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 35 (  عمؿ ) أجر 

 ﴿ أ ﴾

 أجر
 "المضافة " ماهية القيمة التعويضية 

 ﴿0 ﴾ 
الجماعيػة ودخولهػا فػ   المكافػتتهيتهػا . اعتبارهػا مػف قبيػؿ القيمة التعويضية المضافة . ما -:الموجز 

مػػػف الئحػػػة نظػػػاـ العػػػامميف . خضػػػوعها لمضػػػريبة عمػػػ  المرتبػػػات  001حسػػػاس مسػػػتحقات العمػػػاؿ . ـ
. اعتبارهػػا مػػف قبيػػؿ األجػػر الػػذ  يقػػدر عمػػ  أساسػػ  التعػػويض  واألجػػور. عمػػة ذلػػؾ. ألنهػػا مقابػػؿ العمػػؿ

 منح . أسوة بال المستحؽ عف المعاش المبكر

 ( 19/9/1031جمسة  -ؽ  79لسنة  35099 ) الطعف رقـ

طريقػػة  -التػػ  تم ػػؿ قيمػػة أسػػهـ العمػػؿ  -إذ كانػػت القيمػػة التعويضػػية المضػػافة  -: القاعدد  
مػػف الحئحػػة  141مػػف طريقػػ  مشػػاركة العػػامميف فػػ  إدارة الشػػركة حسػػبما ورد بػػنص المػػادة

عبػػػارة عػػػف أسػػػهـ عمػػػؿ ممموكػػػة  وهػػػ  0870 لسػػػنة 048 التنفيذيػػػة لقػػػانوف الشػػػركات رقػػػـ
لمجموع العامميف بالطاعنػة وتصػدر دوف قيمػة وال يجػوز تػداولها وال تػدخؿ فػ  تكػويف رأس 
الماؿ وتقرر لصالح العامميف دوف مقابؿ عم  النحو الوارد بنظاـ الشركة وه  بهػذا الشػكؿ 

وفػػػؽ فػػػ  حسػػػاس مسػػػتحقات العمػػػاؿ  تعتبػػػر مػػػف قبيػػػؿ المكافػػػتت الجماعيػػػة وتػػػدخؿ بالتػػػال 
مف الئحة نظاـ العامميف بالشركة طالما أف كؿ منهـ يحصؿ عمػ   001مفهـو نص المادة

أرباحها سنويًا ويؤيد هذا النظر ما  بت مف المكاتبات المتبادلة بيف الطاعنة ورئيس المجنػة 
،  13/01/1110 ت المسػػػػػػػػػاهمة المؤرخػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ النقابيػػػػػػػػػة لمعػػػػػػػػػامميف وضػػػػػػػػػرائس الشػػػػػػػػػركا

جنيػػػػ  عػػػػف السػػػػهـ الواحػػػػد  38 كافػػػػأة جماعيػػػػة مقػػػػدارها" أنػػػػ  تػػػػـ صػػػػرؼ م 08/1/1112
تصػرؼ لمعػػامميف المسػاهميف عمػػ  دفعتػيف ، وتقػػرر مػنح هػػذج المكافػأة لجميػػ  العػامميف بهػػا 
عمػػ  أف يػػتـ صػػرفها مػػف الشػػركة الػػ  العػػامميف الػػرامبيف فػػ  تػػرؾ الخدمػػة اختياريػػًا سػػواء 

 هػػػذج المكافػػػأة مػػػف المزايػػػا  بالمعػػػاش المبكػػػر أو االسػػػتقالة قبػػػؿ خػػػروجهـ مػػػف الشػػػركة ، وأف

 



 

 

  (  اختصاص –عمؿ ) أجر  39

ف هذج المكافأة أومف  ـ ف " ألنها مقابؿ العمؿ لمضريبة عم  المرتبات واألجور الخاضعة
المستحقة لممطعوف ضدهـ  قبيؿ األجر الذ  تقدر عم  أساس  المكافأة تعتبر مف

ت  تعط  لمعامميف بصفة عامة كتعويض عف المعاش المبكر وفؽ ما تقدـ أسوة بالمنح ال
ومستمرة و ابتة وهو ما ال تمار  الطاعنة ف  جرياف العرؼ عم  صرفها كجزء مف 

 جني  21111ف  قضائ  بمبمغ  األجر. وكاف الحكـ المطعوف في  قد أيد الحكـ االبتدائ 
الجماعية المقدرة تعويض لكؿ مطعوف ضدج وهو يم ؿ بالنسبة ألممبهـ أقؿ مف المكافأة 
واعتبر المكافأة  لهـ أو أقؿ مف المكافأة الجماعية والمنح المقدرة لمباقيف بمعرفة خبير الدعو 

إل  المعاش  الجماعية والمنح أجرًا يدخؿ ف  حساس مستحقات المطعوف ضدهـ عند اإلحالة
المبكر وذلؾ بعد قبولهـ الحكـ االبتدائ  وحت  ال تضار الطاعنة باستئنافها فإن  يكوف قد 

 . س صحيح القانوفأصا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اختصاص
 " اختصاص القضاء العادى بدعاوى العامميف بالشركة القابضة لكهرباء مصر " 

 ﴿1 ﴾ 
 صػيرورتها . أ ػرج . 1111لسػنة 053ؽ . مسػاهمة شركة إل  مصر كهرباء هيئ  تحويؿ -الموجز :

 يػػرد لػػـ فيمػػا بهػػا العػػامميف عمػػ  العمػػؿ قػػانوف انطبػػاؽ .  الزمػػ . الخاصػػة ريػػةاالعتبا األشػػخاص مػػف

 قضػػاء . العػاد  لمقضػاء مػػنهـ ترفػ  التػ  الػدعاو  خضػػوع . مػؤداج . المػوائح فػػ  خػاص نػص بشػأن 

