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قرارات محكمة النقض ذات العالقة بالعمل المصرفـي وموظفـي المصارف



التمهيد

�أن ت�ؤثر ب�شكل  �أ�شدرت �ملحاكم �لفل�شطينية خالل �ل�شن��ت �ملا�شية �لعديد من �لأحكام �لتي من �شاأنها 
كبري على �شري �لعمل �مل�شرفـي.

وحيث �ن جمعية �لبن�ك فـي فل�شطني ت�شعى د�ئمًا �إىل رعاية م�شالح �أع�شائها وحتقيق �ملنفعة لهم، ملا لهذ� 
�مل��ش�ع من �أثر على عمل �مل�شارف �لعاملة فـي فل�شطني فقد بادرت جمعية �لبن�ك وبالتعاون مع مكتب 

�إتقان للخدمات �ل�شت�شارية �إىل تبني خطة لتجميع �لأحكام �لق�شائية ذ�ت �لعالقة بالعمل �مل�شرفـي.
وفـي هذ� �لطار مت جتميع بع�س �لأحكام �لق�شائية �ل�شادرة عن حمكمة �لنق�س و�لتي مت�س �مل�شائل ذ�ت 

�لعالقة بالعمل �مل�شرفـي وبالعاملني فـي �مل�شارف.
دورية  �إ�شد�ر�ت  فـي  ون�شرها  �ملحاكم  قر�ر�ت  جتميع  طريق  فـي  �لأوىل  �خلط�ة  �لإ�شد�ر  هذ�  ويعترب 
وحتليلها  در��شتها  بهدف  �لعرب  و��شتيفاء  للفائدة  حتقيقًا  �لبن�ك  فـي  �لقان�نية  �لدو�ئر  على  لتعميمها 
وحتديد �أي ثغر�ت فـي �لق��نني �ل�شارية و�لتي من �شاأنها �أن ت�ؤثر �شلبًا على �مل�شارف من �أجل �لعمل على 

تفاديها م�شتقباًل.
ولإجناح هذه �ملبادرة وحتقيق �لفائدة فاإن �جلمعية �شتق�م بالتن�شيق مع �ملكتب �لفني فـي جمل�س �لق�شاء 
�أي�شًا  �لبن�ك، كما �شتق�م �جلمعية  باأي قر�ر�ت ت�شدر عن حمكمة �لنق�س فـي ق�شايا  �لأعلى لتزويدها 
بالعمل  �لعالقة  ذ�ت  بالأحكام  تزويدها  �أجل  من  �لبن�ك  فـي  �لقان�نيني  �مل�شت�شارين  كافة  على  بالتعميم 

�مل�شرفـي بهدف جتميعها و�إ�شد�رها ب�شكل دوري.
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القسم األول

القضايا ذات العالقة بالعمل المصرفـي



جــمــعــيــة �لـــبـــنـــ�ك فـــــــي فــلــ�ــشــطــني4

�لف�شل �لأول
الحجية القانونية للعقود والمستندات البنكية

قر�ر رقم 2010/232 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين: 
للبنك وح�شب �ل�شروط �ل��ردة فـي عقد فتح �حل�شاب �أن ي�قف �حل�شاب فـي �أي وقت وفقًا لإر�دته �ملنفردة. 

باإغالق �حل�شاب فقط يتحدد �ملبلغ �مل�شتحق �لأد�ء من قبل �لعميل.

قر�ر رقم 117\2008 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
بغ�س �لنظر عن �لت�شمية �لتي تطلقها �لبن�ك على عق�دها وم�شتند�تها، للمحكمة مطلق �حلرية فـي ��شتخال�س ن�ع �لعقد 

بناًء على ما يرد فـي بن�د �لعقد �أو �مل�شتند ومن و�قع ن�ش��شه.



5 قــــــر�ر�ت �ملــحــاكــم

قر�ر رقم 2004/14 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
عقد �لعتماد �ملايل ه� من �لأعمال �لتي تعترب عمال جتاريًا بالن�شبة للبنك لأنه من �لأعمال �مل�شرفـية �لتي �أ�شبغ عليها �مل�شرع 
�شفة �لأعمال �لتجارية ح�شب قان�ن �لتجارة �ل�شاري، �أما بالن�شبة للعميل فـيختلف �لأمر فـيما �إذ� كان تاجرً� �أم لـ فاإذ� كان 
تاجرً� �عترب �لعقد جتاريًا بالتبعية، مل �إذ� مل يكن تاجرً� فـيعترب �لعقد مدنيًا بالن�شبة له. ويعترب ذلك مهمًا عند �لإثبات بحيث 
�إذ� �عترب �لعمل جتاريًا فللعميل ��شتعمال كافة و�شائل �لإثبات �ملقرر فـي �مل��د �لتجارية �أما �إذ� �عترب �لعمل مدنيًا فانه ل يج�ز 
�إثباته �إل بال��شائل �لعادية لالإثبات. وفـي هذه �حلال �أي�شا �إذ� كان �لعميل مدنيًا فان �لبنك ي�شبح مقيدً� ب��شائل �لإثبات ح�شب 

قان�ن �لبينات ول ي�شتطيع �لإثبات بكافة و�شائل �لإثبات كما ل� كان �لعميل جتاريًا.



جــمــعــيــة �لـــبـــنـــ�ك فـــــــي فــلــ�ــشــطــني6

قر�ر رقم 25\2008 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
�أن �لبند �ل��رد فـي عقد فتح �لعتماد �ملايل و�مل�شتخدم من قبل �لبن�ك و�لذي ين�س على ت�شريح �لعميل باأن دفاتر �لبنك وقي�ده 
وح�شاباته �شحيحة ونهائية بالن�شبة لهما و�أنهما يعترب�نها بينة قاطعة لإثبات �ملبالغ �مل�شتحقة �أو �لتي �شت�شتحق مب�جب �لعقد... 
�أو طلب مر�جعة �حل�شابات ه� حرمان للعميل من  يعترب تنازًل من �لعميل عن �لطعن فـي �شحة �ل�شهاد�ت �ل�شادرة عن �لبنك 
حق �لتقا�شي �ملكف�ل مب�جب �لقان�ن. وعليه يعترب من �ل�شروط �ملخالفة للنظام �لعام لأن حق �لتقا�شي من �حلق�ق �لتي ل يج�ز 

�لتنازل عنها مقدمًا، مما يعني �أن هذ� �ل�شرط باطل. 
تعيني خبري  �ملحكمة  من  �لطلب  فـي  �لعميل حقه  ي�شلب  ل  ونهائية  �شحيحة  وح�شاباته  وقي�ده  �لبنك  دفاتر  �أن  �عتبار  م�شاألة  �أن 

حما�شبي لتدقيق قي�د �لبنك �إذ �أن �إجر�ء �خلربة يعترب من �لبينات �لتي تبنى عليها �لأحكام �لق�شائية.
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�لف�شل �لثاين
الشيكات

معار�شة ال�شاحب فـي وفاء ال�شيك

قر�ر رقم 61\2009 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
ميتنع على �لبنك �مل�شح�ب عليه �ل�فاء بقيمة �شيك حلامله فـي حال وج�د معار�شة من �شاحبه. فـي حال قام �لبنك بالمتناع 
عن �ل�فاء بقيمة �ل�شيك بناء على معار�شة �ل�شاحب وقام بحجز مبلغ �ل�شيك وفق ما جرى عليه �لعرف �مل�شرفـي فاإن �لبنك 
فـي هذه �حلال يك�ن قد ت�شرف وقفًا للقان�ن. و�ن �إلز�م �لبنك بالر�ش�م و�مل�شاريف و�أتعاب �ملحاماة بالتكافل و�لت�شامن 

مع �ل�شاحب يعترب خمالفا للقان�ن.



