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 محافظ بورسعید - ١

ة ببورسعیدمدیر مدیرة  - ٢  الشئون الصح

ة واإلدارة بهیئة اإلسعاف المصرة ببورسعیدمدیر ال - ٣  شئون المال

ة - ٤ مدیرة الشئون الصح ة واإلدارة  ان ببور  مدیر الشئون المال  سعیدوالس

س مجلس إدارة هیئة اإل - ٥  سعاف المصرةرئ

 سعاف مدیر شئون العاملین بهیئة اإل - ٦

  سعافة واإلدارة بهیئة اإلمدیر الشئون المال - ٧
 

  اإلجراءات
ع من فبرایر سنة ب مة ملف ٢٠١٩تارخ الرا تاب هذه المح ، ورد إلى قلم 

ة ٦لسنة  ٣٠٤الدعو رقم  عد أن قضائ مة اإلدارة ببورسعید  هاحالتأ،  المح
مه ) ١٠٢دستورة نص المادة ( ىف للفصل، ٢٨/١٠/٢٠١٨ا الصادر بجلسة ح

ة لنظام العاملین بهیئة اإلمن الالئحة التن قر فیذ ار مجلس سعاف المصرة الصادرة 
ما تضمنه  - ١٠/٦/٢٠١٠ وصحته - ٦/١٠/٢٠١٠) بجلسة ٨إدارتها رقم ( ف

الهیئة من مقابل نقد ه العامل  حصل عل  من وضع حد أقصى لما یجوز أن 
ة التإلرصید  اد ستنفدها أثناء الخدمة.  ىجازاته االعت  لم 

  
     . م برفض الدعو رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ  وقدمت هیئة قضا
عد تح      ، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها.و   ضیر الدعو

محضر الجلسةالدعو  وُنظرت  عن ومثل فیها محام،  على النحو المبین 
ه الخامس، وقدم صورة من الئحة هیئة اإل سعاف المصرة الصادرة المدعى عل

س مجلس إدارة  ما قدم٢٠١٩لسنة  ١٢٤هیئة رقم الموجب قرار رئ رة ،   ،مذ
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م بطلب فیها  ، الح م الجلسة ذاتها و رفض الدعو مة إصدار الح فى قررت المح
  بجلسة الیوم. الدعو 

  احملكمة
م اإلحالــــةیتبین من ما على  –الوقائع تتحصل حیث إن   ائرــــوس ح

ة ىف -األوراق  طلب  ،ضد المدعى علیهم ،أن المدعین أقاموا الدعو الموضوع
م  ة لرصید إجازات مورثهم النقدصرف المقابل  ىحقیتهم فأالح اد الذ لم  االعت

ان من العاملین بهیئة اإلأوذلك على سند من  صرف لهم. سعاف المصرة نه 
ع ان ببورسعیدـــــة الشئون الصحیـــــة لمدیرـــــالتا خ ـــــبتار ىـــــتوف إلـــــى أن ،ة والس
النقد لرصید إجازته عن ولم تصرف لهم جهة عمله سو المقابل ، ٢٤/٦/٢٠١٧
اتهم رعة أشهر، أ مدة طل مة الفأقاموا دعواهم  ر. وقد ارتأت مح سالفة الذ

) من الئحة شئون العاملین بهیئة ١٠٢شبهة عدم دستورة نص المادة ( الموضوع
أقصى لما  ا، وذلك لوضعها حدً ١٠/٦/٢٠١٠سعاف المصرة المعتمدة بتارخ اإل

ه العام حصل عل ة التلرصید اإل ل من مقابل نقدیجوز أن  اد ى لم جازات االعت
مة  ىإل حالت األوراقأ، فقضت بوقف الدعو و ستنفدها أثناء الخدمة هذه المح

هدستورة النص  ىللفصل ف   .المشار إل
  

سعاف من الئحة شئون العاملین بهیئة اإل) ١٠٢وحیث إن المادة (
ق قرا - ١٠/٦/٢٠١٠بجلسة  ٨رار مجلس اإلدارة رقم المصرة الصادرة   هر المعدلة 