 تقريػرات إلػ  اسػتنادج . صػحيح . والئيػاً  المحكمػة اختصػاص بعػدـ الػدف  بػرفض في  المطعوف الحكـ

    . تنقض  أف دوف تصحيح  النقض حكمةلم . خاطئة قانونية

 ( 11/3/1031جمسة  -ؽ 79لسنة  31111) الطعف رقـ 

 1111لسنة 053مفاد النص ف  المادتيف األول  والتاسعة مف القانوف رقـ  -القاع   :
 بتحويؿ هيئة كهرباء مصر إل  شركة مساهمة مصرية والمعموؿ ب  اعتبارًا مف 

 



 

 

 37 (  اختصاص عمؿ ) 

أف العامميف بهيئة كهرباء مصر بعد تحويمها إل  شركة مساهمة أصبحوا  0/6/1111
ف  عداد األشخاص الخاصة وينطبؽ عميهـ أحكاـ قانوف العمؿ فيما لـ يرد بشأن  نص 

الموائح ومف  ـ فإف الدعاو  الت  ترف  مف العامميف بالشركة الطاعنة اعتبارًا خاص ف  
تكوف مف اختصاص  1111لسنة  053انوف رقـ وهو تاريخ العمؿ بالق 0/6/1111مف 

ْذ التـز الحكـ المطعوف في  هذا النظر  جهة القضاء العاد  دوف القضاء اإلدار  وا 
وقض  برفض الدف  بعدـ اختصاص محكمة أوؿ درجة والئيًا بنظر الدعو  فإن  يكوف قد 

لمحكمة النقض أصاس صحيح القانوف بالرمـ مف استنادج إل  تقريرات قانونية خاطئة إْذ 
 تصحيح  دوف أف تنقض  ويضح  النع  عم  مير أساس.

 " اختصاص القضاء اإلدارى بمنازعات العامميف بالهيئة القومية لمبريد "

 ﴿2 ﴾ 
مرفػػؽ البريػػد . ماهيتػػ  . مصػػمحة حكوميػػة لػػ  شخصػػية معنويػػة معتبػػرة فػػ  القػػانوف العػػاـ .  -:  المددوجز

المنازعػػة .  . أ ػػرج 0871لسػػنة  08ؽ  4،  1، 0. المػػواد  مػػؤداج. العػػامموف بػػ  . موظفػػوف عموميػػوف
لسػػنة  36ؽ  01لمعػػامميف بػػ  . اختصػػاص القضػػاء اإلدار  بنظرهػػا . ـ حػػوؿ مكافػػأة صػػندوؽ الخدمػػة 

. قضػػػاء الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػ  بػػػرفض دفػػػ  الطاعنػػػة بعػػػدـ اختصػػػاص المحكمػػػة والئيػػػًا بنظػػػر  0861
 اف شخص مف أشخاص القانوف الخاص . خطأ .الدعو  استنادًا إل  أف الصندوؽ سالؼ البي

 ( 35/5/1031جمسة  –ؽ  90لسنة  1917) الطعف رقـ 

 0871لسػػنة  08الػػنص فػػ  المػػواد األولػػ  وال انيػػة والخامسػػة مػػف القػػانوف رقػـػ  -: القاعػػدة
بإنشاء الهيئة القومية لمبريد يػدؿ عمػ  أف مرفػؽ البريػد بحسػس النظػاـ القػانون  الموضػوع لػ  

ذ  أنشػ  مػف أجمػ  أحػد المصػالح الحكوميػة رأت الدولػة إدارتػ  عػف طريػؽ هيئػة والغرض ال
عامة لها شخصية معنوية معتبرة ف  القػانوف العػاـ ويكػوف العػامموف بحكـػ تبعيػتهـ لشػخص 
مف أشخاص القانوف موظفيف عمومييف وعحقتهـ بها عحقة تنظيمية .وكانت المادة العاشرة 

بشػأف مجمػس الدولػة عمػ  أف  0861لسنة  36بالقانوف رقـ   انيا مف قرار رئيس الجمهورية
 " تخػػػػػػػػػػتص محػػػػػػػػػػاكـ مجمػػػػػػػػػػس الدولػػػػػػػػػػة دوف ميرهػػػػػػػػػػا بالمنازعػػػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػػػة بالمرتبػػػػػػػػػػات 
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والمكافػػتت المسػػتحقة لممػػوظفيف العمػػومييف أو لػػور تهـ" وكػػاف ال ابػػت بػػاألوراؽ أف المنازعػػة 
لهيئػة الطاعنػة تػدور حػوؿ مػد  أحقيػة األولػ  فػ  مكافػأة صػندوؽ بيف المطعػوف ضػدها وا

الخدمة لمعامميف بالهيئة  الذ  لـ يتـ تسجيم  بعد وفقًا  لم ابت باألوراؽ  فإف جهة القضػاء 
ذ خػالؼ الحكػـ المطعػوف  اإلدار  وحدها دوف ميرهػا تكػوف هػ  المختصػة بالفصػؿ فيػ . وا 

ف الطاعنػة بعػدـ اختصػاص المحكمػة والئيػًا في  هذا النظر وقض  بػرفض الػدف  المبػد  مػ
بنظػػػر الػػػدعو  واختصػػػاص المحكمػػػة بنظرهػػػا عمػػػ  أف صػػػندوؽ هيئػػػة البريػػػد شػػػخص مػػػف 
أشخاص القانوف الخاص ال يخض  لمقانوف العاـ  رمـ عدـ تسػجيم   فإنػ  يكػوف قػد أخطػأ 

 .ف  تطبيؽ القانوف 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إدارات قانونية
 " حساب بدؿ التفرغ لمعامميف باإلدارات القانونية "

 ﴿3 ﴾ 
بشػركات القطػاع العػاـ قبػؿ تحويمهػا إلػ  شػركات  منح مدير  وأعضاء اإلدارات القانونية -: الموجز

لسػنة  36بداية مربوط الدرجة الوظيفيػة . ؽ اإلدارات القانونيػة  مف ٪ 21مساهمة بدؿ تفرغ بنسبة 
تفػػاظهـ بهػػذا البػػدؿ عنػػد تحويمهػػا إلػػ  شػػركة مسػػاهمة . حػػؽ الشػػركة فػػ  وضػػ  أحكػػاـ ح. ا 0862

بػػذلؾ القػػانوف سػػواء بزيػػادة هػػذا البػػدؿ أو إضػػافة عناصػػر ل جػػر الػػذ  يحسػػس  الػػواردةمغػػايرة لتمػػؾ 
 عم  أساس  . 

