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 المملكة األردنية الهاشميةمحكمة التمييز األردنية                            
  وزارة العــدل                              الحقوقية :بصفتها 
 القــرار                            7272/ 7272: رقم القضية

صدار عنالصادر         محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وا 
 حضرة صاحب الجاللة ملك المملكة األردنية الهاشمية باسمالحكم                  

 الحسين المعظم ابناهلل الثاني  عبد    
 

 .الحمصي" محمد طالل "  الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد
 القضاة السادةوعضوية 

فؤاد الدرادكة ،                                 . سعيد الهياجنة ، ناصر التل ، د. مصطفى العساف ، د. د
 . مقنصة" محمد عمر " عيسى المومني ، جواد الشوا ، فايز بني هاني ، . د

 
 

 .م .م.شركة األولى لالستثمارات المالية ذال:  زةالممي
 المحاميان فراس المومني ونهى إبراهيموكيالها          

 
 .جعفر ياسر مصطفى أبو ميالة  :المميز ضده

 
قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية  4/2/2222بتاريخ 

تاريخ ( 4204/2202)حقوق عمان بصفتها االستئنافية في الدعوى ذات الرقم 
القاضي برد االستئناف األول المقدم من المدعى عليها موضوعًا وتأييد  04/02/2202

ان في الدعوى ذات الرقم القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح حقوق عم
إلزام المدعى عليها بأن تدفع : )  المتضمن 02/4/2202تاريخ ( 0022/2202)

دينارًا ورد المطالبة بما يزيد على ذلك لعدم االستحقاق ( 0020030)للمدعي مبلغ 
لزامها بالمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام دون الحكم  وا 

ورد االستئناف الثاني المقدم من المدعي شكاًل ( المحاماة ألي من طرفي الدعوى  بأتعاب
لتقديمه خارج المدة القانونية وعدم الحكم ألي من األطراف بأتعاب محاماة عن مرحلة 

 .االستئناف 
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 : التمييز بما يلي  سبباتلخص يو 

 
 

عليل والنتيجة التي توصلت أخطأت المحكمة بقرارها الذي شابه التناقض في الت:  أولا 
 .إليها

 
أخطأت المحكمة بتطبيق قانون نقابة المحامين قبل تعديله ويخالف القاعدة العامة : ثانياا 

باألثر الفوري في تطبيق القوانين ذلك أن الدعوى لم يتم الفصل بها إال بعد تطبيق قانون 
 .التطبيق مين المعدل وبالتالي فهو الواجب نقابة المحا

 
لهذين السببين طلب وكالء المميزة قبول التمييز شكالا ونقض القرار المميز 

 .موضوعاا 
 

قدم المميز ضده لئحة جوابية طلب قبولها شكالا ورد  81/2/2222بتاريخ 
 .التمييز موضوعاا 

 

 الـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
جعفددر ياسددر مصددطفى أبددو ميالددة  تقدددم المدددعي ن أــــد ـــــــــــــــن نجــــــــــلتدقيبعـــــــــد ا

لدددددى محكمددددة صددددلح حقددددوق عمددددان ( 2222/2212)بالدددددعوى رقددددم  11/2/2212بتدددداريخ 
محددودة وذلدك المسؤولية البمواجهة المدعى عليها الشركة األولى لالستثمارات المالية ذات 

ية تتمثل في راتب متأخر دفعده فلس حقوق عمال( 022)دينارًا و( 24872)للمطالبة بمبلغ 
بالسـتناد حصد  / بدل إشعار وبدل فصدل تعسدفي وبددل إجدازة سدنوية وبددل قيمدة أسدهم 

  -:للوقائع التالية 
من  اعتباراً  ةعمل المدعي لدى المدعى عليها بموجب عقد غير محدد المد : أولا 
 براتب شهري مقداره والمطابقة  ةبمهنة مدير الدائرة القانوني 1/0/2222
جزء  اً دينار  (082)دينار يضاف له مبلغ وقدره  (1222) –خير وعلى ضوء الراتب األ -
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شهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر بحيث من رواتب األ
 .( اً ن دينار و ن ومئة وثمانالفأ)خير مبلغ وقدره يصبح مجموع راتب المدعي الشهري األ

