
 

 

 

 

 

 

 

     

 الساعة     2019انه في يوم            الموافق    /     /    

  / السيد  طلب  علي  دنوني  بناء  /مغربيةامل  في  والمقيم  الجنسية  الجنسية  ة 

( شق 71)مجموعةوعة  مجم  ( 44عمارة  مدينت32)   ة(  األول  ي (  –_التجمع 

المختار مكتب األستاذ / احمد إبراهيم محمد   ا ومحله القاهرة.– ةالقاهرة الجديد

رقم    المحامي،  فيال  في  منطقه    9الكائن  األول  -7البنفسج  القاهرة  –التجمع 

 القاهرة.–الجديدة 

 ة قد انتقلت الي حيث إقامة:  انا .............محضر محكمة..................الجزئي 

   لشركة بايو انيرجي للتوريدات السيد / الممثل القانوني  

في   مقرها  البساتين  ال-276شارع  15والكائن  قسم  تبع  الجديدة  -معادي 

 القاهرة. 

 .......... ................................ مخاطبا مع /..................................... 

    

 اآلتي وأعلنته ب

بالعمل لدي المعلن إليه    ةالطالب  تالتحق  8/1/2018بموجب عقد عمل مؤرخ  -

مدير   من    مكتببوظيفة  تبدأ  واحد  عام    2019/ 7/1إلى    8/1/2018لمدة 

وتجدد تلقائيا لمدة أخرى مماثلة إذا لم يخطر الطرف األول الطرف الثاني قبل  

برغب األقل  على  يوما  عشر  بخمسة  الجارية  المدة  تجديد انتهاء  عدم  في  ته 

العقد وذلك بمقتضى خطاب مسجل إلى الطرف الثاني في محله المختار المبين  

 بصدد هذا العقد.  

 العقد.في عدم تجديد  األطراف رغبته أحدوحيث انه لم يبد -

المادة رقم  - العمل رقم    ١٠٥وحيث نصت  قانون  على    ٢٠٠٣لسنة    ١٢من 

مدة واستمر طرفاه في تنفيذه اعتبر محدد الال " إذا انقضت مدة عقد العمل    هان

 ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة"

قد   الدعوي  سند  العمل  عقد  فإن  المدة   أصبحلذلك  محدد  غير  عمل  عقد 

 تبمنتهي الجد والنشاط والنجاح وتدرج  وظيفتهاأداء    المدعية في   ت واستمر

 . لكفأتهانظرا  راتبهاوزاد   عملهافي 

وذلك بدون وجه    ا ول الشركة ومزاولة مهام وظيفتهمن دخ   المدعية تم منع  -

 حق. 

يد    15/7/٢٠١٩بتاريخ  - على  عليها  المدعى  الشركة  بإنذار  المدعية  قامة 

بالعقد    42487محضر بموجب االنذار رقم   التزامه  محضرين البساتين لتنفيذ 

 إال أنه لم يحرك ساكناً. 

 

 الموضوع 

 دعوي

تعويض عن  

 فصل تعسفي 

 

 

بناء علي طالب  

وتحت  الطالبة  

 مسؤوليته 

 

 

 ة وكيل الطالب

 

 

 أحمد إبراهيم 
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إداري البساتين ضد الممثل    ٢٠١٩لسنة    8577حررت المدعية المحضر رقم  16/7/2019بتاريخ  -

 نتيجة منعها من دخول الشركة وممارسة عملها  القانوني لشركة بايو انيرجي للتوريدات

 

المادة رقم   • القانون    ١١٠وحيث تنص  المدة   ه ان  على من ذات  العمل غير محدد  "إذا كان عقد 

. وال يجوز لصاحب  جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف االخر كتابة قبل اإلنهاء

 .............."  ٦٩العمل أن ينهي هذا العقد إال في حدود ما ورد بالمادة 

رقم   • المادة  نصت  القانون    ١١١وحيث  ذات  اإلنهاء    على من  قبل  االخطار  يتم  ان  يجب   " ان 

العمل صاحب  لدى  للعامل  المتصلة  الخدمة  مدة  تتجاوز  لم  إذا  وقبل   بشهرين  سنوات  عشرة 

 إذا زادت هذه المدة على عشرة سنوات"  أشهرثة اإلنهاء بثال

الطرفين العقد دون مبرر   أحدمن ذات القانون على ان " إذا أنهى    ١٢٢وحيث نصت المادة رقم   •

 ه من جراء هذا االنهاء" الطرف االخر عن الضرر الذي يصيب مشروع وكاف التزم بأن يعوض 

 

المادة   • تنص  ان "1)  147حيث  المدني على  القانون  يجوز ( من  فال  المتعاقدين،  العقد شريعة 

 نقضه وال تعديله اال باتفاق الطرفين، او لألسباب التي يقررها القانون".  

اش  ما  جميع  بتنفيذ  المتعاقدين  يلزم  ان  اال  يبقي  ال  نطاقه،  ويحدد  العقد  القاضي  يفسر  ان  تمل  بعد 

 وال اآلداب. في نطاق ال يصطدم فيه مع النظام العام  عليه، ما دام العقد قد نشأ

العالقة  تنظيم  في  القانون  مقام  يقوم  العقد  الن  قانونا،  يطبق  كان  لو  كما  العقد  القاضي  ويطبق 

 التعاقدية فيما بين المتعاقدين.