جــمــعــيــة �لـــبـــنـــ�ك فـــــــي فــلــ�ــشــطــني8

قر�ر رقم 61\2009 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين: 
ل يج�ز لل�شاحب �أن يعار�س فـي وفاء قيمة �شيك للم�شتفـيد لن �لقان�ن يرتب على �إ�شد�ر �ل�شيك �نتقال ملكية مقابل �ل�فاء �مل�ج�د لدى 
�لبنك من ذمة �ل�شاحب �إىل ذمة �مل�شتفـيد بحيث ي�شبح �لبنك حائزً� �أو م�دعًا لديه مبلغ �ل�شيك �لذي �أ�شبح ملكًا للم�شتفـيد بعد �أن كان 
ممل�كًا لل�شاحب �شاحب �حل�شاب ول يج�ز لل�شاحب �أن ي�شرتده من �مل�شح�ب عليه �أو �أن ياأمره بعدم �لدفع �إل �إذ� �شاع �ل�شيك �أو �أفل�س 
حامله. وهذه �ملعار�شة �إمنا �أجيزت حفاظًا على حق �حلامل �ملالك �ل�شرعي لل�شيك �ل�شائع، �أو د�ئنيه فـي حالة �إفال�شه ولي�س مل�شلحة 

�ل�شاحب �لذي مل يعد له حق فـي مقابل �ل�فاء.
البنك ملزم باحرتام اأمر ال�شاحب باملعار�شة بالوفاء:

على �لبنك �للتز�م باأمر �ل�شاحب بعدم �ل�فاء بال�شيك باعتباره نائبًا عنه ول� كانت �ملعار�شة غري �شحيحة لن �لبنك ل ميلك �شالحية 
�لتحقق من �شحة �أو عدم �شحة �ملعار�شة �إل �أن عليه فـي �ل�قت ذ�ته �أن ميتنع عن رد مقابل �ل�فاء �إىل �ل�شاحب متى طلب منه ذلك لن 
ملكية مقابل �ل�فاء خرجت من ذمة �ل�شاحب و�أ�شبحت ملكًا للحامل ول يج�ز �أن ينزعها منه �حد �إل بحكم ق�شائي. وعلى �لبنك �أي�شا 
�لحتفاظ مبقابل �ل�فاء فـي ح�شاب خا�س �إىل �أن يتم �لف�شل فـي �ملعار�شة بحكم ق�شائي �أو �أن تتم �لت�ش�ية �ل�دية بني �أ�شحاب �لنز�ع 
فاإذ� دفع �لبنك مقابل �ل�فاء لأي من �ل�شاحب �أو �حلامل رغم �خلالف على ملكيته بينهما وتبني �أن من ��شتلمه ل حق له فـيه يك�ن �لبنك 

م�ش�ؤوًل �أمام �لطرف �لآخر ويلزم بال�فاء له مرة �أخرى ثم يع�د على من دفع له �ملبلغ بدع�ى ��شرتد�د ما دفع دون حق.
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م�شوؤولية ال�شاحب واملظهرين عند دفع قيمة ال�شيك/ الت�شامن فـي دفع قيمة ال�شيك:

قر�ر رقم 147\2011 ورقم 178\2011 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
�شاحب �ل�شند وقابله ومظهره و�شامنه �لحتياطي م�ش�ؤول�ن جميعًا جتاه حامله على وجه �لت�شامن مما يعني �أن هذ� �لت�شامن 

ين�شحب على �شاحب �ل�شيك وقابله ومظهره.
كل ما يدفع من �أ�شل قيمة �ل�شيك ترب�أ منه ذمة �شاحبه ومظهريه و�شامنيه �لحتياطيني.

�لقيمة  بكامل  �ملدينني جمتمعني ومنفردين  �ل�شند مطالبة  �لدين بحيث يحق حلامل  يق�م على وحدة  �ل�شرفـي  �لت�شامن 
و�ل�شبب فـي ذلك �أن �لتز�مات �مل�قعني على �ل�شند ن�شاأت ب�ش�رة متعاقبة مما يعني �نه كلما �نتقل �ل�شند من حامل �إىل �آخر 

يعترب كل ملتزم �شامنًا للملتزمني �لالحقني له وم�شم�نا من �ل�شابقني عليه.



جــمــعــيــة �لـــبـــنـــ�ك فـــــــي فــلــ�ــشــطــني10

ال�شيك كاأداة وفاء بالأجرة

قر�ر رقم 331\2009 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
يعترب عر�شًا  �مل�شح�ب عليه حتى  �لبنك  �ل�شيك م�شادقًا عليه من  يك�ن  �أن  بالأجرة يجب  وفاء  كاأد�ة  �ل�شيك   ل�شتخد�م 

حقيقيًا وقان�نيًا لالأجرة �ملطل�بة.

تزوير ال�شيكات

حق البنك باإجراء القيد العك�شي بالن�شبة لل�شيكات املعادة ب�شبب التزوير

قر�ر رقم 2010/212 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
فـي حال �إعادة �شيك م�دع فـي �حل�شاب للتح�شيل ب�شبب تزوير �ل�شيك فان �إجر�ء �لقيد �لعك�شي بقيمة �ل�شيك فـي 
ح�شاب �لعميل يت�قف على �إثبات عدم حت�شيل قيمة �ل�شيك فعليًا و�إعادة �ل�شيك حتى يتمكن من �لرج�ع على �ل�شاحب 

و�ملظهرين. 
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م�شوؤولية البنك الناجتة عن �شرف �شيكات مزورة

قر�ر رقم 2012/413 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
 فـي حال عر�س �ل�شيكات �ملزورة على �لبنك من قبل �شخ�س ح�شن �لنية فاإن �خلطاأ يقع على عاتق �لبنك لأن �ل�شيك ور�شيده 
يك�ن فـي م�قع �لبنك و�لت��قيع حمف�ظة لدى �لبنك و�ن �ل�شخ�س حامل �ل�شيك حتى ل� كان �شر�فًا فه� غري ملزم بفح�س 

�ل�شيكات �لتي بح�زة �لبنك �شاحب �لفح�س و�مل�ش�ؤولية.