 ( 39/3/1031جمسة  -ؽ  90لسنة  39155) الطعف رقـ 

أف قػػػػانوف اإلدارات القانونيػػػػة  -ض فػػػػ  قضػػػػاء محكمػػػػة الػػػػنق -المقػػػػرر  -القاعدددد   :
والتػػ  كانػػت أحكامػػ  سػػارية عمػػ  الشػػركة  – 0862لسػػنة  36الصػػادر بالقػػانوف رقػػـ 

الطاعنػػة عنػػدما كانػػت إحػػد  شػػركات القطػػاع العػػاـ ومػػف بعػػدج قطػػاع األعمػػاؿ العػػاـ 
 قػػػد مػػػنح مػػػدير  وأعضػػػاء اإلدارات القانونيػػػة  –وقبػػػؿ تحويمهػػػا إلػػػ  شػػػركة مسػػػاهمة 
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مف بداية مربوط الفئة الوظيفية دوف إضافة أية  ٪21ف  هذج الشركات بدؿ تفرغ بنسبة 
عحوات أو عحوات خاصة ، ومف  ـ يحتفظ العامموف بالشركة الطاعنة بهذا البدؿ بهذا 

أحكاـ القدر عند تحويمها إل  شركة مساهمة إال أف الشركة المذكورة يكوف لها حؽ وض  
سواء بزيادة هذا البدؿ أو إضافة أ   0862لسنة  36مغايرة لتمؾ الواردة بالقانوف رقـ 

 عناصر ل جر الذ  تحسس عم  أساس  نسبة البدؿ . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أقدمية
 317نوف المعدؿ لمقا 1009لسنة  351تاريخ سرياف القانوف  رد " عدـ دستورية

الخاص برفع قيد الزميؿ بشأف ضـ مدة الخدمة  3/31/3999إلى  3990لسنة 
 العسكرية لممجنديف المؤهميف "

 ﴿4 ﴾ 
مدة الخدمة العسػكرية ومػدة االسػتبقاء . احتسػابها فػ  األقدميػة . شػرط  . أال يسػبؽ المجنػد  -الموجز :

. مػدلوؿ الزميػؿ . تحديػدج  0871 نةلسػ 016 ؽ 33 زميم  ف  التخرج المعيف مع  فػ  ذات الجهػة . ـ
عمػػػ  نفػػػس مؤهمػػػ  أو مؤهػػػؿ يتسػػػاو  معػػػ  ومػػػف ذات دفعػػػة التخػػػرج أو  بأحػػػدث زميػػػؿ لممجنػػػد حاصػػػؿ

الدفعات السابقة عميها ومعيف بذات الجهة ومقػرر لػ  ذات درجػة التعيػيف . الحكػـ بعػدـ دسػتورية  نػص 
. . أ ػػػرج  1118 لسػػػنة 041لة بػػػؽ المسػػػتبد 0871 لسػػػنة 016 مػػػف ؽ  33الفقػػػرة األخيػػػرة مػػػف المػػػادة 

 . . عمة ذلؾ سرياف القانوف بأ ر فور  عم  المراكز القانونية الت  تتكوف بعد نفاذج

 ( 11/3/1031جمسة  -ؽ  79لسنة  31111) الطعف رقـ  

مف قانوف الخدمة العسكرية والوطنية الصادر  33مفاد النص ف  المادة  -القاعدة :
يدؿ عم  أف المشرع رعاية من  لممجند قرر االعتداد بمدة  0871لسنة 016بالقانوف رقـ

الخدمة العسكرية والوطنية اإللزامية الحسنة ومدة االستبقاء بعدها وحسابها ف  أقدميت  
وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيين  ف  الجهات المنصوص عميها ف  المادة سالفة 
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سو  ولـ يض   0/01/0857الحكـ عم  كؿ مف تـ تعيين  اعتبارًا مف  الذكر وارتد بأ ر هذا
قيدًا واحدًا عم  ضـ هذج المدة هو أال يسبؽ المجند زميم  ف  التخرج الذ  ُعيف مع  ف  
نفس جهة العمؿ ، وكاف مدلوؿ الزميؿ إنما يتحدد بأحدث زميؿ لممجند حاصؿ عم  نفس 

التخرج أو الدفعات السابقة عميها وُمعيف بذات  مؤهم  أو مؤهؿ يتساو  مع  ومف ذات دفعة
الجهة ومقرر ل  ذات درجة التعييف . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ االبتدائ  المؤيد بالحكـ 
المطعوف في  قد استند ف  قضائ  بعدـ أحقية عادؿ عيد عبد الحميد ف  ضـ مدة خدمت  

خبير الدعو  مف  تهى إليه تقرير الطاعنة إلى ما انالعسكرية إل  مدة خدمت  لد  الشركة 
مف وجود المطعوف ضدج كزميؿ ل  حاصؿ عم  ذات المؤهؿ ومعيف مع   واق  المستندات