 ةـــــــ" إذا انتهت خدمفى عجزهـــــــا على أنتنص  -  ١١/٢/٢٠١٤خ ـــــــتارالصادر ب
ة استح عن هذا الرصید أجره العامل قبل استنفاد رصیده من اإل اد جازات االعت

ه العالوات الخاصة الت ىاألساس ان یتقاضاها عند انتهاء خدمضاًفا إل ، متهى 
ما ال یجاوز أجر أرعة أشهر"   .وذلك 
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مة أن إلغاء لنص التشرعى ـا وحیث إن المقرر فى قضاء هذه المح
حول دون النظر والف ه ال  عدم الدستورة من قبل من ـصل فى الطعـالمطعون ف ن 

مقــــالل فترة نفــــخ التشرعب علیهم ذلك طُ  ة ــــیار قانونــــاه آثــــتضــاذه، وترتبت 
عدم دستورته. ة فى الطعن  ًعا لذلك توافرت لهم مصلحة شخص ة إلیهم، وت  النس
ان ح المدعین فى صرف المقابل النقد لكامل رصید  ان ذلك، و متى 

اًرا من وفاته بتارخ  ة لمورثهم قد نشأ اعت اد ، فى ٢٤/٦/٢٠١٧اإلجازات االعت
ام المادة ( أح ئون العاملین بهیئة اإلسعاف ) من الئحة ش١٠٢ظل العمل 

عد تعدیلها بتارخ  ون هذا النص ١١/٢/٢٠١٤المصرة المشار إلیها  . ومن ثم 
ة  مى عام تشمله  –هو الواجب اإلعمال فى الدعو الموضوع وهو نص تنظ

مة على القوانین واللوائح  ة على الدستورة التى تتوالها هذه المح دون  –الرقا
الئحة س مجلس إدارتها  النص الوارد  قرار رئ شئون العاملین بتلك الهیئة الصادرة 

  .٢٠١٩لسنة  ١٢٤رقم 
  

مناطها  –وهى شر لقبولها  –وحیث إن المصلحة فى الدعو الدستورة 
مة  – ه قضاء هذه المح ین  –على ما جر عل ا بینها و ون ثمة ارت أن 

أن ی ة، وذلك  م فى المسألة المصلحة القائمة فى الدعو الموضوع ؤثر الح
ستو  مة الموضوع. و طة بها، والمطروحة على مح ات المرت الدستورة على الطل
مة عن طر الدفــــع  المح فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعو قد اتصلت 
ا هى وحدها التى تتحر توافر  مة الدستورة العل أو عن طر اإلحالة. والمح

ان ذلك، شر المصلحة فى الدع و الدستورة للتثبت من شرو قبولها. متى 
أحقیتهم فى  مة الموضوع ینصب على طلب المدعین  ان النزاع المردد أمام مح و

ان عجز نص  المقابل النقد لكامل رصید إجازات صرف ة، و اد مورثهم االعت
ها ) من الئحة شئون العاملین بهیئة اإلسعاف المصرة المشار إلی١٠٢المادة (

حصل علیها العامل طوال مدة  قصر المقابل النقد لرصید اإلجازات التى لم 
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ما ال یجاوز أجر أرعة أشهر، ومن ثم یتوافر شر المصلحة فى  الدعو خدمته 
شأن نص تلك المادة اس على المعروضة  ، لما للقضاء فى دستورته من أثر وانع

مة الموضوع، وقضائه ات المطروحة على مح ه وحده یتحدد نطاق الطل ا فیها، وف
.هذه    الدعو

  

م اإلحالة ینعى على النص التشرعى المحال  فى النطاق  –وحیث إن ح
حرمانه العامل، أو  –السالف تحدیده  ة الخاصة،  ة المقررة للملك الحما إخالله 

حصل  ة التى لم  اد ورثته، من التعوض الجابر لكامل رصید اإلجازات االعت
المخالفة لنص المادة (علیها  ان فترة خدمته،    ) من الدستور.٣٥إ

  

قتها للقواعد  ة على دستورة القوانین واللوائح، من حیث مطا وحیث إن الرقا
ة التى تضمنها ام الدستور القائ الموضوع  ،م دون غیرهــــالدستور، إنما تخضع ألح