 

  -: 72/1/7212خ ـــــــــريبتا : ثانياا 
برام عقد عمل جديد يتضمن قيام ا  طلبت المدعى عليها من المدعي تقديم استقالة و  (1

ن أال إ عشر شهراً  ةمن ست في السنة بدالً  عشر شهراً  يالمدعى عليها بدفع راتب اثن
 .المدعي رفض ذلك 

 

كما كانت المدعى عليها تهدف من وراء طلب االستقالة من المدعي منعه من  (2
 له من قبل الشركة  ةحص/لف سهمأالمطالبة بقيمة خمسة عشر 

 .المدعى عليها 
 

ثم عادت المدعى عليها وطلبت من المدعي التوقيع على مخالصة تتضمن  (2
لف وثمانمئة أقيمة  (لسوخمسمئة ف اً ن دينار ين ومئة وواحد وثالثيلفأ)استالمه لمبلغ 
ال سهم حصة المذكورة إ/خالف الخمسة عشر ألف ونصف  ةحص/اً ن سهميوخمسة وسبع

الحص  البالغ /سهماأل التي طلب من المدعي التوقيع عليها شملت ضمنياً  ةن المخالصأ
 .فرفض المدعي التوقيع على ذلك  اً لفأعددها خمسة عشر 

 

عاله قامت المدعى عليها أ لعدم استجابة المدعي لما ورد في البند ثانياً  نظراً  -: ثالثاا 
نهاء على أي مبرر ن يستند هذا اإلأودون  28/1/2212نهاء خدمات المدعي بتاريخ إب

 . تعسفياً  و مشروع مما يجعل هذا الفصل فصالً أقانوني 
 

 (2212)اني من عام لم تدفع المدعى عليها للمدعي راتبه عن شهر كانون الث -: رابعاا 
 . (اً لفان ومئة وثمانون دينار أ)والبالغ قدره 

 

شعار مبلغ إشعار ولم تدفع له بدل إلم تقم المدعى عليها بمنح المدعي فترة  -: خامساا 
 . (اً لفان ومئة وثمانون دينار أ)وقدره 
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ولم  عن اثني عشر يوماً  ةجازاته السنويإلم تمنح المدعى عليها المدعي رصيد  -: سادساا 
 ( . ن وسبعون ديناراً اثمانمئة واثن)عنها مبلغ وقدره  تدفع له بدالً 

 

 لفان ومئة وواحد وثالثون ديناراً أ)لم تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره  -: سابعاا 
كونه لم  (ونصف ةحص/وسبعون سهماً وخمسة لف وثمانمئة أ)قيمة  (وخمسمئة فلس

 .وتقديم االستقالة  ةيوافق على توقيع المخالص
 

ربعمئة دينار قيمة أو  اً لفأسبعة عشر )لم تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره  -: ثامناا 
ة ددددددددرار هيئددددي بموجب قددددددددالتي تم تخصيصها للمدع ةحص/لف سهمأالخمسة عشر 

 . 2/2/2224تاريخ  (0/2/2224)م ددددددن رقدددددددددالمديري
 

 مبرر قانوني إلى نهاء خدمات المدعي ال يستند إن إحيث  -: تاسعاا 
ببدل الفصل  ةيمنح المدعي حق المطالب تعسفياً  نهاء يعتبر فصالً ن هذا اإلإو مشروع فأ

 .( اً وثمانون دينار  لفاً أثالثة عشر )شهر أي بمبلغ وقدره أالتعسفي بواقع ستة 
 

سبعة )لمدعى عليها مبلغ وقدره نه يستحق للمدعي بذمة اإعلى ضوء ما تقدم ف-: عاشراا 
 : تيعلى التفصيل اآل (وخمسمئة فلس اً ربعون دينار أوثمانمئة وثالثة و  لفاً أن و وثالث