ف  ذات التاريخ وأقدـ من  ف  الحصوؿ عم  المؤهؿ وف  ذات الدرجة الوظيفية وأن  سيترتس 
كوف قد أصاس بالمخالفة لمقانوف فإن  يعم  هذا الضـ أسبقيت  ف  األقدمية لهذا الزميؿ 
المعموؿ ب   1118 لسنة 041 القانوف رقـصحيح القانوف وال يغير مف هذج النتيجة صدور 

 0871 لسنة 016مف القانوف  33الذ  استبدؿ حكـ المادة  17/01/1118 اعتبارًا مف
الت  قضت بعد استبداؿ حكمها بإرجاع أقدمية المجنديف المؤهميف بعد رف  قيد الزميؿ إل  

 رقـ ف  القضية 13/7/1133العليا قضت فى  دستوريةإذ أف المحكمة ال 0/01/0857
بعدـ دستورية نص  02/7/1100 ؽ بحكمها المنشور بالجريدة الرسمية ف  21 لسنة 010

 016 بالقانوف رقـ والوطنية الصادر مف قانوف الخدمة العسكرية 33ادة الفقرة األخيرة مف الم
حت   ....... فيما نصت عمي  مف أف 1118 لسنة 041 المستبدلة بالقانوف رقـ 0871 لسنة

ال يناؿ األ ر الرجع  لمقانوف مف المراكز القانونية الت  اكتممت عناصرها قبؿ العمؿ بحكـ المادة 
بأ ر فور   هذا القانوفوهو األمر الذ  يترتس عمي  سرياف  17/01/1118المستبدلة ف  

بعد نفاذج سواء ف  نشأتها أو ف  إنتاجها آ ارها ، وال مباشر عم  المراكز القانونية الت  تتكوف 
يسر  عم  الماض  ، وتظؿ المراكز القانونية الت  نشأت واكتممت فور تحقؽ سببها قبؿ نفاذ 
القانوف الجديد وتخض  لمقانوف القديـ الذ  حصمت ف  ظم  ومف  ـ يضح  النع  عم  مير 

    أساس.
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 نهاء خدمةإ
 " قرينة الستقالة الضمنية" 

 ﴿5 ﴾ 
استمرار الطاعف ف  أداء عمم  بعد انقطاع  عف العمؿ مدة تزيد عف  ح يف يومًا دوف  -: الموجز

هذا السبس . مخالفة الحكـ إعماؿ جهة العمؿ لقرينة االستقالة الضمنية . أ رج . عدـ جواز إنهاء خدمت  ل
 المطعوف في  هذا النظر واعتبار اإلنهاء مير مشوس بالتعسؼ ورفض طمس التعويض عن  . خطأ . 

 (31/30/1033جمسة  -ؽ 97لسنة  153) الطعف رقـ 

إذ كاف ال ابت باألوراؽ أف الطاعف انقط  عف العمؿ ف  الفترة مف  -: القاعدة
زيد عف  ح يف يومًا مير متصمة ولـ ُتعمؿ مدة ت 16/01/0877حت   11/4/0877

نهاء خدمت  عم  أساسها مف اليـو التال  الكتماؿ  جهة العمؿ قرينة االستقالة الضمنية وا 
الطاعف ف  أداء عمم  لديها المدة مف بعد اكتماؿ مدة مدة الغياس المتقط  إذ استمر 

جهة العمؿ ومف  ـ وبذلؾ ال يكوف عقد عمم  قد انته  لد   1/4/0878الغياس حت  
عماؿ قرينة االستقالة الضمنية المنصوص  فح يجوز لها مف بعد اعتبارج مقدمًا استقالت  وا 

نهاء خدمت  011عميها ف  المادة  لهذا السبس بقرارها الصادر ف   سالفة البياف وا 
ذ خالؼ الحكـ المطعوف في  هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمؿ الطاعف  1/4/0878 وا 

س بالتعسؼ ورتس عم  ذلؾ قضاءج برفض طمس التعويض فإن  يكوف قد أخطأ مير مشو 
 ف  تطبيؽ القانوف .

 " مزايا نظاـ إنهاء الخدمة الختيارى ) المعاش المبكر ( "

 ﴿6 ﴾ 
 21/6/1115فػػػػ  خػػػػروج المطعػػػػوف ضػػػػدهـ فػػػػ  ظػػػػؿ نظػػػػاـ المعػػػػاش المبكػػػػر الصػػػػادر  -المػػػػوجز :

صوصػػػ  مػػػف الجمػػػ  بينػػػ  وبػػػيف نظػػػاـ انتهػػػاء الخدمػػػة المتضػػػمف شػػػروط معينػػػة ومزايػػػا محػػػددة وخمػػػو ن
 . أ ػػػػرج .  1116مػػػػف الئحػػػػة الشػػػػركة وصػػػػدور نظػػػػاـ الحػػػػؽ فػػػػ   010المنصػػػػوص عميػػػػ  فػػػػ  المػػػػادة 
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ب  مف مزايا عم  تمؾ الت  يتضمنها النظاـ األوؿ دوف امتدادج لمنظاـ اآلخر . ف اقتصار ما يتمتعو 
 الحكـ المطعوف في  ذلؾ . خطأ . عمة ذلؾ . مخالفة 

 (10/31/1033جمسة  -ؽ 79لسنة  31317) الطعف رقـ 

نظامًا لترؾ الخدمة  21/6/1115إذ كانت الطاعنة قد أصدرت بتاريخ  -عدة :القا
الذ  خرج المطعوف ضدهـ إل  المعاش ف  ظم   - 1115اختيار  " المعاش المبكر " لعاـ 

القانونية بشروط  قبؿ بموم  السف عامؿ  بناء عم  طمب  تضمف نظامًا النتهاء خدمة ال -
المستحؽ وفقًا لمضوابط الواردة بهذا معينة ومزايا محددة منها أف تتـ تسوية التعويض 