تطبيق قاعدة »اجلزائي يعقل املدين« فـي حالة ال�شيكات املزورة

قر�ر رقم 2004/102 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
للمطالبة  �ملدنية  �لدع�ى  �شري  ي�قف  �ل�شيك  فـي  و�لختال�س  �لئتمان  و�إ�شاءة  �لتزوير  بتهمة  �شك�ى جز�ئية  �إقامة 
للمطالبة  �لدع�ى �ل�شتئنافـية  بالتزوير ي�قف  فـيه  �لعامة بطلب حجز �شيك مطع�ن  �لنيابة  �ل�شيك - قيام  بقيمة 

�ملالية بقيمة �ل�شيك.
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تظهري ال�شيكات واأنواعه
التظهري التوكيلي

قر�ر رقم 2011/483 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
�لتظهري �لت�كيلي للبنك ينطبق عليه �أحكام �ل�كالة بني �لبنك و�لعميل �لتي تنتهي بتمام �لعمل �مل�كل به، وهي فـي هذه �حلال 

حت�شيل قيمة �ل�شيك من �مل�شح�ب عليه فـي غرفة �ملقا�شة وقيدها فـي ح�شاب �لعميل.

قر�ر رقم 2012/14 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين :
�ل�شيك باعتباره ورقة جتارية يقبل �لتد�ول بالتظهري �شريطة �أن يك�ن دفعه �إىل �شخ�س م�شمى �ش��ء ذكر فـيه كلمة »�أمر« 
�أم ل. �أحكام �لتظهري �لتي تنطبق على �شند �ل�شحب تنطبق على �ل�شيك مما يعني �أن �لتظهري �لت�كيلي ل يتم �إل مبقت�شى 
بيانات معينة ن�س عليها �لقان�ن ذلك �أن �لأ�شل فـي �لتظهري �أن يك�ن ناقال للملكية ول تتبدل �شفته هذه �إل �إذ� ورد فـيه ن�س 

�شريح يفـيد �لت�كيل.
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التظهري التوكيلي ين�شئ بني البنك والعميل عالقة وكالة تخ�شع للتقادم املدين

قر�ر رقم 2011/483 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
�أن عالقة �لبنك فـي  تظهري �ل�شيك تظهريً� ت�كيليًا للبنك ل يعد من قبل �لعالقات �مل�شرفة بني �لعميل و�مل�شرف بحيث 

عميله فـي هذه �حلال تعترب عالقة م�كل ب�كيله، وعليه ل يتم تطبيق �لتقادم �ل�شرفـي على هذه �لعالقة بل �لتقادم �ملدين.

حق البنك باإعادة �شيكات العميل اإذا جتاوز �شقف الت�شهيالت املمنوحة له على احل�شاب اجلاري

قر�ر رقم 2009/394 نق�س حق�ق ر�م �هلل
من حق �لبنك �إعادة �ل�شيكات �مل�شح�بة على ح�شاب �إذ� جتاوز �لعميل �شقف �لت�شهيالت عن �ملبلغ �ملتفق عليه �بتد�ء بني �لعميل 

و�لبنك.
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�لف�شل �لثالث
 الفائدة القانونية

حق البنك بتعديل ن�شبة الفائدة املحددة فـي العقد بالزيادة او بالتخفـي�ض

قر�ر رقم 2010/381 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
حتى فـي �لأح��ل �لتي يت�شمن فـيها عقد �لبنك �أن من حق �لبنك تعديل �لفائدة �لقان�نية فـي �لأح��ل �لتي ير�ها منا�شبةـ 
يجب على �لبنك �أن يقيم �لدليل على �أن �شعر �لفائدة قد ز�د �أما ح�شب قر�ر من جمل�س �لإد�رة فـي �لبنك �أو من قبل �شلطة 
�لنقد بحيث ل يتم �لعتماد فقط على ما جاء فـي �لعقد باأن للبنك زيادة �شعر �لفائدة فـي �لأح��ل �لتي ير�ها منا�شبة. كما 
ل يج�ز للبنك �أن يربر رفع �شعر �لفائدة بالعتماد على تعميم �شلطة �لنقد ب�شاأن رفع �لرقابة على ن�شبة �لفائدة لدى �لبن�ك 

�إذ �أن من �شاأن هذ� �لتعميم �أن يخلق ج� من �لتناف�س بني �لبن�ك مما يعني �أن �شعر �لفائدة �شينخف�س ولي�س �لعك�س.
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الفائدة على الودائع وحق البنك بتعديلها

قر�ر رقم 91\2004 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
عند قيام �لبنك بربط وديعة بفائدة متفق عليها مع �لعميل ل يحق للبنك �لقيام بتعديل �شعر �لفائدة �ش��ء بالرفع �أو �لتخفـي�س 
قبل �نتهاء مدة �لربط بغ�س �لنظر عن ك�ن عقد فتح �حل�شاب لدى �لبنك ين�س على ج��ز تغيري �شعر �لفائدة من وقت �إىل 

�آخر. قيام �لبنك بتعديل �شعر �لفائدة يتم بعد �إ�شعار �لعميل �شاحب �حل�شاب بذلك �ش��ء بالرفع �أو بالتخفـي�س.
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�لف�شل �لر�بع

 حسابات الجاري مدين

قر�ر رقم 2009/394 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
عقد ح�شاب �جلاري مدين يعطي �حلق للبنك فـي �إنهاء �لعقد قبل �نتهاء مدته �لأ�شلية �أو �ملجددة دون بيان �لأ�شباب مع �ملطالبة 
بالت�شديد وذلك ح�شب �أحكام قان�ن �لتجارة �ل�شاري. �أن ما يحدد ك�ن �لعقد ه� عقد ح�شاب جاري مدين �أو ح�شاب ب�شيط ه� 

ما يدون فـي �لعقد نف�شه.

حق البنك باإعادة �شيكات العميل اإذا جتاوز �شقف الت�شهيالت املمنوحة له على احل�شاب اجلاري
من حق �لبنك �إعادة �ل�شيكات �مل�شح�بة على ح�شاب �إذ� جتاوز �لعميل �شقف �لت�شهيالت عن �ملبلغ �ملتفق عليه �بتد�ء بني �لعميل 

و�لبنك.
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قر�ر رقم 2012/260 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
ح�شب �أحكام قان�ن �لتجارة �ل�شاري، فاإن �لعمليات �مل�شرفـية �لتي ل ذكر لها فـي �لباب �خلام�س من هذ� �لقان�ن ل يطبق 
عليها �أحكام قان�ن �لتجارة بل �لقان�ن �ملدين. وعليه، فاإن عملية فتح ح�شاب جاري من قبل �لبنك ب�شكل م�شتقل بعد �غالق 
�حل�شاب - على �لرغم من ك�ن �حل�شاب �جلديد يحمل نف�س رقم �حل�شاب �ل�شلي يطبق عليه �حكام �لقان�ن �ملدين لعدم 
ورود هذه �لعملية �شمن �لعمليات �لتي مت �لن�س عليها فـي �لباب �خلام�س )�لباب �ملتعلق باحل�شاب �جلاري( من قان�ن �لتجارة 

�ل�شابق �لذكر.
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تعريف احل�شاب اجلاري

قر�ر رقم 152\2009 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
�حل�شاب �جلاري كما �أف�شحت عنه �إر�دة �مل�شرع فـي قان�ن �لتجارة يك�ن م�ؤد�ه �أن يتم ت�شجيل �لدفعات فـي ح�شاب و�حد مل�شلحة 

�لد�فع ودينًا على �لقاب�س بحيث ي�شبح �لر�شيد  �لنهائي عند �إقفال �حل�شاب دينًا م�شتحقًا ومهياأً لالأد�ء. 
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اإغالق احل�شاب اجلاري يحدد املبلغ املرتتب على العميل دفعه

قر�ر رقم 2010/232 نق�س حق�ق ر�م �هلل
�ملبد�أ �لقان�ين: باإغالق �حل�شاب فقط يتحدد �ملبلغ �مل�شتحق �لأد�ء من قبل �لعميل.