مةعلى ما  -ًال ــــة تستهدف أصــــذه الرقابــــإذ إن ه ه قضاء هذه المح  - جر عل
امهصون الدستور القائم، وحمایته من الخروج على  ن نصوص هذا لكو ؛ أح

م، ولها مقام  قوم علیها نظام الح الدستور تمثل دائًما القواعد واألصول التى 
ٕاهدار ما یخالفها من ظام العام التى یتعین التزامها و الصدارة بین قواعد الن

ارهالتشرعا اعت ان اـلنص المحان ذلك،  متى. ا أسمى القواعد اآلمرةت  ال ــــــو
ا ومعموالً  امه حتى إلغائهظل ساًر أح ل ــــــد العمــــــع، ٣١/١٢/٢٠١٩بتارخ   

ام  م اإلحالة للنص التشرعى ــــــالدستور القائأح انت المناعى التى وجهها ح م. و
ة التى تقوم تن –فى النطاق السالف تحدیده  –المحال  درج تحت المناعى الموضوع

فى مبناها على مخالفة نص تشرعى معین لقاعدة فى الدستور من حیث محتواها 
اشر رقابتها على دستورة النص الالئحى  الموضوعى، ومن ثم مة ت فإن المح

ام الدستور القائم، الصادر  اره ١٨/١/٢٠١٤ بتارخالمحال فى ضوء أح اعت  ،
قة الدست   ورة السارة.الوث
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قتضیها،  مة أن لكل ح أوضاًعا  وحیث إن المقرر فى قضاء هذه المح
ون أداء  -فى مجال ح العمل  - وآثاًرا یرتبها، من بینها  ضمان الشرو التى 

طها،  العمل فى نطاقها منصًفا وٕانسانًّا ومواتًّا، فال تنتزع هذه الشرو قسًرا من مح
فحواها بیئة ا ط حًقا وعقًال وال تره  غى أن یرت أثرها ما ین لعمل ذاتها؛ أو تناقض 

ة ال تحامل فیها . ومن ثم، ال یجوز  ع صورة طب الشرو الضرورة ألداء العمل 
اشرة عمل أو أعمال بذواتها عن  أن تنفصل الشرو التى یتطلبها المشرع لم

ان تقررها انحراًفا بها عن غایته ات ممارستها، وٕاال  ستو فى ذلك أن  ،امتطل
ة طة الئح ة أو را   .ون سندها عالقة عقد

 

م ١٢خول سلطة التشرع بنص المادة (وٕان وحیث إن الدستور القائم  ) تنظ
إال أنها ال یجوز لها أن تعطل جوهره، وال أن تتخذ من حمایتها للعامل  ،ح العمل

متلكها، وعلى األخص تلك التى تتصل  األوضاع التى موطًئا إلهدار حقوق 
ة التى ال ندرج تحتها الح فى اإلجازة السنو غى أن ُمارس العمل فیها، و یجوز  ین

ان ذلك منها عد ستحقها، وٕاال  واًنا على صحته لجهة العمل أن تحجبها عن عامل 
ة ة والنفس أحد التزاماتها الجوهرة التى ال یجوز للعامل بدوره أن البدن ، وٕاخالًال 
غى وفقً یتسامح فیها ة التى ین وًال عن الحدود المنطق للدستور أن تكون إطاًرا  ا، ون

م هذا الح للحد من مداه   . لح العمل واستتاًرا بتنظ
 

انهـفى اإلطار الساب -وحیث إن المشرع  قد صاغ بنص المادة  - ب
ة ـــــــالخدمون ــــن قانـــــ) م٤٦( القانــالصة المدن ، ٢٠١٥لسنة  ١٨م ـــــــون رقـــــــادر 

الدولة وهیئاتها العامة  ة للعاملین  النس زة ح العامل فى اإلجا -وهو القانون العام 
ة  ًّ مقررً  على أنه بذلك فدلالسنو طة ـبـله  ح قیت الرا ظل قائًما ما  نص القانون، 

ة قائمة ف   . الوظ
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ا ة  ا من ضمان ح العامل فى إجازة سنو لشرو وحیث إن المشرع تغ
ستعید العام ةالتى حددها أن  ة والمعنو التالى أن ل خاللها قواه الماد ، وال یجوز 