 
 
 

 
 
 

 
 
 

نهددا أال إفددع وتسددديد هددذا المبلددغ دطالددب المدددعي المدددعى عليهددا بضددرورة  -: ي عشــرالحــاد
 .الدعوى تمنعت عن دفعه مما اضطره لرفع هذه 

 مستحقات دينار فلس
 7212لعام  1راتب عن شهر  7112 222
 شعار بواقع شهرإبدل  7112 222
 عن اثني عشر يوماا  ةسنوي ةجاز إبدل  127 222
 ونصف ةحص/اا سهم 1122قيمة  7111 222
 ةحص/اا لف سهمأقيمة خمسة عشر  12422 222
 بدل الفصل التعسفي 11212 222
 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  12141 222
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باشدددرت محكمدددة الصدددلح نظدددر الددددعوى وبعدددد اسدددتكمال إجدددراءات التقاضدددي أصددددرت 
 الحكددددددددددددددددم بحددددددددددددددددق المدددددددددددددددددعى عليهددددددددددددددددا وجاهيددددددددددددددددًا اعتباريددددددددددددددددًا  14/0/2212بتدددددددددددددددداريخ 

فلسددًا ورد المطالبددة ( 82)دينددارًا و ( 10252)قضددت فيدده بإلزامهددا بددأن تدددفع للمدددعي مبلددغ 
بمدددا زاد علدددى ذلدددك مدددع الرسدددوم والمصددداريف والفائددددة القانونيدددة مدددن تددداريخ المطالبدددة وحتدددى 

 . السداد التام دون الحكم بأتعاب محاماة ألي من طرفي الدعوى 
 

ن محكمددة اسددتئناف حقددوق لددم يقبددل طرفددا الدددعوى بهددذا القددرار فطعنددا  فيدده اسددتئنافًا وا 
قضــت فيـم بمــا تددقيقًا ( 72872/2212)الحكددم رقدم  2/12/2212عمدان أصددرت بتداريخ 

  -:يلي 
 
 .من حيث النتيجة ل من حيث التعليل والتسبيب  موضوعاا رد الستئناف الثاني :أولا 

 

المـدعى عليهـا لمقـدم مـن ول افسخ القرار المستأنف فيما يتعلن بالستئناف األ : ثانياا 
إلــى وران عــادة األ ا  بخصــوص الســبب الرابــع وتأييــد القــرار المســتأنف فيمــا عــدا ذلــ  و 

 .بخصوص اليمين الحاسمة  بهامصدرها للسير 
 

لددم يقبددل طرفددا االسددتئناف بقضدداء محكمددة االسددتئناف فطعنددا فيدده تمييددزًا علددى العلددم 
والمستأنفة في  22/2/2214ول بتاريخ بتمييز أ( المدعي)المستأنف في االستئناف الثاني 

 بتمييدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز ثدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان  ( المددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعى عليهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا)االسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتئناف األول 
وتقدم كل طرف منهما بالئحة جوابية ضمن المدة كما أرفق الطاعن  25/2/2214بتاريخ 

 . تمييزًا األول مع طعنه التمييزي مذكرة توضيحية 
 

ولوجددود تعددارض بددين أحكددام تمييزيددة صددادرة عددن هيئددات عاديددة فددي محكمددة التمييددز حددول 
            اعتبدددددار قيمدددددة األسدددددهم التدددددي تمنحهدددددا الشدددددركات لموظفيهدددددا داخلدددددة فدددددي مفهدددددوم األجدددددر أم 

 . فقد تم تشكيل هيئة عامة لحسم هذا الخالف  ال ؟
ــــاريخ و قرارهــــا رقــــم أصــــدرت محكمــــة التمييــــز بهيئــــة عامــــة  14/17/7212بت

 :المتضمن ( 7222/7212)
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وعــن أســباب التمييــز األول المقــدم مـــن المــدعي والمنصــبة علــى الســـتئناف )) 
  -:الثاني جميعها 