اإ�شعار العميل باإغالق احل�شاب

قر�ر رقم 2009/152 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
مل ي�شرتط �لقان�ن قيام �لبنك بتبليغ فاحت �حل�شاب بكتاب �إغالق �حل�شاب.
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اإثبات ر�شيد احل�شاب اجلاري بعد اإغالقه مبوجب ك�شف مف�شل

قر�ر رقم 261\2010 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
يتك�ن �حل�شاب �جلاري من دفعات خمتلفة هي عمليات �إيد�ع و�شحب تندمج فـي �حل�شاب بحيث ي�شبح �لر�شيد �لنهائي وحده 
عند �إقفال �حل�شاب دينًا م�شتحقًا ومهياأً لالأد�ء �ش��ء مل�شلحة �لعميل �أو �لبنك ولكن هذ� ل يعفـي �لبنك من �إثبات �لر�شيد �ملدين 

فـي �حل�شاب مب�جب ك�شف مف�شل يبني ما جرى فـي �حل�شاب من عمليات �شحب و�إيد�ع.

قر�ر رقم 57\2010 نق�س حق�ق ر�م �هلل
مالحظة: هذ� �لقر�ر يتناق�س مع قر�ر حمكمة �لنق�س رقم 2009/152 �ل�شابق ذكره

املبداأ القانوين:
�حل�شاب �جلاري �أو �حل�شاب حتت �لطلب يك�ن د�ئما د�ئنا ل�شالح �لعميل ول يج�ز �شرف �شيكات على �ملك�ش�ف حتى ل� قام 

�لعميل بتف�ي�س �لبنك بك�شف �حل�شاب �جلاري �خلا�س به.
يجب على �لبنك تقدمي بينة للمحكمة �نه قام باإبالغ �لعميل باإغالق ح�شابه، قيام �لبنك باإبر�ز كتاب �إغالق �حل�شاب يعترب غري 
كاف، يجب على �لبنك �أن يثبت �إخطار �لعميل باإغالق ح�شابه عن طريق �لربيد �أو عن طريق ت�شليمه كتاب �لإغالق بيده �أو غري 

ذلك من �ل��شائل �ملتاحة و�ملتعامل بها.
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�لف�شل �خلام�س
 خصم األوراق التجارية

قر�ر رقم 2011/125 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
�أن يتم �ل�شد�د  خ�شم �لكمبيالت عند تظهريها للبنك تظهريً� ناقاًل للملكية يجعل �لبنك حاماًل �شرعيًا لها، وعليه يجب 
للبنك ذ�ته �ملظهر له وفـي تاريخ �ل�شتحقاق ولي�س فـي ح�شاب �مل�شتفـيد �لأ�شلي من �لكمبيالة �لذي لديه ح�شاب لدى �لبنك، 

�إذ� مت �ل�فاء بطريقة �أخرى فان ذلك ل يربئ ذمة �لعميل جتاه �لبنك.
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�لف�شل �ل�شاد�س
 التقادم الصرفـي

قر�ر رقم 2009/387 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
ين�س قان�ن �لتجارة �ل�شاري �أنه وبالرغم من �نق�شاء ميعاد �لتقادم على �شائر �لأور�ق �لتجارية فاإنه يج�ز للد�ئن �إقامة 
�لدع�ى �شمن مدة �لتقادم �لعادي �ملدين بطلب �حلق �لذي من �جله �أعطيت �ل�رقة �لتجارية، وتقبل �ل�رقة �لتجارية فـي 
معر�س �لبينة لإثبات هذه �لدع�ى. وعليه طاملا �أن �ملدعي ي�شتند فـي دع��ه �إىل �أ�شل �حلق وه� �ملطالبة �ملالية مب�جب �شيك 

فان كال �ملطالبة �ملالية و�ل�شيك �ملقدم خا�شعني للتقادم �ملدين ولي�س �لتجاري �أو �ل�شرفـي.

التظهري التوكيلي ين�شئ بني البنك والعميل عالقة وكالة تخ�شع للتقادم املدين

قر�ر رقم 2011/483 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
تظهري �ل�شيك تظهريً� ت�كيليًا للبنك ل يعد من قبل �لعالقات �مل�شرفة بني �لعميل و�مل�شرف بحيث �أن عالقة �لبنك فـي 
عميله فـي هذه �حلال تعترب عالقة م�كل ب�كيله، وعليه ل يتم تطبيق �لتقادم �ل�شرفـي على هذه �لعالقة بل �لتقادم �ملدين.



23 قــــــر�ر�ت �ملــحــاكــم

�لف�شل �ل�شابع

 األحكام القضائية األجنبية الصادرة لمصلحة البنوك الوافدة

قر�ر رقم 8\2004 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
�إىل خارج حدود  �لفل�شطينية لن قر�ره ل ميتد  �لأر��شي  تنفيذه فـي  �ل�شادر عن مدعي عام عمان ل ميكن  قر�ر �حلجز 
�خت�شا�شه ولن �شاحبة �لخت�شا�س و�ل�شالحية هي �ملحاكم �لفل�شطينية فـي هذه �ملناطق بغ�س �لنظر عن ك�ن �لبنك ذو 
�لعالقة بنك و�فد وك�ن �لإد�رة �لرئي�شية للبنك �ملذك�ر قائمة فـي �لأردن طاملا �أن تلك �لإد�رة ل ميكنها �شحب �لقر�ر�ت 
�ل�شادرة عن جهة ق�شائية خارج فل�شطني على فروعها د�خل فل�شطني، حيث �أن تبعية �لبنك �ل��فد �لذي يقع مركز �إد�رته 

�لرئي�س فـي �لأردن على �شبيل �ملثال تك�ن فقط فـي �لأم�ر �لإد�رية ومبا ين�شجم مع �لق��نني �ل�شارية فـي فل�شطني.
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�لف�شل �لثامن

 القرارات الصادرة فـي الطلبات المستعجلة ال تقبل الطعن بالنقض
قر�ر رقم 2010/130 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
�لقر�ر�ت �ل�شادرة فـي �لطلبات �مل�شتعجلة ل تعد �أحكاما نهائية ول تقبل �لطعن بالنق�س.
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�لف�شل �لتا�شع
 سندات الرهن

