدي  ختااسييذد  رقييا   -2
 صرف سكذفأة نهذوة خميدسة مه دن كذسل سيدة  28/8/2008 اذروخ  1748/5

 يدساه  ذمسن سة  ذدا ذرهذ فارة  خحدة.

   .دد ى  أا ذب خمسحذسذةاحسول خمسن سة سصذروف خم -3
 

: أن خإلدخرة خم ذسيية ميسن سيية قذسييت   يير   /كيير خمسييددى شييرحذً مييدد خ  
كوفوة حسذب سكذفأة نهذوة خميدسة ميس  فون ديى خمسايل خمي اخري ميسن سية حوي  

 595خم/ي نص دييى خداسيذد قيرخر خمساييل خمانفوي/ي رقيا  276أصدر قرخر  رقا 
خم/ي ونص ديى: )ختساسرخر  ذحاسذب  14/6/2008ف  د راه ختساثنذئوة  اذروخ 

سين  81سكذفأة نهذوة خميدسية مي يذسيون  ذمسن سية دييى فايراون   فقيذً ألحكيذا خمسيذدة 
ج(  فقيييذً مقيييرخرخت خمساييييل  -ب  -خمن يييذا خألسذسييي  مي يييذسيون  كذفييية فقرخاهيييذ )أ 

 خم اخري ميسن سة(.
 

حذدخت خم ر وة"   ير  قذست خألسذنة خم ذسة مياذس ة "إدخرة خمسن سذت  ختا
خمس ضييي ع دييييى مانييية خمسن سيييذت ميانسيييو   خمساذ  ييية  أصيييدرت ا صيييواهذ فييي  

 إحذماييه إمييى خإلدخرة خمقذن نويية  ذألسذنيية خم ذسيية مياذس يية م وييذن خمييرأي  14/7/2008
خمقذن ن  مو ر  ف  خااسذع خساثنذئ  ميانة خمسن سذت ميانسيو   خمساذ  ية ثيا دييى 

ذد   ذدا يذر  خماهية خم يويذ خمسشيرفة دييى خمسن سيذت خمسايل ختقاصيذدي  ختااسي
 خما  اسيك إصدخر قرخرخت سياسة مهذ.

 
أصدرت مانة خمسن سيذت ميانسيو   خمساذ  ية ا صيواهذ  23/8/2008 اذروخ 

خآلاوة: )خداسذد ن ذا نهذوية خميدسية مفايرة  خحيدة مسي  ف  خمسن سية خم ر وية ميانسوية 
 خمصنذدوة  خما دون(.

 
 ايييذروخ  82ختقاصيييذدي  ختااسيييذد  فييي  د رايييه رقيييا   خن قيييد خمساييييل

خمساضيسن: )خمس خفقية دييى خحاسيذب  5/  1748 أصدر قيرخر  رقيا  28/8/2008
سكذفأة نهذوة خميدسة مس  ف  خمسن سة خم ر وة ميانسوة خمصنذدوة  خما دون ديى فارة 

  خحدة(. 
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ذحاسيذب   /مك وك ن خمسايل ختقاصذدي قد أصدر قيرخرخً سياسيذً ميسن سية  
سكذفأة نهذوة خميدسة مي ذسيون ديى فارة  خحدة سن/ خماحذ  خمس  ف  ذمسن سة  حاى 

 خناهذء يدساه  كذنت خمسن سة اسور دكل ه/خ خمرأي.
 

 أضذف خمسدد  أنه أاصل هذافويذً  ذمسن سية  اأكيد ميه إصيرخرهذ دييى ديدا 
خمرئذسوة ماسوع انفو/ قرخر خمسايل ختقاصذدي  ختااسذد  رغا أنه خمسيطة خم يوذ 

 خمسن سذت خمسايصصة خم ذسية فى نطذ  اذس ة خمد ل خم ر وة.
 

اقدا  ا يا إميى سيدور ديذا خمسن سية سين ديدا اط وي   25/9/2008  اذروخ 
 28/8/2008خمصذدر  اذروخ  1748/5قرخر خمسايل ختقاصذدي  ختااسذد  رقا 

ب فأضيطر إميى رفيع إت أنه رغا سضى أكثر سن شهرون ما واا خمرد ديويه  ذإلوايذ
 ه/  خمدد ى.   

 
 : الااحية الشكليـة

 
صيدر  28/8/2008أضذف خمسدد  دن خمنذحوية خمشيكيوة قيذئالً: أنيه  ايذروخ 

قرخر خمساييل ختقاصيذدي  ختااسيذد   ذحاسيذب سكذفيأة نهذوية خميدسية دييى فايرة 
، فيا يا   خحدة إت أن خمسن سة ما ا ا ر  كذفوذً إلدذدة خحاسذب سكذفيأة نهذوية يدسايه

 ما واي  ردخً يالل ساون و سذً فأقذا دد خ  ييالل اسي ون  25/9/2009سنه  اذروخ 
و سييذً  فقييذً ميسييذدة خماذسيي ة سيين خمن ييذا خألسذسيي  ميسحكسيية.  ييييص إمييى أن دديي خ  

 سق  مة شكالً.
 

 : الااحية الموضوعية
 

 /كيير خمسييدد  أنييه  فقييذً محكييا خمسييذدة خمثذسنيية سيين س ذهييدة خمييدفذع خمسشييارك
 خما ييييذ ن ختقاصييييذدي  ييييون د ل خماذس يييية خم ر ويييية فييييأن خمسايييييل ختقاصييييذدي 
 ختااسذد  ه  خمسيطة خمرئوسوة  خم يوذ ميسن سذت خم ر وة خمسايصصة خم ذسية ف  
نطييذ  خماذس يية  هيي  خميي/ي وصييدر خمقييرخرخت خميذصيية  إنشييذئهذ أ  إم ذئهييذ  وصييدر 

 خمقرخرخت خمسياسة  شأنهذ.
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خمس ض ع ديى خمسايل ختقاصذدي أفيذدت أنهيذ  أن خمسن سة دندسذ درضت
سساسرة ف  خحاسذب سكذفأة نهذوة خميدسة مي ذسيون  هذ ديى فاراون خسانذدخ إمى نص 

ج   طي ييت سيين خمسايييل  -ب  -سيين خمن ييذا خألسذسيي   كذفيية فقرخاهييذ أ  81خمسييذدة 
 خماأكود ديى أن سذ اق ا  ه ه  خمصحوح. 