والتدددي يخطددد  فيهدددا الطددداعن محكمدددة االسدددتئناف بعددددم اعتبارهدددا أن المطالبدددة ببددددل 
( 0)نين رقدم الحص  ال يدخل ضمن مفهوم األجر وفقًا لقرار ديوان تفسير القوا/ األسهم 
           /ولددم تعددالت اجتهددادات محكمددة التمييددز الددذي اعتبددرت فيدده أن قيمددة األسددهم( 2222)لسددنة 

الحص  داخلة في مفهوم األجر وعدم اعتبارها أن قيمة هذه األسهم ليست حقوقًا عمالية 
غفالهدددا مناقشدددة شدددهادة الشدددهود الدددذين أكددددوا صدددحة مطالبتددده بهدددذا الجاندددب وفدددي تطبيقهدددا  وا 

وعدددددم إحالددددة الشددددق مددددن ( 2222)لسددددنة ( 0)لخدددداط  لقددددرار ديددددوان تفسددددير القددددوانين رقددددم ا
المطالبة المتعلق ببدل قيمة األسهم إلدى محكمدة البدايدة عنددما توصدلت إلدى أنهدا ال تددخل 

 .  في مفهوم األجر 
 

كدل مدا يسدتحقه )فت األجدر بأنده وفي ذلك نجد أن المادة الثانية من قانون العمل عر  
لقاء عمله نقدًا أو عيندًا مضدافًا إليده سدائر االسدتحقاقات األخدرى أيدًا كدان نوعهدا إذا العامل 

نددد  القدددانون أو عقدددد العمدددل أو النظدددام الدددداخلي أو اسدددتقر التعامدددل علدددى دفعهدددا باسدددتثناء 
 ( . األجور المستحقة عن العمل اإلضافي

 
  -:كما نصت المادة الرابعة من القانون ذاتم على 

ال تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامدل أي قدانون  . أ
آخدددر أو عقدددد عمدددل أو اتفددداق أو قدددرار إذا كدددان أي منهدددا يرتدددب للعامدددل حقوقدددًا أفضدددل مدددن 

 . الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون 

 

  يعتبدددددر بددددداطاًل كدددددل شددددددرط فدددددي عقدددددد أو اتفددددداق سددددددواء أبدددددرم قبدددددل هدددددذا القددددددانون . ب
 . أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها إياه القانون 

 
تخددت  محكمددة الصددلح بددالنظر )مددن القددانون ذاتدده علددى ( أ/124)كمددا نصددت المددادة 

بصفة مستعجلة في الدعاوى الناشدئة عدن نزاعدات العمدل الفرديدة باسدتثناء الددعاوى المتعلقدة 
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فيها سدلطة لججدور بمقتضدى أحكدام هدذا القدانون علدى أن يدتم باألجور في المناطق المشكل 
 . الفصل فيها خالل ثالثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة 

 
 ( 2222)لسددددددددددددددنة ( 0)وباسددددددددددددددتعراض قددددددددددددددرار ديددددددددددددددوان تفسددددددددددددددير القددددددددددددددوانين رقددددددددددددددم 

حول بيان األجر حسب قانون العمل فإنه لم يرد ضمن طلب  12/2/2222الصادر بتاريخ 
 . ا إذا كانت قيمة األسهم في الشركة هي من قبيل األجر أم ال ؟التفسير بيان فيم

 

وبإسدددقاط النصدددو  المشدددار إليهدددا ومدددا ورد بقدددرار ديدددوان التفسدددير علدددى موضدددوع هدددذه 
الدعوى نجد أنه لم يرد في العقد ابتداًء وكتاب تعيين الطاعن تمييزًا لددى المميدز ضددها أي 