قر�ر رقم 2006/40 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
لرئي�س حمكمة �لبد�ية �إرجاء بيع �لعقار �لذي و�شع تاأمينًا لدين وملرة و�حدة �إذ� �قتنع رئي�س �ملحكمة باأن لدى �ملدين 
جماًل و��شعًا لت�شديد �لدين �مل�شتحق عليه �أو �أن بيع �ملال ي�شبب له �شائقة ل د�عي لها، �أما �إذ� تعلق طلب تاأخري تنفـيذ 
�لبيع باملز�د �لعلني لأ�شباب �أخرى كالدعاء بالربا �لفاح�س �أو �إجر�ء حما�شبة فان �شالحية �لنظر فـي �لطلب تك�ن 

للمحكمة  �لتي تنظر �لدع�ى �أو لقا�شي �لأم�ر �مل�شتعجلة.
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قر�ر رقم 2003/23 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
يجب ل�شحة و�شع �لعقار تاأمينا للدين بيان ما �إذ� كان م�ؤجر� �أم ل مع بيان مدة �لإجارة �إذ� كان م�ؤجر� كما تق�شي بذلك 
�ملادة )5( من قان�ن و�شع �لأم��ل غري �ملنق�لة تاأمينا للدين رقم 46 ل�شنة 1953.�ل �ن عدم ذكر ذلك فـي �شند �ملد�ينة 

ل يبطله.
ميتنع على �ملحاكم �أن تنظر فـي دعاوى �لإيجار خالفا ملا ه� مدون فـي �شند�ت �لإد�نة �مل�شار �إليها فـي �ملادة )5( من �لقان�ن 

�ملذك�ر.
لي�س للمحاكم �أن ت�ؤخر معامالت �ملز�يدة و�لإحالة و�لتخلية فـي حالة �عرت��س �ملدين على ما �أجرته دو�ئر ت�شجيل �لأر��شي 

من معامالت، ويج�ز لها ذلك �إذ� كان �لإعرت��س ين�شب على �أم�ر �أخرى كالإدعاء ب�فاء �لدين �أو �لإبر�ء منه.
ل يج�ز وقف تنفـيذ �شند �لدين بالإ�شتناد �إىل عقد �إيجار لي�س له تاريخ ثابت �شابق لتاريخ �شند �لدين �أو بالإ�شتناد �إىل عقد 

�إيجار غري حمدد �ملدة �أو بالإ�شتناد �إىل عقد �إيجار مل ترد �لإ�شارة �إليه فـي �شند �لإد�نة.



 القسم الثاني

 القضايا ذات العالقة بموظفـي البنوك

مالحظة: �لق�شايا و�لقر�ر�ت �لتي مت �ل�شتناد �إليها فـي هذ� �لق�شم تعترب من �لق�شايا �ملهمة �لتي من �شاأنها 
�أن تنظم �لعالقة بني �لبنك وم�ظفـيه، مع �لإ�شارة �إىل �نه لي�س كل �لق�شايا �ملذك�رة كانت �لبن�ك طرفًا فـيها. 
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�لف�شل �لأول
مطالبة موظف البنك بالفائدة القانونية على حقوقه العمالية

قر�ر رقم 2009/62 و 2009/65 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
للمدعي �حلق  �أن  عليه  و�ملدعى  �ملدعي  بني  �لعالقة  يطبق على  �لذي  �لقان�ن  ين�س  �أن  �لقان�نية  بالفائدة  للحكم  ي�شرتط 
باملطالبة بالفائدة على �ملبلغ �ملدعى به، وطاملا �نه ل ي�جد ن�س فـي قان�ن �لعمل �أو �أي قان�ن �آخر يحكم �لعالقة بني �ملدعي 
و�ملدعى عليه )�لعامل و�شاحب �لعمل( يجيز �حلكم بالفائدة على مبلغ �لتع�ي�شات �مل�شتحقة للعامل وفق �أحكام �لقان�ن، 

فاإن �حلكم بالفائدة فـي هذه �حلال يك�ن غري قان�ين ول ي�شتند �إىل قان�ن.

قر�ر رقم 2010/379 و 2010/93 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
مبا �أن قان�ن �لعمل �ل�شاري يخل� من ن�س قان�ين يجيز �حلكم فـي �لفائدة �لقان�نية على �لتع�ي�شات �لعمالية، �إذ ل ي�جد 
حق للعامل فـي �ملطالبة بالفائدة �لقان�نية على �لتع�ي�شات �لعمالية �مل�شتحقة له لن �لأ�شل فـي �حلكم فـي �لفائدة �لقان�نية 

�أن يك�ن من�ش��شًا عليها فـي �لقان�ن �لذي ينظم عالقة �ملدعي باملدعى عليه.
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قر�ر رقم 2010/606 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
مل ين�س قان�ن �لعمل �ل�شاري على ج��ز �حلكم بالفائدة �لقان�نية على �مل�شتحقات �لعمالية ول على ربط �ملبلغ بجدول غالء 
�ملعي�شة ك�ن �ملطالبة باحلق�ق �لعمالية تخ�شع لقان�ن �لعمل �خلا�س و�ن �ملطالبة بالفائدة وربط �ملبلغ بجدول غالء �ملعي�شة 

ل ت�شتند �إىل ن�س قان�ين يربرها. 

قر�ر قم 2011/201 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
�لعمل يجيز �حلكم  قان�ن  فـي  لعدم وج�د ن�س  �لعمل  �لنا�شئة عن عقد  �ملطالبات  فـي  �لقان�نية  بالفائدة  ل يج�ز �حلكم 

بالفائدة �لقان�نية وكذلك ل تن�س �أحكام قان�ن �لعمل على ربط �ملبلغ �ملحك�م به بجدول غالء �ملعي�شة.
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�لف�شل �لثاين

 قيام الموظف بدفع رسوم الدعاوى العمالية ضد البنك

قر�ر رقم 2009/204 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
�لإعفاء من دفع �لر�ش�م جاء مل�شلحة �لعامل فقط ل مل�شلحة �شاحب �لعمل، �لدعاوى غري مدف�عة �لر�ش�م و�ملقامة من 

�شاحب �لعمل تعترب غري مقب�لة.
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قر�ر رقم 2009/160 طلب 2009/22 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
�ملطالبة بالأج�ر عن �ملدة �لباقية من عقد �لعمل ت�شتند �إىل �شرط �شريح فـي ذلك �لعقد ولي�س للق��عد �لعامة فـي �لقان�ن 
�لدع�ى فـي هذه �حلال تعترب من قبيل  �نتهاء مدته، وعليه فان  �لعقد قبل  �لنا�شئ عن ف�شح  �ل�شرر  للتع�ي�س عن  �ملدين 