 
 خم ذسة مياذس ة  خناهت إمى خألا  ؟؟؟ قذست خإلدخرة خمقذن نوة  ذألسذنة

 25/6/1992 ايذروخ  207أن خمسايل خم اخري ميسن سية أصيدر قيرخر  رقيا  -
 ذداسييذد خمن ييذا خألسذسيي  مي ييذسيون  مييا ويي رد أي نييص وفوييد خمرا ويية أ  أن 

ميسييي  فون  25/6/1992وقاصييير اط وييي  خماويييذدة فييي  خمسكذفيييأة خدا يييذرخ سييين 
ذا ه/خ خمن ذا ديى كذفة حذتت خناهذء خميدسة خمحذموون، سسذ وقاض  اط و  أحك

 دن كذسل سدة يدساها. 25/6/1992  د 

أن سييين خألصييي ل خمقذن نوييية خمسقيييررة أن خمسركيييا خمقيييذن ن  خمييي/ي ويضيييع ميييه  -
خمس  ييف هيي  سركييا ان وسيي  تئحيي   مييول ا ذقييدي   أن خمنصيي ص خمايي  

 خديد مسيرة  ذدا ذرهيذ ق -ااضيسنهذ خمين ا خإلدخروية  خمسذموية ميسي  فون اسيري 
خدا يييذرخ سييين ايييذروخ سيييروذنهذ دييييى كذفييية  -سا يقييية  ذمن يييذا خم يييذا خمييي  وف  

 خمس  فون خمس ا دون  ذميدسة  قت سروذنهذ.

أن خمسشرع م  أرخد ختساثنذء منص ديوه صرخحة سثل سذ ف يه سايل خماذس ة  -
خمصييذدر  اقرويير ن ييذا ادوييد مسكذفييأة  4/9/1975 اييذروخ  3303 ييذمقرخر رقييا 

يدسة مس  ف  خألسذنة خم ذسة  ط   ه/خ خمقيرخر دييى اسويع خمسي  فون نهذوة خم
خمس ا دون  ذميدسة  قيت صيد ر   أايذا مهيا خحاسيذب سكذفيأة نهذوية خميدسية 

  فقذً مين ذا خمسذ   إ/خ كذن أفضل مها.

أن خما ييدوالت خماشييرو وة اسييري ديييى كييل خمسيي  فون ديين كذسييل سييدة يييدساها   -
 4/3/2006 اذروخ  6653خماذس ة خمقرخر رقا  اأكودخً م/مك فقد أصدر سايل 

 ا ييدول ق خدييد سيينح سكذفييأة نهذويية خميدسيية  قييد ط يي  هيي/خ خمقييرخر ديييى اسوييع 
خمس  فون خم/ون خناهت يدساها   د ه/خ خماذروخ دن كذسل سيدة ييدساها  سينها 
سن كذنت يدساه ق ل ه/خ خماذروخ   شرون أ  ثالثون سينة  قيد أكيدت خمسحكسية 

ة خمييد ل خم ر ويية فيي  خم دوييد سيين أحكذسهييذ ديييى سيي ول خمسثييذل خإلدخرويية ماذس يي
   قد أكد ه/خ فا ى خمسساشذر خمقذن ن   41مسنه  16حكسهذ ف  خمدد ى رقا 

خما  /هب فوهذ إمى أن ا يدول  10/4/2003خمسذ   ميسن سة ف  فا خ    اذروخ 
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ة / ب سين خمن يذا خألسذسي  مي يذسيون خميذصية  ذحاسيذب سكذفيأة نهذوي81خمسذدة 
 خميدسة قد أم ى اسوع خمسقاضوذت خماى ان ا نفل خمس ض ع سن ق ل. 

أن خمسحكسة خإلدخروة قد خسياقرت دييى اأوويد خمس يذدم خمساقدسية فيى خم دويد سين  -
 أحكذسهذ.   

 

 القرار الكاش  فى القااون اإلداري:
 

خمصييذدر  اييذروخ  5/1748أن قييرخر خمسايييل ختقاصييذدي  ختااسييذد  رقييا 
مقرخرخت خمسفسرة  خمكذشيفة دين  ايه خمحقوقية في  خمييالف  يون سن خ 23/8/2008

خمسن سة  خم ذسيون م دة سن خت إ/ اصر خمسن سة ديى سنح خمس  فون سكذفيأة إنهيذء 
يدساها ديى فاراون  اقدست   اهة ن رهيذ ميساييل ختقاصيذدي  ختااسيذد  إت 

أن احاسييب  أنييه   ييد درخسيياه ميس ضيي ع أوييد فايي ى إدخرة خمشييئ ن خمقذن نويية  قييرر
احذ  خمس  يف  ذمسن سية  حايى خناهيذء خمسكذفأة نهذوة خميدسة ديى فارة  خحدة سن/ 

يدساه  قد خسياقر خمفقيه خإلدخري دييى أن خمقيرخر خمسفسير وقاصير د ر  دييى إاخمية 
خم سيي    خإل هييذا حيي ل س ضيي ع س ييون  أثيير  وراييد إمييى اييذروخ صييد ر خمقييرخر 

 وية  ذهروية غوير حقوقوية  أن اييذروخ خألصيي   خن را وية خمقيرخرخت خمسفسيرة را
 سروذنهذ و  د إمى اذروخ صد ر /مك خمقرخر.

 
 يييص خمسيدد  إمييى أن هي/خ خمس ضيي ع صيدر فوييه خم دويد سيين خمفايذ ى سيين 
إدخرة خمشئ ن خمقذن نوة  نذًء ديى طيب خمسن سة إت أنهذ خساسرت ف  خمسسذطية حايى 

ديييى سيييطة  ذمسن سييذت   ييد صييد ر قييرخر سيين خمسايييل ختقاصييذدي  ختااسييذد  أ
خمسايصصييية  خسان يييت دييين صيييرف سكذفيييأة نهذوييية ييييدساها   يييد خنقطيييذع رخاييي ها 

  حذااها خمسذسة مكذفة سساحقذاها، ثا خيااا صحوفة دد خ   طي ذاها أنفة خم وذن.
 

 اري احضور خمدد ى مدي هوئة خمسف ضون ديى خمنح  خمثذ ت  سحذضر 
 كذمة ددد ست ح خف   ايسذت خماحضور حو  أ دع خمحذضر دن خمسدد 

سساندخت ط وت ديى خمسساندخت خمس ونة ديى غالف كل سنهذ  ددد أر ع س/كرخت 
طيب  9/1/2011دفذع صسا فوهسذ ديى طي ذاه  أضذف ف  خمس/كرة خمسؤرية 

ا  وضه  س يغ يسسون أمف د تر دن خإلضرخر  خمس ذنذة خمسذدوة  خألد وة خما  
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صرف سساحقذاه،  فى خمس/كرة خمسقدسة محقت  ه  س ب سسذطية خمسن سة ف  
طيب ا  وضه  س يغ دشرون أمف د تر م/خت خألضرخر  22/1/2012 ايسة 

خمسشذر إموهذ،  قدا خمحذضر دن خمسن سة خمسدد  ديوهذ ددد أر ع ح خف  سساندخت 
ط وت ديى خمسساندخت خمس ونة ديى غالف كل سنهذ  ددد ثال  س/كرخت  دفذدهذ 

رف  خمدد ى  ددا أحقوة خمسدد  فى طي ذاه.   ايسة أصرت فوهذ ديى طيب 
اقرر حاا خمدد ى مياقرور  ضا خمسساندخت خمسقدسة فى خمدد ى  20/2/2012
 ،  ديوه اا إددخد خماقرور خمسذثل. خم/ي ييص مطيب خمحكا:  43مسنه  12رقا 

 ق  ل خمدد ى شكالً،  فى خمس ض ع  إماخا خمسن سة خم ر وة ميانسوة خمصنذدوة 
خما دون خمسدد  ديوهذ  إدذدة خحاسذب سكذفأة نهذوة يدسة خمسدد   فقذً محكا  

فقرة ب( ديى أسذل فارة  خحدة ديى خمنح  خمس ون  ذألس ذب  سذ  81خمسذدة )
واراب ديى /مك سن مثذر أيصهذ صرف خمفر   خمسذموة خمسارا ة ديى /مك ، 

  خألسر  رد خمكفذمة.  
 