هذا النظاـ اإلعحف والذ  خمت بنصوص  مف الجم  بيف التعويض المعمف عن  بشروط 
مف الئحة نظاـ العامميف  010وبيف نظاـ انتهاء الخدمة المنصوص عميها ف  المادة 
ذ كاف النظاـ األوؿ يغاير أيضًا أحكاـ  نظاـ المعاش المبكر الححؽ لعاـ بالشركة ، وا 

ومزاياج ، الـز الذ  أجاز الجم  بيف أك ر مف نظاـ فإن  يكوف لكؿ مجاؿ تطبيق   1116
يتمت  ب  اقتصر ما خدمت  طبقًا ألحد تمؾ األنظمة ذلؾ أن  إذ تقدـ العامؿ بطمس إنهاء 

لما كاف ذلؾ ، مف مزايا عم  تمؾ الت  يتضمنها دوف أف يمتد إل  مزايا النظاـ اآلخر . 
بطمبات إحالتهـ إل  المعاش المبكر وكاف ال ابت باألوراؽ أف المطعوف ضدهـ تقدموا 
بما  1115لعاـ المعاش المبكر "  طبقًا لشروط نظاـ ترؾ الخدمة االختيار  "

ا وانتهت خدمتهـ بناء عمي  وتقاضوا كافة مستحقاتهـ المالية ، تضمن  مف شروط ومزاي
مف  010فإن  ال يحؽ لهـ  مف بعد  المطالبة بمزايا نظاـ آخر سواء ورد بنص المادة 

الئحة نظاـ العامميف بالشركة أو نظاـ معاش الحؽ مير منطبؽ لما ف  ذلؾ مف تجزئة 
ذ خالؼ الح كـ المطعوف في  هذا النظر وقض  ف  تطبيؽ األنظمة وهو ما ال يجوز وا 

لممطعوف ضدهـ بأحقيتهـ ف  صرؼ مستحقاتهـ المالية وفقًا لما جاء بشروط نظاـ الحؽ 
بعد خروجهـ إل  المعاش واقتصر تطبيق  عم  مف انتهت خدمتهـ ف   1116وض  سنة 

 فإن  يكوف قد أخطأ ف  تطبيؽ القانوف .  03/5/1116

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ﴾ س﴿ 

 بدلت
شركة مصر الوسطى لتوزيع " شروط صرؼ بدؿ التفرغ لمعامميف باإلدارة القانونية ل 

 "  الكهرباء

 ﴿7 ﴾ 
مػف بدايػة ربػط الدرجػة  219القانونيػة بنسػبة  اإلداراتبدؿ التفرغ . صرف  لمدير  وأعضاء  -الموجز :

 232. مؤداج . إعماؿ الشركة ل  ر الرجعػ  لمقػرار  0881العحوات الخاصة اعتبارًا مف مضافًا إليها 
  232القػػػرار  0 . شػػػرط  . عػػػدـ تجػػػاوز الصػػػرؼ خمػػػس سػػػنوات سػػػابقة عمػػػ  صػػػدورج . ـ 1112لسػػػنة
ذلػػػؾ البػػػدؿ بعػػػد بصػػػرؼ  1118لسػػػنة  177. ال ينػػػاؿ مػػػف ذلػػػؾ صػػػدور القػػػرار اإلدار   1112لسػػػنة 

از مػس . عمػة ذلػؾ . عػدـ جػو  0/7/0888اصة وفقػًا لمجػدوؿ الممحػؽ بػ  اعتبػارًا مػف إضافة العحوات الخ
ر ألعضػػاء اإلدارات القانونيػػة بالشػػركة بػػالقرار األوؿ . تضػػمف القػػرار األخيػػر مزايػػا أكبػػر . أ ػػرج . حػػؽ تقػػر 

 صرؼ تمؾ الفروؽ مف التاريخ المحدد ب  دوف مساس بما كاف قد تـ صرف  .

 ( 39/3/1031جمسة  -ؽ  90ة لسن 39155) الطعف رقـ 

 فػػػػػػ  الصػػػػػػادر 232المػػػػػػادة األولػػػػػػ  مػػػػػػف القػػػػػػرار رقػػػػػـػ  مػػػػػػؤد  الػػػػػػنص فػػػػػػ  -القاعػػػػػػدة :
قػػررت  -شػػركة مصػػر الوسػػط  لتوزيػػ  الكهربػػاء  –مػػف الشػػركة الطاعنػػة  20/01/1112

مػػف بدايػػة ربػػط درجػػة كػػؿ  219صػػرؼ بػػدؿ التفػػرغ لمػػدير  وأعضػػاء اإلدارة القانونيػػة بنسػػبة 
 0881ا العحوات الخاصة بالقوانيف المقررة لهذج العحوات اعتبارًا مػف عػاـ منهـ مضافًا إليه

المرتس األساس  لكؿ منهـ أ  أنهػا أعممػت األ ػر الرجعػ  لمقػرار تاريخ ضـ أوؿ عحوة إل  
المػػذكور ليصػػرؼ البػػدؿ أو فروقػػ  المترتبػػة عميػػ  إال أنهػػا قيػػدت األ ػػر الرجعػػ  بػػأال يتجػػاوز 

عمػػ  صػػدور القػػرار ومػػف تػػاريخ تقػػديـ الطمػػس بالصػػرؼ ، ال الصػػرؼ خمػػس سػػنوات سػػابقة 
 مػف 1118لسػنة  177يغير مػف ذلػؾ مػا تمسػكت بػ  الطاعنػة مػف صػدور القػرار اإلدار  رقـػ 