�لدعاوى �لعمالية �لتي يتعلق م��ش�عها بالنز�ع على �لأج�ر وعليه تك�ن �لدع�ى معفاة من �لر�ش�م.
تكليف �لعامل بالقيام بعمل يختلف فـي ن�عه ودرجته عن �لعمل �ملتفق عليه فـي �لعقد لكن بذ�ت �لأجر وقب�ل �لعامل بذلك 
يعترب تعدياًل لأحد �شروط �لعقد �لذي يحكم �لعالقة بني �لطرفـني ولي�س عقدً� جديدً�. وعليه، �إذ� كان �لعقد حمدد �ملدة فاإن 

ذلك يعترب تعديال فـي �شروط �لعقد حمدد �ملدة نف�شه ول يتح�ل بذلك �لعقد �إىل عقد غري حمدد �ملدة.
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�لف�شل �لثالث
 عناصر عقد العمل

قر�ر رقم 2009/350 نق�س حق�ق ر�م �هلل  

طلب مدين رقم 2009/58

املبداأ القانوين:
حتى يعترب �لعقد عقد� للعمل وبالتايل يطبق عليه قان�ن �لعمل و�أحكام �لف�شل �لتع�شفـي مبقت�شى �لقان�ن يجب �أن تت��فر 

فـي �لعقد �لعنا�شر �لتالية:
عنا�شر عقد �لعمل: 

تبعية �لعامل لرب �لعمل
ح�ش�ل �لعامل على �جر لقاء عمله.

يق�شد بالتبعية �أن ي�شع �لعامل نف�شه فـي خدمة رب �لعمل وحتت �إد�رته و�إ�شر�فه و�ن ير�شم له طريق �لعمل وحدوده ويحا�شبه 
عن عمله.

ت��فر ركن �لإ�شر�ف ل يعني �أن يتتبع �شاحب �لعمل �لعامل با�شتمر�ر �أثناء قيامه بعمله.
�أما �لأجر فه� �ملقابل �لعيني �أو �لنقدي �ملتفق عليه �لذي يدفعه �شاحب �لعمل للعامل مقابل عمله ول تدخل فـي ذلك �لعالو�ت 

و�لبدلت.
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�لف�شل �لر�بع

 إنهاء خدمة العامل ألسباب فنية أو خسارة مالية

قر�ر رقم 2008/92 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
ح�شب �أحكام قان�ن �لعمل فان �شاحب �لعمل ميكنه �إنهاء عقد �لعمل فـي حالتني: �حلالة �لأوىل: �إذ� وجدت �أ�شباب فنية تطلبت 
�إعادة تنظيم �مل�ؤ�ش�شة مبا ي�شمن ��شتمر�ر ن�شاطها وذلك بدمج بع�س �لأق�شام �أو �إغالق بع�شها �أو �ل�شتغناء عن بع�س �لن�شاطات 
�أو �لفروع وما ي�شتتبع ذلك من �إلغاء بع�س �ل�ظائف وتقلي�س عدد �لعمال ل�شغط �مل�شروفات وحت�شني �لأد�ء. �أو �حلالة �لثانية: �إذ� 
حلقت ب�شاحب �لعمل خ�شارة فادحة )ج�شيمة( حملته على �لتقليل من �لإنتاج �أو �شغط �مل�شروفات بتقلي�س عدد �لعمال حلماية 

�مل�ؤ�ش�شة من �لنهيار.
خ�شارة �شاحب �لعمل �ملالية فـي �شنة و�حدة ل تعترب مربرً� كافـيًا لإنهاء عقد عمل �مل�ظف لن �لأعمال �لتجارية قد تك�شب فـي �شنة 
�أو  �إقامة �لدليل على تكر�ر �خل�شارة عدة �شن��ت مت��لية ب�شبب �حلالة �لقت�شادية �لعامة  وتخ�شر فـي �شنة �أخرى. لذلك يتعني 
ب�شبب ك�شاد حل بها حتى يك�ن لإنهاء عقد �لعمل ما يربره، كما �أن �خل�شارة �لتي تربر �إنهاء عقد �لعمل هي من �لأم�ر �لن�شبية �لتي 

تختلف باختالف حجم �ملن�شاأة وطبيعة عملها وعدد عمالها.
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يجب على �شاحب �لعمل �إ�شعار وز�رة �لعمل حتى تتمكن من �لتحقق من جدية �ملربر�ت و�لدو�عي �لتي �قت�شت تقلي�س عدد �لعمال 
وعدم �تخاذ �لأزمة �لقت�شادية للم�ؤ�ش�شة مدخاًل ل�شاحب �لعمل للتع�شف وف�شل �لعامل بدون �شبب.

مبا �أن �شاحب �لعمل مل يقم باإلغاء �ل�ظيفة �لتي كان �مل�ظف ي�شغلها �إذ� فف�شل �مل�ظف ��شتنادً� �إىل حجة تقلي�س عدد �لعمال 
�أو ب�شبب �خل�شائر �لفنية ل يعترب فـي حمله ول يعترب �شببًا لف�شل �لعامل وعليه فان ف�شل �لعامل فـي هذه �حلال يعترب من باب 

�لف�شل �لتع�شفـي.
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�لف�شل �خلام�س
عقد العمل محدد وغير محدد المدة

قر�ر رقم 2009/55 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
�لعقد حمدد �ملدة ه� �لذي يحدد �شريانه مبدة معينة من تاريخ �إبر�مه وينتهي بانق�شاء هذه �ملدة. عند وج�د ن�س فـي عقد 
�لعمل ي�شري �إىل �أن �لعقد يجدد تلقائيًا ما مل يتم �إ�شعار �لعمل قبل مدة معينة من �لتجديد من قبل �شاحب �لعمل بانتهاء 
�لعقد،  فان �لعقد فـي هذه �حلال ل ينتهي تلقائيا بانتهاء مدته بل ل بد �أن يخطر �شاحب �لعمل �لعامل برغبته فـي �إنهاء 
�لعقد فـي �مل�عد �ملحدد )قبل �شهر من �نتهاءه مثاًل �أو �ملدة �ملعينة فـي عقد �لعمل( وبعك�س ذلك فان �لعقد ل ينتهي بانتهاء 

مدته بل يظل قائمًا وملزمًا لطرفـيه. 
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قر�ر رقم 2009/419 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
�أن تزيد �ملدة �لق�ش�ى لعقد �لعمل حمدد �ملدة لدى �شاحب �لعمل مبا فـيها ذلك حالت �لتجديد عن  ل يج�ز 
غري  �عترب  مدته  �نق�شاء  بعد  تنفـيذه  فـي  �ملدة  حمدد  �لعمل  عقد  طرفا  ��شتمر  �إذ�  وعليه،  متتاليتني،  �شنتني  
فـي  �ملدة  �لعقد حمدد  لعتبار  و��شرتط  �ل�شمني  و�لتفاق  �ل�شريح  �لتفاق  بني  �مل�شرع  فرق  لكن  �ملدة.  حمدد 
و��شتمر  �لعقد  �ملتفق عليها فـي  �ملدة  �نتهت  �إذ�  �أما  �ملدة �ملحددة �شر�حة  يتم �لتفاق على  �أن  �لتجديد  حالت 