أو أن التعامدل اسدتقر علدى دفعهدا لده أو غيدره ن  على أحقيته لجسهم التي يطالب بقيمتها 
 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددن المسدددددددددددددددددددددددددددددددددددتخدمين فدددددددددددددددددددددددددددددددددددي الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددركة المميدددددددددددددددددددددددددددددددددددز ضددددددددددددددددددددددددددددددددددددها 
وبالتالي وحسب تعريف األجر في المادة الثانية من قانون العمل فإن المطالبة بقيمة األسهم 
 ال تعتبددددددددددددددر مددددددددددددددن قبيددددددددددددددل األجددددددددددددددر ممددددددددددددددا يجعددددددددددددددل الطعددددددددددددددن مددددددددددددددن هددددددددددددددذا الجانددددددددددددددب 

 . غير مقبول 
 

ن لدددم تكدددن  المطالبدددة بقيمدددة األسدددهم داخلدددة فدددي مفهدددوم األجدددر إال أنددده ال وحيدددث إنددده وا 
ينسلخ عنها وصف المنازعة عن عقد العمل الفردي مثلها مثل أي مطالبة أخرى ناشئة عدن 

والمطالبدة بالشدرط الجزائدي والمطالبدة ببددل العمدوالت  زعقد العمل مثل المطالبة ببددل الحدواف
ذلددك أن هددذه المنازعددة ناشددئة بددين ( 2257/2224و 2272/2211و  7202/2212/ح/ت)

عامددل ورب عمددل علددى حددق يدعيدده العامددل نشددأ بسددبب عالقددة عماليددة نتيجددة منحدده مددن رب 
العمل إعمااًل للمادة الرابعدة مدن قدانون العمدل فتكدون المطالبدة بهدا اختصاصدًا نوعيدًا لمحداكم 

ممدا يجعدل مدا مدن قدانون العمدل ( 124)الصلح وبالتالي تكون معفاة من الرسوم وفق المدادة 
 . توصلت إليه محكمة االستئناف بهذا الجانب مخالفًا للقانون 

 
  -:وعن أسباب تمييز ذات الطاعن على الستئناف األول 

والتددي يخطدد  فيهددا محكمددة االسددتئناف بفسددخ قددرار محكمددة الصددلح بعدددم إجددازة  توجيدده 
د السدادس مدن الئحتهدا اليمين الحاسمة للمدعي لعدم اإلنتاجية كون المدعى عليهدا وفدي البند
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 ( 1/2212)الجوابيدددددددددددددددددددددددددددددددددددة أقدددددددددددددددددددددددددددددددددددرت قضدددددددددددددددددددددددددددددددددددائيًا باسدددددددددددددددددددددددددددددددددددتحقاقه لراتدددددددددددددددددددددددددددددددددددب 
وببدل رصيد إجازاته السنوية كون الوقائع التي سيحلف اليمين عليها لم يشهدها شخصيًا وال 
علم له بها والسجالت موجودة تحت يد المدعى عليها باإلضافة ألنها دفعدت بالمقاصدة بدين 

وليس بالحسم ممدا يجعدل مدا توصدلت إليده  –مع عدم التسليم  –المستحقات ورصيد القرض 
 . محكمة االستئناف مخالف لما دفع به الخصوم 

 
( 2224/2227)وفي ذلك نجد أنه ومنذ صدور قرار الهيئة العامة لهذه المحكمدة رقدم 

والددددذي اعتبددددرت فيدددده أن اليمددددين الحاسددددمة بينددددة ذات طبيعددددة خاصددددة  2/12/2227بتدددداريخ 
يوجههددا الخصددم إلددى خصددمه عنددد عجددزه عددن إثبددات حقدده حسددمًا للنددزاع فإندده ال يمتنددع علددى 

ول قيامها بحساب الحقوق التي يطالدب بهدا المددعي المدعى عليها توجيه اليمين الحاسمة ح
وخصدددم هدددذه المطالبدددات مدددن ( 2212)سدددنة ( 1)مدددن بددددل اإلجدددازات وبددددل راتبددده عدددن شدددهر 

رصيد القرض الذي كان بذمته لمصلحتها والذي يشكل منها تنازاًل عدن بيناتهدا المقدمدة بهدذا 
افقددًا للقدددانون وهدددذه الخصددو  فيكدددون مددا توصدددلت إليدده محكمدددة االسدددتئناف بهددذا الجاندددب مو 