،   هذ قررت خمسحكسة 5/4/2012كسة ايسة  احدد من ر خمدد ى أسذا خمسح
حاا خمدد ى مينط   ذمحكا سع خال ميدفذع مسدة أسي  ع  ايسية خموي ا  في  خألايل 
خمسضر ب اقدا كيل سين طرفي  خمنياخع  سي/كرا  دفيذع ،  في  ايسية خموي ا صيدر 

 خمحكا  أ ددت سس داه خمسشاسية ديى أس ذ ه.
 

 المحكــمة
 

 - فقييذً مياكووييف خمقييذن ن  خمصييحوح  -سيين حويي  إن حقوقيية طي ييذت خمسييدد  
خمحكا:  ق  ل خمدد ى شكالً ،  فى خمس ض ع إماخا خمسن سة خمسدد  ديوهيذ  إديذدة 
خحاسذب سكذفأة نهذوية يدسايه كفايرة  خحيدة دين كذسيل سيدة يدسايه  يدءخً سين ايذروخ 
ا وونه ف  خمسن سة حاى خناهذء يدساه كفارة  خحدة ساصية  إماخا خمسن سة خمسدد  

 هذ  ذمسصر فذت.ديو
 

 حو  أنه دين شيكل خميدد ى: فيإن خمثذ يت سين خأل رخ  أن خمسيدد  خناهيت 
يدساييه م ي غييه خمسيين خمقذن نويية خمسقييررة  خحاسيي ت خمسن سيية خمسييدد  ديوهييذ سكذفييأة 
نهذوة يدساه ديى فاراون  ما اصرفهذ مه كفايرة  خحيدة،  خسان يت دين انفوي/ قيرخر 

 اييذروخ  82خمصييذدر فيي  د راييه  1748/5خمسايييل ختقاصييذدي  ختااسييذد  رقييا 
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 خمساضسنة خمس خفقة ديى خحاسذب سكذفأة نهذوة  - خمقرخرخت خماذموة  - 28/8/2008
خميدسيية مسيي  ف  خمسن سيية خم ر ويية ميانسويية خمصيينذدوة  خما ييدون ديييى فاييرة  خحييدة، 
 خسياسرت في   حي  خمس ضي ع  درضيه دييى أكثير سين اهية  إحذمايه إمييى إدخرة 

ة أكثر سن سرة  ما انف/ خمرأي خمقذن ن  خم/ي طي اه كسذ ما انف/ قرخر خمشئ ن خمقذن نو
خمسايل ختقاصذدي  ختااسذد  خمسشذر إمويه،  سي   أن أيطرايه خمسن سية خنيه ايا 
إحذميية طي ييه  إدييذدة خحاسييذب سكذفييأة نهذويية يدساييه إمييى خمسساشييذر خمقييذن ن   سييواا 

اذ ويذً سنهيذ في  أاذ ايه إميى طي يه، إ الغه  ذمرأي حذل خساالا خمرد سسذ و د سسيكذً إو
 مسييذ ا ييون مييه دييدا انفويي/هذ ميييرأي خمقييذن ن   خسيياسرخرهذ فيي  رفيي  إدييذدة حسييذب 
سكذفأة نهذوية يدسايه دييى أسيذل فايرة  خحيدة ، فيا يا سين /ميك إميى خمسيدد  ديويه 

، إت أنييه مييا واييي  ردخً ديييى ا يسييه هيي/خ يييالل خمسييدة 25/9/2008 صييفاه  اييذروخ 
 سييذً( خمسقييررة  سقاضييى نييص خمسييذدة خماذسيي ة سيين خمن ييذا خألسذسيي  و 60خمقذن نويية )

،  سيين ثييا  إ/ أقييذا 24/11/2008ميسحكسيية ميييرد ديييى خمييا يا  خمايي  اناهيي  فيي  
، أي يالل خماس ون و سذً خماذموة ميسدة أنفة 8/1/2009خمسدد  دد خ  خمسذثية  اذروخ 

خمس خدويد   يذإلارخءخت خم وذن خألسر خم/ي وك ن س ه خمسدد  قيد أقيذا ددي خ  ييالل 
خمسقررة قذن نذً ط قذً محكا خمسذدة خماذس ة سذمفة خم/كر  خمسذداون خمسذ  ة  خمثذسنة سن 

 خمن ذا خمدخيي  ميسحكسة سا ونذً خماقرور  ق  مهذ شكالً.
 

سن خمن ذا خألسذس  مي يذسيون  81 سن حو  أنه دن خمس ض ع : فإن خمسذدة 
 دوة  خما دون انص ديى أن: ذمسن سة خم ر وة ميانسوة خمصنذ

 

وسنح خمسدور خم ذا  خمسدور خم ذا خمسسذدد سكذفأة نهذوة يدسة   خقع شيهرون سين  -أ"
إاسذم  خمرخاب دن كيل سينة يدسية  ذمنسي ة ميسين خت خألر  ية خأل ميى    خقيع 
ثالثة أشهر سين خمرخايب خإلاسيذم  دين كيل سينة يدسية سين خمسين خت خألر  ية 

 خمثذنوة.

خمس  فون سكذفأة نقدوة فى حذتت نهذوة خميدسة خمايى وارايب ديوهيذ وسنح  ذق   -ب
سثل ه/خ ختساحقذ   ف  خألحكذا خمي خردة فيى خمفصيل خم ذشير سين هي/خ خمن يذا 

  /مك  فقـذً مسذ وأا :

رخاييب شييهرون ديين كييل سيينة سيين خمسيين خت خم شيير خأل ميي  ميدساييه فييى   -1
 خمسن سة.
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 سة خماى ااود ديى /مك.رخاب ثالثة أشهر دن كل سنة سن سن خت خميد  -2

 و ا ر خمرخاب خمشهري خأليور أسذسذً محسذب خمسكذفأة  خم/ي واك ن سن:   -3

 ييدل  -خما يي و  خم ييذئي   -ا يي و  غييالء خمس وشيية  -)خمرخاييب خألسذسيي  
 خمسكن( . 