االمتناع عن طلبها، إذ هى فرضة  ان هذا النزول ضمّنا  ینزل العامل عنها ولو 
ل من العامل وجهاقتضاها المش ملك أیهما إهدارهة اإلدارةـــــــرع من  لًّا ـــــــ، فال  ا 

ة تقتضیها مصلحة العمل، وال أن یدعى العامل أنه أو جزئًّ  اب قو ا إال ألس
ان التخلى عنها إنهاًكا لقواه، وتبدیًدا لطاقاته،  ها، وٕاال  ار بین طلبها أو تر الخ
ه دون انقطاع.  مصلحة العمل ذاتها التى یتعذر صونها مع االستمرار ف وٕاضراًرا 

مة ا ق ة یتصل  س بفالح فى اإلجازة السنو نع الضرورة على ــلعمل وجدواه، و
شرةان الجماعة ة ال ا، صوًنا لقوتها اإلنتاج مس مصالحها العل   .، و

 

المشار ) من الالئحة ١٠٢المادة (بنصه في وحیث إن المشرع قد دل 
ة وعاًء ادخارًّا من خالل إلیها ، على أن العامل ال یجوز أن یتخذ من اإلجازة السنو

عد انتهاء خدمته ترحیل مددها ا حصل  عها ل لتى تراخى فى استعمالها، ثم تجم
ان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اق قابلها من أجر، و تضاه أن ــــعلى ما 

ساو أجر هذا  حصل على ما  یرد على العامل سوء قصده فلم یجز له أن 
عد مدة قدر الم أرعةالرصید إال عن مدة ال تجاوز  شرع أن قصرها أشهر، وهى 

ة غایتها، فال تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها. بید أن  افًال لإلجازة السنو عتبر 
ان فوات اإلجازة  لما  ما مؤداه أنه  سر على إطالقه،  غى أن  م ال ین هذا الح

اب اق ون إلرادة ـــراجًعا إلى جهة العمل، أو ألس تضتها ظروف أدائه دون أن 
ضه عنها، فال یجوز للعامل العامل دخل فیها انت جهة العمل مسئولة عن تعو  ،

أصل عام  - عندئذ ان اق -و طلبها جملة إذا  تضاء ما تجمع من إجازاته ـأن 
ان التعوض النقد عنها واجًا، تقدیًرا  ًنا عیًنا، وٕاال  ة على هذا النحو مم السنو

 اإلجازة مردها إلى جهة العمل،أن المدة التى امتد إلیها الحرمان من استعمال تلك 
عة ذلك ان لزاًما أن تتحمل وحدها ت   . ف
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ة  ون من العناصر اإلیجاب عدو أن  وحیث إن الح فى هذا التعوض ال 
ة للعامل، مما یندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان (   )٣٥، ٣٣للذمة المال

ة الخاصة من الدستور مة ال، اللتان صان بهما الملك تى جر قضاء هذه المح
ة  على اتساعها لألموال بوجه عام، ة والعین التالى إلى الحقوق الشخص وانصرافها 

عها ان ذلكجم عه . متى  افئ للضرر جم ، فإن حرمان العامل من التعوض الم
ةإعن حرمانه من  الجابر له ون مخالًفا مصلحة العمل  ىبداع جازاته السنو

ة الدستورة ة الخاصةا ىالعمل، والح ف ىللح فالمقررة  للحما   .لملك
 

 فلهذه األسباب
عدم دستورة ما تضمنه ــــح مة  ) من ١٠٢نص المادة (عجز مت المح

، ١٠/٦/٢٠١٠الصادرة بتارخ  – سعاف الــمصرةبهیئة اإلالعاملین شئون الئحة 
ل النقد لرصید ــــى للمقابــــد أقصــــع حــــن وضــــم -  ١١/٢/٢٠١٤والمعدلــــة بتارخ 

ستحقه العامل عند انتهاء خدمته اإلجازات ة الذ  اد أرعة ال یجاوز أجر  االعت
ما جاوز من رصیدها هذا الحد راجعً  ،أشهر ان الحرمان من اإلجازة ف ا إلى متى 

اب اقتضتها مصلحة العم  ل.أس
  رئيس احملكمة          أمني السر
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