 . األسباب تكون متعينة الرد 
 

  -:وعن أسباب التمييز الثاني المقدم من المدعى عليها 
 

والذي تخط  فيه الطاعنة محكمة االستئناف موافقتهدا محكمدة  -:وعن السبب الرابع 
 .نة شخصية داحضة مخالفة للقانونالدرجة األولى بالسماح للمميز ضده بتقديم بي

 
نجددد أن قددانون محدداكم الصددلح المعدددل قددد أجدداز للمدددعي بعددد خددتم المدددعى  وفددي ذلددك

 .عليها لبيناتها تقديم البينة الداحضة  
 

وحيددث إن األمددر كددذلك فيكددون مددا توصددلت إليدده محكمددة االسددتئناف بهددذا الجانددب قددد 
 . وافق القانون وهذا السبب حقيق بالرد 
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كمدددة االسدددتئناف بموافقدددة الدددذي تخطددد  فيددده الطاعندددة مح -:وعـــن الســـبب الخـــامس 
( 1222)ديندارًا ولديس ( 2182)محكمة الدرجة األولى بحساب راتب المميز ضدده علدى أنده 

 . دينار شهريًا 
 

وفي ذلك نجد أن البينة الخطيدة الرسدمية الصدادرة عدن الضدمان االجتمداعي قدد أكددت 
( 1222)ولديس ديندارًا ( 2182)بما ال يدع مجااًل للشك أن راتب المميدز ضدده الشدهري هدو 

 . دينار كما تدعي الطاعنة في هذا السبب الذي يكون أمام ذلك حقيقًا بالرد 
 

التددي تخطدد  فيهددا الطاعنددة محكمددة االسددتئناف افتراضددها أن  -:وعــن بــاقي األســباب 
إنهاء خدمات المميز ضده قد تمت لعدم موافقته مخالفة جميدع البيندات المقدمدة فدي الددعوى 

نهددا لددم تددراعو أندده و  ندده شددارك فددي اتخدداذ القددرار وهددو مددن وا  افددق علددى إلردداء رواتبدده اإلضددافية وا 
نده لدم يلحدق الضدرر بالشدركة عندد قيامده  برام عقدود جديددة وا  اقترح أن يتم عمل مخالصات وا 
رسددالها إلددى  بنسددخ كافددة أعمددال الشددركة الموجددودة علددى جهدداز الالبتددوب الخددا  بالشددركة وا 

 . اإليميل الخا  به
 

ا ورد بهددذه األسددباب يشددكل طعنددًا بصددالحية محكمددة االسددتئناف وفددي ذلددك نجددد أن مدد
 . بوزن البينة المقدمة من طرفي الخصومة 

 
وحيدددث إن وزن البيندددة وتدددرجيح الموافدددق منهدددا للقدددانون واألخدددذ بددده هدددي مدددن إطالقدددات 

مدن قدانون البيندات ( 27/1)محكمة االستئناف بوصفها محكمة موضوع تستمدها من المدادة 
في هذه المسألة من محكمتنا مدا دام أن مدا توصدلت إليده بهدذا الجاندب لده  دون معقب عليها

 . أصله الثابت في األوراق 
 

ن محكمة االستئناف ناقشت البينات المقدمة والمستمعة أمدام  وحيث إن األمر كذلك وا 
ن ( 2182)محكمة الدرجة األولدى وتوصدلت مدن خاللهدا إلدى أن راتدب المددعي هدو  ديندارًا وا 

نهددا لددم تقدددم أيددة بينددة علددى حصددول الضددرر لهددا  فصددل الطاعنددة لدده يشددكل فصدداًل تعسددفيًا وا 
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عادته لها باليوم نفسه مما يجعدل مدا توصدلت إليده بسبب احتفاظ المدعي بجهاز ا لالبتوب وا 
 . بهذا الجانب قد وافق القانون وهذه األسباب تكون متعينة الرد 