 
 24/6/1992خحاسذب سكذفأة نهذوة خميدسة سن/ خماحذ  خمس  ف  ذم سل  م ذوة  -ج

ونييه حسييب خمن ييذا خألسذسيي  مي ييذسيون  ذمسن سيية مي ييذسيون خمس ايي دون فييى ح
 خم ر وة ميانسوة خمصنذدوة  خم/ي كذن سذروذً حاى /مك خماذروخ  كسذ وي :

رخاب شهر  نصف دن كل سنة سن خمسن خت خم شر خأل مى ميدساه فيى   -1
 خمسن سة. 

 رخاب شهرون دن كل سنة سن سن خت خميدسة خماى ااود ديى /مك.  -2

 محسذب خمسكذفأة . و ا ر مير رخاب أسذسذً   -3

 ا ا ر كس ر خمشهر شهرخ كذسالً.  -4

 
 سفيييذد سيييذ اقيييدا  أن خمن يييذا خألسذسييي  مي يييذسيون  ذمسن سييية خم ر وييية ميانسوييية 
خمصنذدوة  خما دون قرر سكذفأة نهذوية يدسية مي يذسيون  هيذ اصيرف مهيا دنيد خناهيذء 

ا  ذمسن سية يدسذاها  سذ وكفل مها حوذة كروسة   د خإلحذمية مياقذديد  خكاسيذل دطيذئه
 ه/خ خمن ذا ف  حقوقاه  دوالً دـن ن ذا خمس ذش خمشهري خم/ي وصرف مي ذسيون   د 
خناهذء يدساها م ي غ خمسين خمقذن نوية خمسقيررة مايرك خميدسية  سيذ وكفي  سؤنيه خمحويذة 
 و ط  خحاوذاذاها خمو سوة   د خنقطذع رخا ها  و ا ر  سثذ ة اكروسذً مها   د خكاسذل 

 خم طذء .
 

 1992سين خمن يذا خألسذسي  مي يذسيون  ذمسن سية ق يل سينة  81ت خمسيذدة  كذن
اقضيي   صييرف سكذفييأة نهذويية خميدسيية مي ييذسيون  ذمسن سيية ديييى أسييذل رخاييب شييهر 
 نصييف ديين كييل سيينة سيين خمسيين خت خم شيير خأل ميي  ميدساييه فيي  خمسن سيية،  رخاييب 

ايب شهرون دن كل سنة سن سن خت خميدسة خما  ااود ديى /ميك،  خدا يذر ميير رخ
 أسذسذً محسذب خمسكذفأة،  خدا ذر كس ر خمشهر شهرخً كذسالً.
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اا ا دول خمن ذا خألسذس  مي ذسيون  س اب قيرخر  25/6/1992 خدا ذرخ سن 

 فييي  خميييد رة خمثذنوييية دشيييرة  ذمر يييذط سييين 207خمساييييل خمييي اخري ميسن سييية رقيييا 
 س ايييب قيييرخر خمساييييل  2002ثيييا ا دوييييه سيييرة أييييرى سييينة  25/6/1992 -22
( مانص 15/5/2002-11ف  خمد رة خمسذ  ة دشرة  ذمروذ  ) 319خري رقا خم ا

 ييالف خمسيدور خم يذا  خمسيدور  -سنه ديى سنح  ذق  خمس  فون  ذمسن سية  81خمسذدة 
 خم ذا خمسسذدد.

 سكذفأة نقدوة ف  حذتت نهذوة خميدسة  فقذً مسذ وأا : -

   خمسن سة.رخاب شهرون دن كل سنة سن خمسن خت خم شر خأل مى ميدساه ف -

 رخاب ثالثة أشهر دن كل سنة سن سن خت خميدسة خما  ااود ديى /مك. -

 و ا ر خمرخاب خمشهري خأليور أسذسذً محسذب خمسكذفأة  خم/ي واك ن سن: -

 يييدل  -خما ييي و  خم يييذئي   - ا ييي و  غيييالء خمس وشييية -) خمرخايييب خألسذسييي  
 .  خمسكن(
    

خإلدخروة مياذس ة خم ر وة  سن حو  أن سن خمسساقر ديوه فى قضذء خمسحكسة 
أن خمقرخرخت خماشرو وة خماى وصدرهذ سايل خماذس ة  شيأن س  فوهيذ اسيري  يأثر 

 س ذشر سن اذروخ صد رهذ سذ ما ونص صرخحة ديى يالف /مك. 
 

 ة( مسين9} حكا خمسحكسة خإلدخروة ماذس ة خميد ل خم ر وية في  خميدد ي رقيا )
 .{ 9/10/1966ايسة قضذئوة  1

 
مسساقر ديوه أن سنذط خساحقذ  سكذفيأة نهذوية خميدسية هي  احقي  كسذ أنه سن خ

 خق ة خناهذء خميدسة ألي سن خألس ذب خم خردة ديى س ول خمحصر ف  ن ذا س  ف  
خماذس ة خم ر وة ،  أن سدي خألثر خمف ري مياشروع خمادود ه  سروذنه ديى خم قيذئع 

 ل صد ر .خمالحقة ديى صد ر  د ن خم قذئع خماى اك ن قد خكاسيت ق 
 

، 17، 16} حكا خمسحكسة خإلدخروة ماذس ة خمد ل خم ر وة فى خمددذ ى أرقذا 
 {. 12/5/2008  ايسة  14مسنه  21
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 حو  أن سين خمسقيرر فقهيذ  قضيذء أن دالقية خمس  يف  اهية دسييه دالقية 
ان وسوييه احكسهييذ خميين ا  خمييي خئح  أن أي ا ييدوالت ديييى /مييك خمن ييذا اسييري  ييأثر 

ى اسوع خمسرخكا خمقذن نوة خماى ما اكاسل ق ل صد ر /مك خما دول ف ري  س ذشر دي
 /مك  فقذً مسذ خساقرت ديوه أحكذا خمسحكسة خإلدخروة ماذس ة خميد ل خم ر وية  دييى 
/مك فذن أوة ا دوالت اشيرو وة اسيري دييى اسويع خمسي  فون خمس اي دون  ذميدسية 

/  خما يدوالت دييى  قت صد ر ه/  خما دوالت  أثر ف ري  س ذشير،  ت اسيري هي
خم ييذسيون خميي/ون خكاسييل سركيياها خمقييذن ن   إحييذماها إمييى خمس ييذش ق ييل صييد ر ايييك 

سذمفة خم/كر أنهيذ  81منص خمسذدة  خما دوالت،  سن ثا وك ن خمافسور خمقذن ن  خمسيوا
اسييري ديييى اسوييع خم ييذسيون خمس ايي دون  ذميدسيية  قييت صييد ر قييرخر خمسايييل 