 كان العقد هو القانون الذي يسري عليهما، وتواري البديل امام األصيل. 

فال يجوز نقضه او تعديله اال باتفاق الطرفين او لألسباب التي يقررها القانون ال يجوز نقض العقد 

او   النقض  ان  يعدله بدعوي  او  العقد صحيحا  ينقد  ان  لهذا  القاضي، فال يجوز  تعديله من جهة  او 

 التعديل تفتضيه العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن ال تنسخها. 

ب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع يوجبه حسن النية. فالقاضي عندما يلزم المتعاقدين بتنفيذ ولكن يج

العقد يقتضي منهما ان ينفذاه بطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية. وذلك ان حسن النية هو الذي 

 يسود في تنفيذ جميع العقود.

اها. عدم استقالل أي طرف من  وقد قضت محكمة النقض بان )قاعدة العقد شريعة المتعاقدين مؤد

 طرفي العقد بنقضه او تعديله اال باتفاق الطرفين او ألسباب يقرها القانون(

 ق(   67لسنة  541طعن  1/2/1999)

فال يجوز الحد الطرفين االنفراد بتعديل العقد وفي ذلك تقول محكمة النقض ان )من المقرر. وعلى 

العقود ان تكون ملزمة لطرفيها بمعني عدم امكان  ان األصل في  –ما جري به قضاء هذه المحكمة  

العقد   بينهما علي فسخ  االتفاق  المتعاقد األخر، ألن  العقد دون رضاء  المتعاقدين بفسخ  انفراد أحد 

محكمة   وعلى  ضمنيين  وقبول  بإيجاب  يصحح  صريح  وقبول  بإيجاب  يكون  كما  منه  والتقليل 

م تورد  ان  الضمني  بالتقابل  قالت  هي  ان  عن  الموضوع  كاشفا  اعتبرته  ما  والظروف  الوقائع  ن 



 

 

 

 

 

 

 

بأسباب   العقد  االرادتان على حل  هاتان  تالقت  كيف  تبين  وان  الصدد،  هذا  في  العقد  ارادتي طرفي 

 سائغه من شانها ان تؤدي الي ما رتبته عليها المحكمة( 

 ق( 64لسنة  5124طعن  16/1/1996)

للمادة   )ك  163فطبقا  على  تنص  التي  المدني  القانون  من  من  على  يلزم  للغير  خطا سبب ضرر  ل 

الطالب المدعى عليه منع  أن  بالتعويض( حيث  العمل    ةارتكبه  إنذاره من  دون مبرر مشروع ودون 

ا الشهري الذي أضرار مادية وهى انقطاع دخله  ابعد ان أصبح العقد غير محدد المدة مما سبب له

نفق  العمل بدون عمل وبدون دخل ت  ا من من وقت منعه   توأصبح   اوأوالده  تنفقه علي نفسها وبيتها 

  ا في العمل وأهل بيتهابين أصحابه  اباإلضافة لإلضرار المعنوية وهي مكانته  نفسها وبيتهامنه على  

منعه  اوجيرانه حالته  ا بعد  أساءه  مما  العمل  تكون    ا من  وبذلك  علية  المدعى  فعل  بسبب  النفسية 

وعالقة سببية(متوفرة في حق المدعي -وضرر  -من القانون المدني من)خطاء    163أركان المادة  

 عليه. 

 

فصال تعسفيا    ةلما كان ما تقدم وما يبين لعدالة المحكمة من قيام المدعى عليه األول بفصل المدعي 

لتمس من  ة تالمدعيلذلك فأن    نوني وحجز جميع مستحقاته المالية دون مبرر مشروع او مسوغ قا

   االتي: في ا بأحقيتهعدالة المحكمة الحكم له  

بمبلغ   مقدر  التعسفي  الفصل  عن  "  2٠٠٠٠٠تعويض  مصري  مصري"   ألف   مائتان جنيه  جنيه 

والمتمثل في مقابل رصيد االجازات ومقابل مهلة األخطار والفصل بدون مبرر   بياتعويضا ماديا واد

 مشروع  

 بناء عليه 

 

اإلعالن ونبهت  نتقلت الي حيث اقامت المعلن اليه وسلمته صورة من  انا المحضر سالف الذكر قد ا

محكمة    عليه  مقر  الي  القاهرةبالحضور  مقرها    جنوب  الكائن  مساكن  الكلية  التونسي  بيرم  شارع 

الشرع الطب  السيدة زينب _القاهرةزينهم بجوار مصلحة  (    امام  ي _تبع قسم    عمال الدائرة )     

بعده وما  صباحا  الثامنة  الساعة  تمام  في  علنا  تنعقد  سوف  التي  الجلسة  في  في وذلك  ا 

 لسماع الحكم : 2019يوم.....................الموافق      /      /

 أوال /قبول الدعوي شكال 

 ثانيا /في الموضوع  

مقدر  المدعية  تعويض    التعسفي  الفصل  "  2٠٠٠٠٠بمبلغ  عن  مصري  جنيه    مائتان جنيه  ألف 

 مصري" تعويضا ماديا وادبيا. 

 المحاماة ب  بالمصروفات مقابل اتعا مع إلزام المدعي عليه 

 وألجل العلم/ 
 