 
لهذا وبالبناء علـى مـا تقـدم وباسـتثناء مـا توصـلت إليـم محكمـة السـتئناف مـن أن 

معفــاة مــن  المطالبــة بقيمــة األســهم تعتبــر مطالبــة عاديــة تخضــع للرســوم القانونيــة و يــر
 الرســـــــــــــــوم وعلـــــــــــــــى خـــــــــــــــالف مـــــــــــــــا توصـــــــــــــــلنا إليـــــــــــــــم بهـــــــــــــــذا الجانـــــــــــــــب 

عادة األوران إلى مصدرها   . (( نقرر رد الطعنين التمييزيين وا 
 

حيث أصدرت محكمتنا وبهيئة  8/7/2214وقد جرى تصحيح هذا القرار بتاريخ 
ضوء وعلى : )الفقرة الحكمية ليصبح / عامة قرار تصحيح الخطأ المادي بمنطوق الحكم 

ردنا على أسباب الطعن التمييزي المقدم من المدعي قبول الطعن التمييزي ونقض الحكم 
المقدم منه بخصو  المطالبة بقيمة األسهم ورد الطعن المقدم منه فيما عدا ذلك وبالوقت 

وذلك بداًل من الخطأ الوارد في ( ذاته رد الطعن التمييزي المقدم من المدعى عليها 
عادة األوراق إلى مصدرها إلجراء المقتضى القانوني رد الط)المنطوق   (.عنين التمييزيين وا 
 

( 25822/2218)وبعد اإلعادة واتباع النقض أصدرت محكمة االستئناف قرارها رقم 
 :  المتضمنوجاهيًا  18/11/2218تاريخ 

 .رد االستئناف الثاني المقدم من المستأنف جعفر أبو ميالة موضوعاً . 1
تئناف المقدم من الشركة األولى لالستثمارات المالية موضوعًا قبول االس. 2

عادة  وبخصو  السبب الرابع فقط وفسخ القرار المستأنف لما جاء بهذا السبب فقط وا 
األوراق إلى مصدرها على ضوء ما أوضحنا بخصو  اليمين الحاسمة وبعد استكمال 

رجاء البت بأ صدار القرار المناسب وا  تعاب المحاماة لحين صدور إجراءات التقاضي وا 
 .الحكم المنهي للخصومة 

 .تأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك . 2
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بهذا القرار وطعن عليه لدى محكمة التمييز بتاريخ ( جعفر) لم يرتضو المستأنف 
 .ولجسباب الواردة بالئحة التمييز  14/12/2218

 
 :المتضمن ( 174/7212)أصدرت محكمتنا قرارها رقم  71/1/7212وبتاريخ 

 :ورداا على أسباب التمييز )) 
الذي ينصب على تخطئة محكمة االستئناف لمخالفتها أحكام  وعن السبب األول

من قانون األصول المدنية ولعدم الرد على السببين الثاني والثالث ( 188و  122)المادتين 
 .من أسباب االستئناف 

 
ب على تخطئة محكمة الدرجة األولى وفي ذلك نجد أن ما ورد بهذين السببين ينص

 .لعدم الحكم بقيمة األسهم 
 

وفي ذلك نجد أن محكمة االستئناف تعرضت ألسباب الطعن كافة ومنها ما ورد 
بهذين السببين وعلى خالف ما يزعمه الطاعن وحيث إن القرار المميز جاء وافيًا شاماًل 

ات المدنية مما يجعل ما ورد من قانون أصول المحاكم( 188و  122)ألحكام المادتين 
 .بهذين السببين مخالف لواقع الحال مما يتوجب ردهما 

 
التي تنصب في مجموعها على تخطئة محكمة  وعن أسباب الطعن األخرى

لعدم مضي ( حصة / سهم  10222)بد ( المميز)االستئناف برد مطالبة المميز بمكافأة 
من ( أ/7)تها ولعدم مراعاة أحكام المادة المميز مدة الخدمة الخمس سنوات خدمة أو بقيم