فيى خميد رة خمثذنوية دشيرة  ذمر يذط سين  207رقيا خم اخري ميسن سة خمسدد  ديوهيذ 
 كل سن وحيذل إميى خماقذديد سينها   يد /ميك خمايذروخ،  ت وسيري  22-25/6/1992

/مك خما دول ديى سن أحول سنها إمى خماقذدد ق يل /ميك خمايذروخ  هي/خ هي  خمسقصي د 
 خمسشذر إموهذ. 81   ذرة " ف  حونه " خم خردة  ذمفقرة ج سن خمسذدة 

 
 سن حو  أنه  ذم نذء ديى سذ اقدا  مسذ كذن خمثذ ت سين خأل رخ  أن خمسيدد  
أحوييل إمييى خماقذدييد م ي غييه خمسيين خمقذن نويية خمسقييررة  كييذن س ايي دخ  ذميدسيية  قييت 

حسي سذ  2002 خمس يدل سينة  25/6/1992إصدخر ن يذا سكذفيأة نهذوية خميدسية في  
فقييرة ب( سيين  81خمسييذدة ) اقييدا،  سيين ثييا وسيياح  سكذفييأة نهذويية خميدسيية  فقييذً محكييا

خمن ييذا خألسذسيي  مي ييذسيون  ذمسن سيية خمسييدد  ديوهييذ ديييى فاييرة  خحييدة خدا ييذرخ سيين 
اذروخ خماحذقه  يدسة خمسن سة  حاى اذروخ خناهذء يدساه ديى خمنح  خمايذم : رخايب 

 شهرون دن كل سنة سن خمسن خت خم شر خأل مى ميدساه ف  خمسن سة. 
 

في   1748/5صيذدي  تااسيذد  في  قيرخر رقيا  ه/خ سذ أكد  خمساييل ختقا
خم/ي أكيد خحاسيذب سكذفيأة نهذوية خميدسية مسي  ف   28/8/2008 اذروخ  82د راه 

خمسن سيية خم ر ويية ميانسويية خمصيينذدوة  خما ييدون ديييى فاييرة  خحييدة ،  سييذ أدق ييه سيين 
حويي  أكيد دييى خمايياخا خمسن سيذت خم ر وية خمسايصصيية  12/2/2009قيرخرخت في  

خمساييييل ختقاصيييذدي  ختااسيييذد   صيييفاه خمسرا وييية خمق سوييية   انفوييي/ قيييرخرخت
مسؤسسييذت خم سييل خم ر يي  خمسشييارك  قرخرخاييه سياسيية  نهذئويية  اي يي  حكسييذً أويية 
قرخرخت أ  ا يوسذت اا ذر  س هذ،  أكيد دييى /خت خمس يدأ خمسشيذر إمويه كي/مك فيى 

ت دين إت أن خمسن سة خمسدد  ديوهذ خسان  30/9/2010 اذروخ  1852قرخر  رقا 
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خماط و  خمصحوح مين ذا خألسذس  مي ذسيون كسذ خسان ت دين انفي/ قيرخرخت خمساييل 
 ختقاصذدي  ختااسذد  خمسشذر إموهذ. 

 
 1867 ت ونذل سن /مك صد ر قرخر خمسايل ختقاصذدي  ختااسذد  رقا 

 إراذء انفو/ خمقرخر خمسذ   إ/ أن خألدخة خماشرو وة خما  قيررت  5/5/2011 اذروخ 
سيين خمن ييذا  81خمسييدد  فيي  خمحصيي ل ديييى سكذفييأة نهذويية يدساييه هيي  خمسييذدة حيي  

خألسذس  مي ذسيون  ذمسن سة خمسدد  ديوهذ  سذ كذنت قيرخرخت خمساييل ختقاصيذدي 
 ختااسييذد  إت انفويي/خً  افسييورخً كذشفييـذً  اأكوييدخً ميحكييا خميي/ي قرراييه خمسييذدة خمسشييذر 

خمنح  خمساقدا، كسيذ ت ونيذل سين هي/خ خميرأي إموهذ،  فقذً ميافسور خمقذن ن  خمسيوا ديى 
خمق ل  صرف خمسدد  مسكذفأة نهذوية يدسايه  ذمطروقية خماي  خحاسي اهذ  هيذ خمسن سية 
خمسدد  ديوهذ فسن خمسقرر أن سكذفأة نهذوة خميدسة ح  ميس  ف  ت وا ا حرسذنه 
سنهييذ إت إ/خ كييذن هنييذك نييص صييروح وقضيي   يي/مك  مييول هنييذك أي نييص  ذمن ييذا 

  مي ذسيون  ذمسن سة وسنع خمس  ف سن خمسطذم ة  كذسل سكذفيأة نهذوية يدسايه خألسذس
إ/خ صرف ااءخً سنهذ خألسر خم/ي نري س يه خمحكيا  يإماخا خمسن سية خمسيدد  ديوهيذ 

فقيرة ب( دييى  81 إدذدة خحاسذب سكذفأة نهذوية يدسية خمسيدد   فقيذً محكيا خمسيذدة )
 أسذل فارة  خحدة حس سذً اقدا . 

 
 9/1/2011ه دن طي ذت خمسدد  خمسقدسة ف  خمس/كرة خمسؤرية  سن حو  أن

 طييب  22/1/2012 طيب ا  وضه  س يغ يسسون أمف د تر  خمسي/كرة خمسؤريية 
ا  وضه  س يغ دشرون أميف د تر دين خألضيرخر  خمس ذنيذة خمسذدوية  خألد وية خماي  

دوسيه محقت  ه  س ب سسذطية خمسن سة في  صيرف سسياحقذاه فهي/خ خمطييب ميا وياا اق
ميسحكسة  ذمطروقة خمقذن نوة خمسقررة  ذمن ذا خألسذس  ميسحكسة سسذ وا ون س ه ديدا 

 ق  مه سع ختكافذء  /مك ف  خألس ذب فقط د ن خمسنط  .
 