طرفاه فـي تنفـيذه ، �أي كان �لتفاق �شمنيًا، �عترب �لعقد غري حمدد �ملدة. 
�ملدة بحيث  و�لعقد غري حمدد  �ملدة  �لعمل حمدد  يفرق بني عقد  �مل�شرع مل  فان  نهاية �خلدمة  ملكافاأة  بالن�شبة 
45 من قان�ن �لعمل عاما وعليه ي�شتحق �لعامل �لذي �أم�شى فـي �لعمل مدة �شنة مكافاأة نهاية  جاء ن�س �ملادة 

خدمة �ش��ء كان عقده حمدد �أم غري حمدد �ملدة.
عدم جواز احلكم ببدل الف�شل التع�شفـي فـي عقود العمل حمددة املدة

عق�د  فـي  ولي�س  �ملدة  حمددة  غري  �لعمل  عق�د  فـي  يك�ن  �شروطه  ت��فرت  �إذ�  �لتع�شفـي  �لف�شل  ببدل  �حلكم 
�لعمل حمددة �ملدة.
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�لف�شل �ل�شاد�س
 فصل الموظف تعسفـيًا

قر�ر رقم 2008/265 نق�س حق�ق ر�م �هلل 

املبداأ القانوين:
ح�شب قان�ن �لعمل فان �إنهاء �لعقد غري حمدود �ملدة يك�ن فـي حالت وج�د �أ�شباب م�جبة لذلك و�إل �عترب ف�شاًل تع�شفـيًا، 
وعليه فان �إنهاء عقد �لعامل �لذي يعمل باأجرة معينة و��شتبد�له بعامل باجرة �قل �أو باأجرة ي�مية ل يعد �شببًا م�جبًا لإنهاء 

�لعقد ويعترب �إنهاء �لعقد فـي هذه �حلال ف�شال تع�شفـيًا.

قر�ر رقم 2009/94 و 2009/101 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
بالن�شبة لحت�شاب �لتع�ي�س �ملرتتب على �لف�شل �لتع�شفـي فانه لهذه �لغاية يتم �حت�شاب ك�ش�ر �ل�شنة لغايات �حت�شاب هذ� 

�لتع�ي�س.
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قر�ر رقم 2005/87 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
عبء �إثبات �لف�شل �لتع�شفـي يقع على عاتق �لذي يدعيه. 

ل ي�جد تناق�س بني �حلكم ببدل مكافاأة نهاية �خلدمة وبدل �لف�شل �لتع�شفـي.

قر�ر رقم 2008/55 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
حدد قان�ن �لعمل �ل�شاري �حلالت �لتي يج�ز ل�شاحب �لعمل �إنهاء عقد �لعمل من طرف و�حد. وعليه، فاإن قيام �شاحب 
�لعمل بف�شل �لعامل دون ت��فر �أي من هذه �حلالت تعترب ف�شاًل تع�شفـيًا وبدون مربر. بالإ�شافة �إىل �نه فـي حال عدم 
قيام �شاحب �لعمل باإ�شعار �ل�ز�رة باإنهاء عقد عامل فان ف�شل �مل�ظف فـي هذه �حلال يعترب من باب �لف�شل �لتع�شفـي.

قر�ر رقم 2009/419 نق�س حق�ق ر�م �هلل
عدم ج��ز �حلكم ببدل �لف�شل �لتع�شفـي فـي عق�د �لعمل حمددة �ملدة

عق�د  فـي  ولي�س  �ملدة  حمددة  غري  �لعمل  عق�د  فـي  يك�ن  �شروطه  ت��فرت  �إذ�  �لتع�شفـي  �لف�شل  ببدل  �حلكم 
�لعمل حمددة �ملدة.
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�لف�شل �ل�شابع

 اإلجازات السنوية

قر�ر رقم 2009/94 و 2009/101 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
يقع على �شاحب �لعمل �إثبات �أن �لعامل قد ��شت�فى �إجاز�ته �ل�شن�ية. تعطل �لعمل لفرت�ت خالل �ل�شنة ل يلغي حق �لعامل 

فـي �لإجازة �ل�شن�ية ما د�م �نه كان م�شتعدً� للعمل.
فـي حال كان �لعمل ل يعد من �لأعمال �خلطرية �أو �ل�شارة بال�شحة فان �لعامل ي�شتحق �إجازة �شن�ية مدتها �أ�شب�عان عن 

كل �شنة مبا ل يزيد عن �إجازة �شنتني.
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�لف�شل �لثامن
 دفع رسوم الدعوى فـي حال وجود عمل إضافـي

قر�ر رقم 2010/152 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
من  تعفى  ول  �لعمل  لقان�ن  تخ�شع  ل  لأنها  �لدفع  و�جبة  �لقان�نية  للر�ش�م  تخ�شع  �لإ�شافـي  �لعمل  �شاعات  ببدل  �ملطالبة 

�لر�ش�م ح�شب �أحكام قان�ن �لعمل �ل�شاري.
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قر�ر رقم 2010/659 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
و�أربعني �شاعة فـي �لأ�شب�ع، لكن يج�ز �لتفاق مع �شاحب �لعمل على �شاعات عمل  حدد قان�ن �لعمل �شاعات �لعمل بخم�س 
�إ�شافـية ل تتجاوز �ثني ع�شر �شاعة فـي �لأ�شب�ع. �لإعفاء من �لر�ش�م �لق�شائية ي�شمل �لأج�ر عن �شاعات �لعمل �ملحددة فـي 
�لقان�ن، وملا كان �لقان�ن قد �أجاز �لتفاق على �شاعات عمل �إ�شافـية ل تتجاوز �ل 12 �شاعة فـي �لأ�شب�ع فانه ي�شتفاد من ذلك 
�أن �أج�ر �شاعات �لعمل �لإ�شافـي �ملذك�رة ي�شملها �لإعفاء من �لر�ش�م �لق�شائية �أما �أج�ر �شاعات �لعمل �لإ�شافـي �لتي تزيد عن 
ذلك فاإنها ل تعد من �حلق�ق �لتي يرتبها قان�ن �لعمل و�إمنا تخ�شع لأحكام �لقان�ن �ملدين و�ملطالبة بها غري معفاة من �لر�ش�م.
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�لف�شل �لتا�شع

 إنهاء خدمة موظف فـي البنك

قر�ر رقم 2004/181 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
فـيما عد� حالت �ل�شرورة �أو فـي حال �لق�ة �لقاهرة،  وفـي حال مت ت�شغيل �لعامل فـي عمل يختلف فـي ن�عه ودرجته �ختالفًا 
بينًا عن �لعمل �لذي �تفق عليه مبقت�شى عقد �لعمل، فاإنه يحق للعامل فـي هذه �حلال �أن يرتك �لعمل و�ن يحتفظ بحق�قه 