 .من القانون المدني ( 222)قانون العمل والمادة 
 

محضر اجتماع )وفي ذلك نجد أن الثابت من بينات المميز ذاته سواء أكانت خطية 
أم الشخصية التي ورد  2/2/2224تاريخ ( 0/2/2224)هيئة المديرين للمميز ضدها رقم 

حصة من أسهم الشركة / سهم ( 10222)فيما يتعلق بد : ) يلي في البند أواًل منه ما 
الممنوحة للموظفين الذين انتقلوا للشركة عند إعادة هيكلتها حيث سيتم نقل ملكية األسهم 
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فقط وضمن الشروط التي تحددها الشركة ( 2211)بصورة نهائية لهؤالء الموظفين في العام 
. ..... 
 

الحص  أو قيمتها ال يكون إال بحلول عام /  وعليه فإن انتقال ملكية األسهم
ذا توافرت شروط أخرى وحيث إن عمل المميز انتهى قبل حلول عام ( 2211) ( 2211)وا 

وعليه فيكون المميز  28/1/2212وحسبما ورد بالئحة الدعوى انتهى عمل المميز بتاريخ 
فيكون قرارها  غير مستحق لهذه المطالبة  وحيث ذهبت محكمة االستئناف بهذا االتجاه

 .متفقًا وأحكام القانون وهذه األسباب كافة ال ترد عليه مما يتوجب ردها 
 

عادة األوران إلى  وتأسيساا على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار وا 
 .((مصدرها
 

عادة الدعوى إلى مصدرها أصدرت محكمة  وبعد النقض واإلعادة واتباع النقض وا 
المتضمن إلزام المدعى  22/2/2215تاريخ ( 0022/2218)قرارها رقم الدرجة األولى 

فلس ورد المطالبة بما يزيد على ( 022)دينارًا و ( 12221)عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 
لزام المدعى عليها بالمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة  ذلك لعدم االستحقاق وا 

 .أتعاب المحاماة ألي من طرفي الدعوى وحتى السداد التام دون الحكم ب
 

لم يلَق هذا القرار قبواًل من طرفي الدعوى وطعنا عليه لدى محكمة بداية حقوق عمان 
 17/12/2215تدقيقًا بتاريخ ( 2207/2215)بصفتها االستئنافية التي أصدرت قرارها رقم 

 : المتضمن
 .وتأييد القرار المستأنف  رد االستئناف األول المقدم من المدعى عليها موضوعاً . 1
 
 .رد االستئناف الثاني المقدم من المدعي شكاًل لتقديمه خارج المدة القانونية. 2
 
 .عدم الحكم ألي من األطراف بأتعاب محاماة عن مرحلة االستئناف . 2
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بهذا القرار فطعنت فيه لدى محكمة ( المدعى عليها)لم ترتضو المستأنفة األولى 

 .ولجسباب الواردة بالئحة التمييز  7/2/2222لم بتاريخ التمييز على الع
 

خالفت  -بصفتها االستئنافية –نجد أن محكمة البداية  ودون الرد على سببي التمييز
من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يقتضي ( 222و  221و  182/7)أحكام المواد 

الدعوى مرافعة وليس تدقيقًا نقض القرار المطعون فيه إذ كان من المتوجب عليها نظر 
                   8255/2218تمييز حقوق هيئة عامة ) كونها سبق وأن نظرتها مرافعة 

 ( .28/2/2215تاريخ 
 

عادة األوران إلى مصدرها  وتأسيساا على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيم وا 
 .إلجراء المقتضى القانوني 

 
 .م  7272/ 12/12 هـ الموافن  7144سنة ربيع األول  7  قراراا صدر بتاريخ

 القاضي المترئس    و ـــــــــــــــــــعض   و ـــــــــــــــــعض
 

 

 وـــــــــــــــــــعض                      وـــــــــــــــــــعض   و ـــــــــــــــــعض
 

 

 وـــــــــــــــــــعض                       وـــــــــــــــــــعض   و ـــــــــــــــــعض
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