  سيين حويي  أن خمسييدد  أاوييب إمييى طي ذاييه خألصيييوة فسيين ثييا وسيياح  رد 
 خمكفذمة.
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 فلهـ ه ااسباب حكمت المحكمة

 
وفأأى الموضأأول بأأالحاا الما مأأة العربيأأة للتاميأأة بقبأأول الأأدعوال شأأك ً  

ال ااعية والتعدين المدعي عليهأا باعأادن احتسأاب مكافأ ن اهايأة خدمأة المأدعي 
فقأأرن ب( علأأى أسأأاس فتأأرن واحأأدن علأأى الاحأأو المبأأين  81وفقأأاً لحكأأا المأأادن )

بااسباب وما يترتب على  ل  من آثأار أخ أها  أر  الفأروو الماليأة المترتبأة 
   واامر برد الكفالة.على  ل 
 

 .2012/ 5/ 7 ـدر الحكا وأودعت أسبابه بجلسة ا ثاين الموافو 
 
 

 سكرتير المحكمة
 حسن عبد الل ي 

 رئيس المحكمة 
 محمد ق ري
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 متديـد خـدمـة موظـــف
 ــــــــــــــــــــــــ

 
 المبدأ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
أن تمديد الخدمة للمو   بعد بلوغأه السأن 

امتيأأاح لأأةدارن تسأأتعمله  القااوايأأة للتقاعأأد  يعتبأأر

لضأأأأمان حسأأأأن سأأأأير المرفأأأأو العأأأأاا و  يمكأأأأن 

للمو أأأأ  أن يلأأأأحا اإلدارن بتمديأأأأد خدمتأأأأه بعأأأأد 

 ااقضاء مدن التقاعد القااواية.
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 جامعة الدول العربية

 اريـةاحملكمة اإلد    
 الـدائــرة الثانية 

 املشكلة علنا  برئاسة السيد املستشار/ جنيب ماجد املاجد  وكيل احملكمة 
 وعضوية كل من :

 السيد املستشار/ فريد تناغو، والسيدة املستشارة/بن زروقي فافا 
 / عبد اجليد مسعد العوامىمفوض احملكمة املستشار الدكتور  وحضور

 روت هيكل وسكرتارية السيد/ حممود ث
 أصدرت احلكم التايل

 2014خالل دور انعقادها  العادي لسنة 
 1/12/2014جبلسة 

 ق  46لسنة  58يف الدعوى رقم 
 املقامة من :

 السيد / احلبيب بن الشريف املوهلي
 ضـــــــد

 األمني العام جلامعة الدول العربية
 ـــــــ

 الوقـائــــم:

 س اب دروضة ،   دد خ  خمسذثيةأقذا خمسدد  خمح وب  ن خمشروف خمس مه
   خسطة  20/09/2011أ ددت قيا كاذ ة خمسحكسة ف  و ا خمثالثذء خمس خف  
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سحذسوه خألساذ/ أحسد سحسد شروف خمدون، طذم ذ خمحكا  ق  ل خمدد ى شكال  ف  
خمس ض ع أصال   صفة دذاية، خألسر    داه مي سل  خساسرخر   ه حاى  ي غه 

رف اسوع سساحقذاه خمسذموة سن ر خاب، سن/ اذروخ سن خميذسسة  خمساون  ص
صد ر قرخر إنهذء يدساه،  خحاوذطوذ ا  وضه دسذ اك د  سن يسذئر سذدوة،  إماخا 
 خألسذنة خم ذسة  ذمسصذروف   خألا ذب  خإل/ن  رد خمكفذمة سع حف  حق قه أوذ كذنت.

 
مد ل حو  /كر خمسدد  شرحذ مدد خ ، أنه دون  ذألسذنة خم ذسة ماذس ة خ

خم ر وة ف  أ خئل خمثسذنونذت  ادرج ف  خمدراذت خم  وفوة حاى دراة  اور 
سف  ،  ن رخ مكفذءاه خم  وفوة، كيفه خألسون خم ذا مياذس ة،  ا م  رئذسة ددد 
سن خإلدخرخت خمسهسة،  سنهذ إدخرة   ثذت  سرخكا خماذس ة  ذميذرج  سركا 

ة فوه،  اأكودخ مه/  خمكفذءة  خمثقة خمس ي سذت  خمسكا ة، سسذ ودل ديى ثقة خماذس ـ
سؤرخ ف   99/1 ن رخ محذاة خم سل، فقد صدر قرخر خألسون خم ذا احت رقا 

ا،  اسدود يدساه   قذئه ف    وفاه مسدة سنة قذ ية مياادود  دءخ سن 11/04/2010
سن  59/2ا، اذروخ  ي غه سن خمس ذش،  /مك ط قذ ألحكذا خمسذدة 11/05/2014

  ميس  فون  ذماذس ة، خما  أاذات خساثنذًء مألسون خم ذا سـد يدسة خمن ذا خألسذس
سنة  شرط ا خفر خمكفذءة،  أن وك ن شذغال   وفة إشرخفوة  65خمس  ف حاى سنة 

% سن 1  أن ااطيب سصيحة خم سل /مك،  أت وااذ ا سن واا خمسد مها، نس ة 
يذسسة  خمساون دف ة خمسالك خم  وف  خمس اذد مألسذنة  وك ن خماسدود إمى سن خم

  خحدة    قرخر  خحد   مول ديى دف ذت.
 

حو  أضذف أن كذفة شر ط   ض خ ط خماسدود سا فرة ف  حقه،  خمدمول 
ديى /مك خمسد مه  ف  خميدسة سنة  خحدة قذ ية مياادود، إت أنه قد اا إنهذء يدساه 

  د سيذمفة   د خناهذء ه/  خمسن د ن خماسدود مه حاى خميذسسة  خمساون، سسذ و
خمسشذر إموهذ، تسوسذ   أن خماذس ة أ ي اه  س خفقة  59/2صروحة ألحكذا خمسذدة 

خألسون خم ذا ديى خمس/كرة خمس ر ضة ديوه  شأن خمس خفقة ديى خماسدود مـه مسدة سنة 
أيرى، إت أنه ف ائ  صد ر قرخر إنهذء يدسة رغا قوذسه  اراوب حوـذاه خمس وشوة 

اسة تساسرخر  سدة دذا ثذن ف  خميدسة   د خمسد مه، سسذ   دفع خإلواذرخت خمال
 درضه ألضرخر سذدوة   نفسوة كثورة.

 



 

274 

 اجتهادات المحكمة اإلدارية  -(46العدد )

حو  أنه قد ا يا سن قرخر إنهذء يدساه أسذا خألسون خم ذا ماذس ة خمد ل 
د ن أن وايقى ردخ ديى /مك، كسذ خيااا دروضة  07/06/2014خم ر وة  اذروخ 

 خم وذن. دد خ   طيب خمحكا مه  ذمطي ذت أنفة
 

حو  قدا خمسدد  حذف ا  سساندخت ط واذ ديى خمسساندخت خمس الة ديى 
غالف كل سنهسذ، كسذ قدا س/كرا  دفذع صسا فوهسذ ديى طي ذاه  ذإلضذفة إمى 
طيب خمحكا  أحقواه ف  خما  و ، ناواة سذ محقه سن يسذئر سذدوة أنفقهذ ديى 

  سن ر ح أس خل سحققة   د أسذل خساسرخر  ف  دسيه مسدة سنة أيرى،   سذ فقد
ايقوه در  سن طرف إحدى خمشركذت خمفرنسوة مي سل مدوهذ  رخاب سن ي قدر  

و ر  شهروذ  دل خمسكن، سع حف   1500و ر   ذإلضذفة إمى س يغ  60.000،00
 كذفة حق قه خأليرى أوذ كذن ن دهذ.