 الفػروؽ  لمجدوؿ الممحػؽ بػ  وبعػد إضػافة العػحوات الخاصػة وصػرؼتقرير البدؿ المذكور طبقًا 
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فضًح عف أنها لـ تقدـ صورة مف هذا القرار فإن  ال  0/7/0888المالية اعتبارًا مف 
 232يجوز أف يمس أ  حؽ ألعضاء اإلدارة القانونية بالشركة مما تقرر لهـ بالقرار رقـ 

قد تضمف مزايا أكبر فتصرؼ الفروؽ مف  177سالؼ اإلشارة إلي  ، أما إذا كاف القرار 
دوف مساس بما كاف قد صرؼ  232قرار ما كاف مستحقًا بالالتاريخ المحدد ب  بين  وبيف 

طبقًا ل  . لما كاف ذلؾ ، وكاف المطعوف ضدج قد نقؿ إل  الشركة الطاعنة ف  
وما يكوف مستحقًا ل  مف بدؿ تفرغ لـ يمض  232ويسر  بشأن  القرار  01/01/1111

 عم  استحقاق  خمس سنوات ومف  ـ يستحؽ هذا البدؿ طبقًا لذلؾ القرار مف تاريخ نقم  ،
ذ التـز الحكـ االبتدائ  المؤيد بالحكـ المطعوف في  هذا النظر فإن  يكوف قد صادؼ  وا 

 صحيح القانوف . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 15 ( ) معاش  تأمينات اجتماعية 

 ﴾ ت﴿ 

 تأمينات اجتماعية
 "  لممعاش في حالة الوفاةاستحقاؽ األخت " شروط 

 ﴿8 ﴾ 
. شػػرط  . إعالػػة المػػؤمف عميػػ  لهػػا مػػ  عػػدـ لمعػػاش نصػػيس مفػػروض فػػ  ااسػػتحقاؽ األخػػت ل -المػػوجز :

.  0864لسػػنة  68ؽ  003،  018،  017،  013مػف مسػتحقيف آخػػريف . المػواد  هػػازواجهػا وعػدـ حجب
ائهػا الحػؽ فػ  المعػاش . االسػت ناء . قط  المعاش عف أحػد المسػتحقيف الحػاجبيف لهػا . مػؤداج . عػدـ اعط

افػػؽ لػػذلؾ القػػانوف . قضػػاء ر ( الم1الفئتػػيف المنصػػوص عميهمػػا فػػ  الجػػدوؿ رقػـػ   مػػفكػػوف هػػذا المسػػتحؽ 
لمجرد توافر شرط اإلعالة وعػدـ فطنتػ   أخيهاالحكـ المطعوف في  بأحقية المطعوف ضدها ف  كامؿ معاش 

    ولو كاف قد قط  عن  المعاش . خطأ .ف  استحقاق  حت االذ  يحجبه اخيهألوجود ابف 

 ( 39/30/1033جمسة  -ؽ  97لسنة  3351) الطعف رقـ 

 68مف القانوف رقـ  003،  018،  017،  013مؤد  النص ف  المواد  -القاعدة :
أف المشػرع مػنح المسػتحقيف عػف المػؤمف عميػ  أو صػاحس المعػاش الحػؽ  0864لسنة 

( المرافػػؽ ، 2ل نصػػبة المقػػررة بالجػػدوؿ رقػػـ   فػػ  تقاضػػ  معػػاش فػػ  حالػػة وفاتػػ  وفقػػاً 
هو بتوافر االستحقاؽ ف  تاريخ وفاة المػؤمف عميػ   وجعؿ األصؿ ف  استحقاؽ المعاش

أو أصحاس المعاش ، فاشػترط السػتحقاؽ األخػت أال تكػوف متزوجػة وأف يكػوف المػؤمف 
نػػات ، فػػإذا تػػوافر عميػػ  قائمػػًا بإعالتهػػا طبقػػًا لمقواعػػد الصػػادر بهػػا قػػرار مػػف وزيػػر التأمي
( سػػالؼ اإلشػػارة 2الشػػرطاف اسػػتحقت نصػػيبًا مفروضػػًا مػػف المعػػاش طبقػػًا لمجػػدوؿ رقػػـ  

إلي  ف  الحاالت المحددة بػ  ، أمػا الحػاالت األخػر  التػ  لػـ يفػرض لهػا نصػيبًا لوجػود 
مستحقيف معينيف فإنها ال تستحؽ معاشًا ولػو تػوافر فػ  حقهػا الشػرطاف المػذكوراف ، إذ 

زاء مػا تبػيف لممشػرع أف شػروط االسػتحقاؽ يحجس هؤال ء المسػتحقوف عنهػا المعػاش ، وا 
 قػػػػػػػد ال تتػػػػػػػوافر أحيانػػػػػػػا إال بعػػػػػػػد وفػػػػػػػاة المػػػػػػػؤمف عميػػػػػػػ  وربػػػػػػػط المعػػػػػػػاش عمػػػػػػػ  بػػػػػػػاق  
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ف   ضاف إسالفة الذكر عم  إجراء ربط  003المادة المستحقيف فقد رأ  النص ف  
لة األخت المطمقة مت  توافر شرط اإلعالة والذ  يعتد ب بوت  الحاالت الت  أوردها ومنها حا

خحؿ الفترة السابقة عم  زواجها فتستحؽ معاشًا طبقًا لنصيبها المفروض ف  الجدوؿ رقـ 
( المذكور دوف مساس بحقوؽ المستحقيف وذلؾ بافتراض أنها كانت مير متزوجة ف  2 

حقة لمعاش لوجود مستحؽ أو مستحقيف تاريخ وفاة المؤمف عمي  ، أما إف كانت مير مست
يحجبوف عنها المعاش فإف قط  المعاش عف هذا المستحؽ أو هؤالء المستحقيف ف  تاريخ 
الحؽ ال يعطيها الحؽ ف  معاش مف تاريخ القط  إال أف تكوف مستفيدة مف قواعد الرد 