�لقان�نية بعد �إ�شعار �شاحب �لعمل بذلك. 
ل يج�ز �لتنازل عن حق�ق �لعامل �ملقررة مب�جب قان�ن �لعمل مثل مكافاأة نهاية �خلدمة وذلك حلماية �لعامل من ت�شلط رب 
�لعمل �أثناء فرتة �لعمل وتاأثريه على �لعامل ليتنازل عن حق�قه �لتي قررها له �لقان�ن م�شتغاًل حاجته للعمل. �إل �أن �لأجر 
ي�شتثنى من هذه �لقاعدة لن �لأجر يتقرر باتفاق �لطرفـني )�لعامل ورب �لعمل( وميكن لهما �لتفاق على تخفـي�س �أو وزيادة 
�لأجر �أثناء فرتة �لعمل فـي حال ن�شاأت ظروف طارئة. وفـي حال �شك�ت �لعامل على تخفـي�س ر�تبه يعترب تنازًل عن معار�شته 

على ذلك، ول يحق له بعدها �ملطالبة بفرق �لأج�ر �أو �ملطالبة بعد ذلك باملكافاأة ح�شب �لأجر �ملحدد فـي �لعقد.
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قر�ر رقم 2011/201 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
دي�ن  م�ش�ؤول�ن عن  يعتربون  ل  �ل�شركة  فـي  �ل�شركاء  فان  م�شاهمة خ�ش��شية  �شركة  على  �ملرف�عة  �لعمالية  �لدعاوى  فـي 

و�لتز�مات �ل�شركة �إل مبقد�ر ح�شة كل و�حد منهم وفـي هذه �حلال تعترب �ل�شركة هي �خل�شم ولي�س �ل�شركاء.
�إذ� ترك �لعامل �لعمل بعد ��شتمر�ره فـيه �أكرث من خم�س �شن��ت فانه ي�شتحق 3/2 مكافاأة نهاية �خلدمة وفقا لأحكام قان�ن 

�لعمل �ل�شاري.
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كتاب اإنهاء عقد العمل من قبل البنك

قر�ر رقم 2009/73 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
فـي حال وج�د تناق�س ما بني حمت�ى كتاب �إنهاء �لعمل �ملر�شل �إىل �لعامل و�لكتاب �مل�جه ل�ز�رة �لعمل لإ�شعارها باإنهاء 

خدمات �لعامل تك�ن �لعربة لل�شبب �ل��رد فـي �لكتاب �مل�جه �إىل �لعامل.
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�لف�شل �لعا�شر
 الحصول على تصريح عمل للموظف

قر�ر رقم 2008/280 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
�حل�ش�ل على ت�شريح عمل ه� و�جب رب �لعمل ولي�س �لعامل. وعدم متكن �شاحب �لعمل من �حل�ش�ل على ت�شريح يعني 
�إنهاء لعقد �لعمل ل�شبب يع�د �إىل رب �لعمل ولي�س �إىل �لعامل وعليه فـي هذه �حلال يعترب عدم �حل�ش�ل على ت�شريح �ملرور 
للعامل من �لأ�شباب �لفنية �لتي جتيز ل�شاحب �لعمل �إنهاء عقد �لعمل مع �حتفاظ �لعامل بحقه فـي بدل �لإ�شعار ومكافاأة 

نهاية �خلدمة.
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�لف�شل �حلادي ع�شر
عقد العمل المؤقت وعقد العمل محدد المدة

قر�ر رقم 2011/1 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
عقد �لعمل �مل�ؤقت ه� �لذي تقت�شي طبيعته تنفـيذه و�جنازه فـي مدة حمدودة وح�شب قان�ن �لعمل فه� �تفاق كتابي 
�أو �شفهي �شريح �أو �شمني يربم بني �شاحب �لعمل وعامل ملدة حمدودة �أو غري حمدودة �أو لجناز عمل معني يلتزم 
مب�جبه �لعامل �لقيام بعمل مل�شلحة �شاحب �لعمل وحتت �إد�رته و�إ�شر�فه بحيث يلتزم �لأخري بدفع �لأجرة للعامل. 
وتنفـيذه يك�ن ملدة  �لعمل  �أن طبيعة  �لعمل حمدد �ملدة ما د�م  �مل�ؤقت يدخل فـي تعريف عقد  �لعمل  �أن عقد  مبعنى 

حمددة .
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�لف�شل �لثاين ع�شر
 مكافأة نهاية الخدمة

قر�ر رقم 2011/703 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
ح�شب قان�ن �لعمل �ل�شاري فان  �مل�شرع عرف �لأجر �لأ�شا�شي على �نه �ملقابل �لنقدي و/�أو �لعيني �ملتفق عليه �لذي يدفعه 
�شاحب �لعمل للعامل مقابل عمله ول تدخل فـي ذلك �لعالو�ت �أو �لبدلت �أيا كان ن�عها. فـي حني عرف �لأجر على �نه �لأجر 

�لكامل وه� �لأجر �لأ�شا�شي م�شافًا �إليه �لعالو�ت و�لبدلت.
عندما عالج �مل�شرع �مل��د �ملتعلقة باملكافاأة ��شتخدم لفظ "�لأجر" للدللة على �لكيفـية �لتي يتم فـيها �حت�شاب �ملكافاأة، �أما 

فـي �مل��د �ملتعلقة باحت�شاب �لتع�ي�شات �لنا�شئة عن �إ�شابات �لعمل فان �مل�شرع ��شتخدم لفظ "�لأجر �لأ�شا�شي".
�مل�شرع فـي قان�ن �لعمل ميز بني مدل�ل �لأجر ومدل�ل �لأجر �لأ�شا�شي فـي �حلق�ق �لعمالية �لنا�شئة عن عقد �لعمل، و�مل�شتفاد 
من م��د قان�ن �لعمل �أن بدل مكافاأة نهاية �خلدمة حت�شب على �أ�شا�س �لأجر �حلقيقي و�لذي ه� عبارة عن �لأجر �مل�شمى 
حق�قه  �حت�شاب  لغايات  �لأجر  �شمن  جميعها  وتدخل  عمله  �أثناء  قب�شها  على  ت��تر  �لتي  و�لبدلت  �لعالو�ت  �إىل  �إ�شافة 

وب�شمنها �ملكافاأة.
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�لف�شل �لثالث ع�شر
 ترك العمل بعد إشعار صاحب العمل

قر�ر رقم 2009/265 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
يحق للعامل ترك �لعمل بعد �إ�شعار �شاحب �لعمل بذلك.

قر�ر رقم 2011/421 نق�س حق�ق ر�م �هلل

املبداأ القانوين:
ح�شب قان�ن �لعمل فانه فـي حال تغري �شاحب �لعمل فانه �شاحب �لعمل �لأ�شلي و�جلديد يبقيان م�ش�ؤولني بالت�شامن �شتة 
�أ�شهر عن تنفـيذ �للتز�مات �لناجمة عن �لعقد وم�شتحقة �لأد�ء قبل تاريخ �لتغيري وبعد �نق�شاء �ل�شتة �أ�شهر �ملذك�رة يتحمل 

�شاحب �لعمل �جلديد �مل�ش�ؤولية وحده.
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