 
 :بحو  قدا سساشذر خألسون خم ذا ماذس ة خمد ل خم ر وة س/كرا  دفذع طي

 

ك ن أن سقطع خمناخع ف  ه/   عـدا قبول الدعوال من الااحية الشكلية  أو :
، 11/04/2010 اذروخ  99/1خمدد ى ونصب ديى قرخر خألسون خم ذا رقا 

خمساضسن سد يدسة خمسدد  مسدة سنة  خحدة، فإ/خ كذن هنذك ساذل ميا يا، فكذن 
اون،  أن قوذسه  ا يا ف  ديى خمسدد  أن وقدا ا يسه ضد ه/خ خمقرخر يالل سدة سن

خميذص  إنهذء يدساه، ه  ف  حقوقة خألسر  9/5/2011 اذروخ  94/1خمقرخر رقا 
خياال   خق ة قذن نوة ساوفة مواا خحاسذب ديى أسذسهذ خمس خدود خمقذن نوة ميا يا ف  
خمقرخر   إقذسة خمدد ى أسذا خمسحكسة ن رخ ألن خمسدد  ف ت ديى نفسه خمس خدود 

 11/04/2011 اذروخ  99/1خمسقررة ميا يا ف  قرخر خألسون خم ذا رقا خمقذن نوة 
 خمسشذر إموه أدال .

 

ن رخ ألن خألسذنة خم ذسة غور  ثاايا: رفض الدعوال من الااحية الموضوعية:
 سياسة  إصدخر قرخر  سد يدسة خمسدد  مسدة سنة ثذنوة.

 

خم ذسة ااـذ  حو  أن سذ  رد ف  س/كرة خمسدد ،  أن سذ قذست  ه خألسذنة 
خمسدد  سن أيطـذء كسذ س   /كر ، أدت إمى  قــ ع أضرخر سذدوة  س ن وة 
اسوسة محقت  ـه  وساح  أن ا  ضه دنهذ خألسذنة خم ذسة ألن خمضرر خم/ي 
أصذ ه نذاج دن اصرفذاهذ ااذهه،  مالددذءون دالقة خمس  وة  ون خمقرخر 

مقرخر خمساس ب دنه، سسذ  خماصرف خميذطئ خم/ي قذست  ه خألسذنة خم ذسة  خ
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وسا اب ا  و  خمسدد  دن /مك،  سرد د ه/خ ختددذء  أنه دسال  س دأ 
خمسسؤ موة  خما  و  خم/ي وقع ديى دذا  خمشيص، وسا اب  ا د يطأ خراكب 
سن اذن ه أدى إمى حد   ضرر مي ور سع  ا د دالقة س  وة  ون ه/خ خميطأ 

خألسذنة خم ذسة مادخرك خمضرر خمسذدي  /مك خمضرر، فسذ ه  خميطأ خم/ي خراك اه 
 خمس ن ي خم/ي وددوه خمسدد ؟  سذ ه  دالقة خمس  وة  ون خمقرخر  خماصرف 

 خميذطئ خم/ي قذست  ه خألسذنة خم ذسة؟.
 

خمقذض   11/04/2010خمصذدر  اذروخ  99/1فهل وقصد خمسدد  خمقرخر رقا 
/ي كذن سن خمسفار  أن  اسدود يدساه مسدة سنة  خحدة فقط، ما وقصد  ذمقرخر خم

وصدر سن خألسون خم ذا خمسا ي   اسدود يدسة خمسدد   سنة ثذنوة حسب سذ وددوه؟ 
، فه/خ إقرخر سنه سرة ثذنوة،  أن قرخر خماسدود 99/1فإ/خ كذن وقصد  ذمقرخر رقا 

خميذص  ذمسدد  مسدة سنة  خحدة، أمح   ـه ضرر،   سن ثا كذن وا ون ديوه اقدوا 
 اـ د س ب م/مك أا أنه وقصد خمقرخر خم/ي وفار  أن وصدر سن  ا يسه، ف  حذمة

 خألسون خم ذا   اسدود سدة يدساه سنة ثذنوة   ما وصدر.
 

، موصدر خمحكا كسذ 2014حو  قذا سف   خمسحكسة  اقرور سن شهر سذرل
 وي :  ق  ل خمدد ى شكال  رفضهذ س ض دذ   خألسر  سصذدرة خمكفذمة.

 احملكمـــة
 :من حيث الشكل

  
حو  أ ن خمسدد  رفع ه/  خمدد ى سياسسذ سن يالمهذ إم ذء قرخر خألسون 

ا، 9/5/2011خمصذدر  اذروخ  2011مسنة  94/1خم ذا ماذس ة خمد ل خم ر وة رقا 
 63م ي غه سن خم سر  11/05/2011فوسذ اضسنه سن إنهذء يدساه خدا ذرخ سن 

سنة،  65ذدد مه إمى سنة،  سذ واراب دن /مك سن مثذر أيصهذ اسدود سن خماق

  صرف رخا ه  سساحقذاه خمسذموـة.
 

،يالل  7/6/2011حو  أن خمسدد ، قد اقدا  ا يسه خمسكا ب  اذروخ 
خمساون و سذ خمسقررة إمى خألسون خم ذا ماذس ة خمد ل خم ر وة، إت أنه ما واي  ردخ 

 ديى ا يسه، سسذ و د  سثذ ة رفضذ ميا يا.
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ا، يالل خماس ون و سذ 20/9/2011اذروخ حو  أنه قـذا  ه/  خمدد ى  
 خمسقررة سن اذروخ رف  خما يا.

 
سن خمن ذا خألسذس  ميسحكسة خإلدخروة ماذس ة خمد ل  9حو  أن خمسذدة 
 خم ر وة، انص ديى أن:

فوسذ ددخ قرخرخت سايل خماأدوب، ت اق ل خمددذ ى سذ ما وكن سقدسهذ قد ا يا  -1"
 ذا  رف  ا يسه،  ت وق ل اقدوا خما يا مألسون كاذ ة دن س ض دهذ إمى خألسون خم

خم ذا   د خنقضذء ساون و سذ سن اذروخ ديا صذحب خمشأن  ذم قذئع سحل خمناخع ، 
 إ/خ خنقضت سا ن و سذ سن اذروخ اقدوا خما يا إمى خألسون خم ذا د ن رد ديوه، 

 فإن /مك و ا ر  سثذ ـة رف  ميا يا.

الل اس ون و سذ سن اذروخ ديا خمشذك   رف   ت اق ل خمدد ى سذ ما ارفع ي -2
 ا يسه أ  سن اذروخ ديسه  ذداسذد قرخر سايل خماأدوب.
 .9/5/2011حو  أن خمقرخر خمسط  ن فوه  ذإلم ذء سؤرخ ف  

 
إت أنه ما واي  ردخ دن  7/6/2011حو  أن خمسدد  اقدا  ا يسه  اذروخ 

 .7/8/2011 إمى 7/6/2011ا يسه   د سذ خنقضت سا ن و سذ أي سن 
 

ا، سسذ وا ون 20/9/2011حو  أن خمسدد  رفع دد خ  خمرخهنة  اذروخ 
خماصروح  ق  مهذ شكال، ك نهذ رف ت يالل خماس ون و سذ خمسقررة سن اذروخ ددا 

 خمرد ديى خما يا خم/ي و ا ر رفضذ ميا يا.
 