نسبة لإلخوة الت  قررها القانوف ف  الجدوؿ المذكور ومححظات  والت  قصرها المشرع بال
( ف  ذلؾ الجدوؿ الت  يكوف المستحقوف فيها فئتيف األول  1واألخوات عم  الحالة رقـ  

األرممة أو األرامؿ أو الزوج وال انية ه  والد أو والديف فف  حالة قط  المعاش عم  أ  مف 
الفئتيف يؤوؿ جزء مف المعاش لإلخوة واألخوات حسس جدوؿ الرد ومححظات  الممحؽ  

فح يرد أ  جزء  ( ، أما إذا قط  معاش الولد  وهو يحجس معاش األخت 2دوؿ رقـ  بالج
ابؽ الذ  تقرر لها . لما كاف من  عم  األخت وتبق  دوف معاش استصحابًا لوضعها الس

قد توف   –شقيؽ المطعوف ضدها  –المؤمف عمي   ، وكاف ال ابت ف  األوراؽ ، أفذلؾ
بعد وفاة والدج وطبقًا لمحالة السادسة مف الجدوؿ رقـ ولدي  ولد مستحؽ لمعاش وتقاضاج 

يستحؽ  م   المعاش وال تستحؽ المطعوف  0864لسنة  68( الممحؽ بالقانوف رقـ 2 
ضدها  مة معاش بفرض أنها لـ تكف متزوجة وتوافر ف  شأنها شرط اإلعالة ، وال يغير 

قها ، إذ بفرض توافر مف عدـ استحقاقها معاشًا قط  المعاش بعد ذلؾ عف الولد وطح
الشرطيف المذكوريف ف  شأنها فإنها أيضًا ال تستفيد مف قواعد الرد عم  نحو ما سبؽ أف 

ذ خالؼ الحكـ المطعوف في  هذا النظر وقض  بأحقيتها ف  كامؿ معاش  ف مذكرناج ، وا 
أخيها لمجرد توافر شرط اإلعالة دوف أف يفطف إل  أف وجود ابف أخيها المؤمف عمي  

ستحقاق  نصيبًا مفروضًا ف  المعاش يحرمها مف االستفادة بأ  نصيس ف  معاش أخيها وا
 فإن  يكوف قد أخطأ ف  تطبيؽ القانوف .
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ف أحكاـ قانوف التأميف عدـ دستورية استبعاد أفراد أسرة صاحب العمؿ المعيؿ لهـ م" 
 " الجتماعى 

 ﴿01 ﴾ 
مػف قػانوف التػأميف االجتمػاع  رقػـ  1قضاء المحكمة الدستورية العميا بعدـ دستورية المػادة  -الموجز :

مػف قػانوف العمػؿ  2. مؤداج . خضوع أفراد أسرة صاحس العمؿ المشار إليهـ بالمادة  0864لسنة  68
لحكػـ المطعػػوف فيػػ  ألحكػػاـ قػانوف التػػأميف االجتمػاع  مػػف تػػاريخ صػدورج . قضػػاء ا 0870لسػنة  026

بػػرفض دعػػو  الطػػاعف ل بػػوت صػػمة القرابػػة بينػػ  وبػػيف المطعػػوف ضػػدج ال ػػان  وانحسػػار تطبيػػؽ أحكػػاـ 
 قانوف التأمينات االجتماعية عمي  . خطأ وقصور . عمة ذلؾ .

 ( 10/33/1033جمسة  -ؽ  99لسنة  307) الطعف رقـ 

 6/2/1101بتاريخ إذ كانت المحكمة الدستورية العميا قد أصدرت  -القاعدة :
ؽ " دستورية " والمنشور ف  الجريدة  18لسنة  75حكمها ف  القضية رقـ 

( مف 1بعدـ دستورية نص المادة   07/2/1101( بتاريخ تاب   00الرسمية العدد 
فيما تضمن  مف  0864لسنة  68قانوف التأميف االجتماع  الصادر بالقانوف رقـ 

يف يعولهـ فعًح مف تطبيؽ أحكام  بما مؤداج استبعاد أفراد أسرة صاحس العمؿ الذ
خضوع أفراد أسرة صاحس العمؿ المشار إليهـ ف  المادة ال ال ة مف قانوف العمؿ 

ألحكاـ قانوف التأميف االجتماع  المشار  0870لسنة  026الصادر بالقانوف رقـ 
سالؼ  إلي  مف تاريخ صدورج إعماال ل  ر الرجع  لحكـ المحكمة الدستورية العميا

ذ خالؼ الحكـ المطعوف في  هذا النظر وقض  برفض دعو  الطاعف  الذكر ، وا 
ل بوت صمة القرابة بين  وبيف المطعوف ضدج ال ان  وانحسار تطبيؽ أحكاـ قانوف 
التأمينات االجتماعية عمي  فإن  يكوف قد أخطأ ف  تطبيؽ القانوف وحجب  ذلؾ عف 

  بما يعيب  أيضًا بالقصور ف  بحث أسباس استئناؼ المطعوف ضدها األول
 التسبيس .
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 "  3975لسنة  79" طبيعة التحكيـ الطبى وفقاا لمقانوف 

 ﴿00 ﴾ 
. قواعػد تنظيميػة .  0864لسػنة  68قواعػد التحكػيـ الطبػ  المنصػوص عميهػا فػ  القػانوف  -الموجز :

 ف  المجوء إل  القضاء .  لعامؿ مف حق  األصم عدـ سموكها ال يحـر ا

 ( 10/33/1033جمسة  -ؽ  99لسنة  919) الطعف رقـ 

تعدو ال  0864لسنة  68قواعد التحكيـ الطب  المنصوص عميها ف  القانوف رقـ  -القاعدة :
ال  أف تكوف تقريرًا لقواعد تنظيمية لمتيسير عم  العامؿ ف  اقتضاء حقوق  وأف عدـ سموؾ سبيمها