  ذماذم ، فإن دفع خألسذنة خم ذسة ماذس ة خمد ل خم ر وة،  أن خمدد ى غور 
سق  مة شكال، سرد د ديوه، ن رخ ألن خمسدد  قد أقذا دد خ  خمرخهنة، سياسسذ إم ذء 

خمصذدر  اذروخ  2011مسنة  94/1قرخر خألسون خم ذا ماذس ة خمد ل خم ر وة رقا 
خمساضسن إنهذء يدساه،  ما وط ن ف  قرخر خألسون خم ذا ماذس ة خمد ل  9/5/2011

خمساضسن سد يدسة خمسدد  مسدة سنة  ،11/4/2010 اذروخ  99/1خم ر وة رقا 
 .11/05/2010قذ ية مياادود  دءخ سن 
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حو  أن خددذء خألسذنة خم ذسة ماذس ة خمد ل خم ر وة،  أن خمدد ى غور 
 سق  مة شكال سيذمفذ ميحقوقة  خم قذئع   وا ون ختمافذت إموه. 

 
يالل  -حو  أن خمدد ى سق  مة شكال، م ق دهذ ف  خآلاذل خمقذن نوة

 .و سذ خمسقررة سن اذروخ رف  خما يا -90-ماس ونخ
 

 من حيث الموضول:
 

حو  وساييص سن خأل رخ   خمسساندخت خمس ددة  سيف خمدد ى، أن 
خمسدد  ا نس  خمانسوة،  كذن سن خم ذسيون  ذألسذنة خم ذسة ماذس ة خمد ل خم ر وة، 
   ل وادرج ف    ذئفهذ، حاى ش ل   وفة  اور سف  ،   اذروخ

 2010مسنة  99/1صدر قرخر خألسون خم ذا مياذس ة رقا  ا،11/04/2010
ا 11/05/2010ساضسنذ اسدود سن خماقذدد مه مسدة دذا قذ ية مياادود خدا ذرخ سن 

اذروخ  ي غه سن خم سر خثنون  ساون سنة سوالدوة  ه  اذروخ خناهذء خميدسة  صفة 
 شردوة.
 

مسنة  94/1ن فوه رقا ، صدر خمقرخر خمسط  9/5/2011حو  أنه   اذروخ 
م ي غه سن خم سر  11/5/2011ساضسنذ خناهذء يدسة خمسدد  خدا ذرخ سن  2011

 سنة سوالدوة، سع صرف كذفة سساحقذاه خمسذموة خمسارا ة دن خناهذء يدساه. 63
 

حو  أن خمسدد  وادا   أنه  ن رخ مكفذءاه خم  وفوة، كيفه خألسون خم ذا 
إلدخرخت خمسهسة، سنهذ إدخرة   ثذت  سرخكا مياذس ة،  ا م  رئذسة ددد سن خ

خماذس ة  ذميذرج  سركا خمس ي سذت  خمسكا ة، سسذ ودل ديى ثقة خماذس ة ف  
شيصواه  اأكودخ ديى ه/  خمكفـذءة  خمثقة   ن رخ محذاة خم سل، فقد صدر قرخر 

 اسدود يدساه   قذئه ف    وفاه مسدة  11/4/2010 اذروخ  99/1خألسون خم ذا رقا 
ا اذروخ  ي غه سن خمس ذش  /مك ط قذ 11/05/2010نة قذ ية مياادود  دءخ سن س

سن خمن ذا خألسذس  ميس  فون  ذماذس ة خما  أاذات خساثنذء  59/2ألحكذا خمسذدة 
سنة  شرط ا خفر خمكفذءة  أن وك ن  65د يدسة خمس  فون إمى ـمألسون خم ذا س

/مك،  أت وااذ ا سن واا خمسد شذغال   وفة إشرخفوة،  أن ااطيب سصيحة خم سل 
% سن خمسالك خم  وف  خمس اد مألسذنة خم ذسة،  وك ن خماسدود إمى سن 1مها نس ة

 خميذسسة  خمساون دف ـة  خحدة    قرخر  خحد  مول ديى دف ذت.
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حو  أنه أضذف أن كذفة شر ط   ض خ ط خماسدود سا فرة ف  حقه  خمدمول 

نة  خحدة قذ ية مياادود،إت أنه قد اا إنهذء ديى /مك خمسد مه ف  خميدسة مسدة س
يدساه   د خناهذء ه/  خمسن د ن خماسدود مه حاى سن خميذسسة   خمساون، سسذ و د 

خمسشذر إموهذ أدال ، تسوسذ  أن خماذس ة  59/2حسب ساخدسه سيذمفذ ألحكذا خمسذدة 
 أ ي اه  س خفقة خمسود خألسون خم ذا.

،  أن 11/05/2010)خماقذدد(  اذروخ حو  أن خمسدد   يغ سن خمس ذش 
،  اسدود يدساه   قذئه 11/04/2010 اذروخ  99/1خألسون خم ذا أصدر قرخر رقا 

  ه  اذروخ  ي غ سن  11/05/2010ف    وفاه مسدة سنة قذ ية مياادود  دءخ سن 
 خماقذدد.
 

رة حو  أن اسدود خميدسة   د  ي غ خمسن خمقذن نوة مياقذدد، و ا ر خساوذا مإلدخ
اسا سيه مضسذن حسن سور خمسرف  خم ذا،  ت وسكن ميس  ف أن وياا خإلدخرة 

طيب خما  و   دننه أ اسدود يدساه   د خنقضذء سدة خماقذدد خمقذن نوة حو  
إمى إن اسدود خميدسة مسدة دذا ميسدد ،   د   ذإلضذفةفورف  م دا ا خفر أركذنه 

 ص سذ وطي ه سن اادود مييدسة  ي غه سن خماقذدد، ت وسنحه حق   إضذفوة  يص
خم/ي ويضع ميسيطة خماقدوروة مإلدخرة،  أن سذ وادا  ه خمسدد  سن اف وت 
خمفرصة ديوه، شأن ويصه  حد  د ن خإلدخرة، سسذ وا ون رف  خمطي ذت خمسا يقة 

  إم ذء خمقرخر   خما  و .
 

 بــابـهلـذه األس
 

 حكمت المحكمة:
  

 .ا مم م ادرن الكفالةبقبول الدعوال شك  ورفضها موضوع
 

   من  ر  الهيئة المبياـة. 1/12/2014 ـدر ص ا الحكا و تلي علاا بجلسة 
 

 سكرتير المحكمة
 محمود ثروت صيكل

 رئيس المحكمة 
 اجيب ماجد الماجد
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