 ف  االلتجاء مباشرة إل  القضاء إذا لـ يرمس ف  التحكيـ . يحرم  مف حق  األصم 

 بالنظاـ العاـ " تعمقها " أحكاـ قانوف التأميف الجتماعى 

 ﴿01 ﴾ 
أحكاـ قانوف التأميف االجتماع  . تعمقها بالنظاـ العاـ . حؽ العامؿ ف  المعاش    -الموجز :

منشؤج هذا القانوف . مؤداج . عدـ جواز الحصوؿ عم  ما يجاوزج أو والحقوؽ التأمينية األخر  . 
االنتقاص مما يقررج . مخالفة ذلؾ  . أ رج . لمحكمة النقض التصد  ل  . عمة ذلؾ . شرط  . أال 

 يضار الطاعف بطعن  .

 ( 10/33/1033جمسة  -ؽ  99لسنة  919) الطعف رقـ 

التأميف االجتماع  تتعمؽ بالنظاـ العاـ وأف حؽ المقرر قانونًا أف أحكاـ قانوف  -القاعدة :
العامؿ ف  المعاش والحقوؽ التأمينية األخر  إنما منشؤج هذا القانوف الذ  يحدد األجر الذ  

، فح يجوز لمعامؿ أف يحصؿ ؽ وشروط استحقاؽ كؿ منها ومقدارجتحسس عمي  هذج الحقو 
ال لمهيئة القومية لمتأمينات حرمان  مف أ  ، و يقررج القانوف المذكور لكؿ منها عم  ما يجاوز ما

، ولهذا يكوف لمحكمة النقض التصد  لما يخالؼ نتقاص مما يقررج القانوف بشأنهامنها أو اال
نزاؿ حكـ القانوف الصحيح عمي  إذ يعتبر ذلؾ األمر مطروحًا عميها ولو لـ ي رج الخصـو  ذلؾ وا 

 . يضار الطاعف بطعن  هذا التصد  أفأو النيابة شريطة أال يترتس عم  
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 " حساب معاش األجر المتغير لمف تسرى بشأنه العالوات الخاصة " 

 ﴿02 ﴾ 
معاش األجر المتغير بالنسبة لممؤمف عمي  الذ  تسر  بشأن  العحوة الخاصة . تضاؼ  -الموجز :
. قضاء الحكـ المطعوف في  برفض دعو  الطاعنيف  مف قيمة هذج العحوة . شرط  719ل  زيادة 

 . خطأ . عمة ذلؾ . المؤمف عمي  ألجر  تخمؼ شرط استحقاؽاستنادًا إل  

 ( 10/33/1033جمسة  -ؽ  77لسنة  13103) الطعف رقـ 

لسنة  74و  0888لسنة  11مفاد نص المادة ال انية مف كؿ مف القوانيف أرقاـ  -القاعدة :
 1113لسنة  77و  1112لسنة  80و  1111لسنة  041و  1110لسنة  08و 1111

المتغير المحسوس وفقًا لقانوف التأميف االجتماع  الصادر بالقانوف رقـ  أف معاش األجر
 0/6/1111بالنسبة لمقانوف األوؿ و  0/6/0888المستحؽ اعتبارًا مف  0864لسنة  68

 0/6/1112بالنسبة لمراب  و  0/6/1111بالنسبة لم الث و  0/6/1110بالنسبة لم ان  و 
بالنسبة لمسادس لممؤمف عمي  الذ  تسر  بشأن  العحوة  0/6/1113بالنسبة لمخامس و 

مف  719تضاؼ ل  زيادة بواق   –الخاصة المقررة اعتبارًا مف هذج التواريخ عم  التوال 
ت بموغ أف يكوف استحقاؽ المعاش ف  حاال -0قيمة هذج العحوة إذا توافر شرطاف هما : 

مف قانوف التأميف  07سف الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عميها ف  المادة 
أف يكوف المؤمف عمي  ف  تاريخ انتهاء الخدمة  -1 – 0864لسنة  68االجتماع  رقـ 

مشتركًا عف العحوة المشار إليها . لما كاف ذلؾ ، وكاف ال ابت باألوراؽ أف الطاعنيف قد 
مومهـ سف الستيف وتـ ربط معاش الشيخوخة لهـ وأف كًح منهـ كاف انتهت خدمتهـ بب

مف ف  كؿ  0/6مشتركًا عند انتهاء خدمت  ف  العحوة الخاصة المقررة اعتبارًا مف 
ومف  ـ  –وهو ما ال تمار  في  المطعوف ضدها  – 1113حت   0888السنوات مف 

مف قيمة هذج  719بواق   فإنهـ يستفيدوف مف تمؾ القوانيف ويستحؽ كؿ منهـ زيادة
العحوة  الخاصة تضاؼ إل  معاش األجر المتغير الخاص بهـ المحسوس وفقًا لقانوف 

ذ خ  وقض   الؼ الحكـ المطعوف في  هذا النظرالتأميف االجتماع  سالؼ الذكر ، وا 

 



 

 

  ( ويض تأميف البطالة عت ) تأمينات اجتماعية 30

د اشترطت لتطبيؽ هذج الزيادة واالستفادة منها أف دعواهـ بمقولة إف تمؾ القوانيف قبرفض 
يكوف صاحس الشأف مستحقًا ألجر وهو مير متوافر ف  حؽ الطاعنيف باعتبارهـ 

م  أف هذا الشرط لـ يرد بتمؾ القوانيف الت  لـ تستمـز  0/6/1114أصحاس معاشات ف  
طأ ف  تطبيؽ إال الشرطيف سالف  الذكر والمتوافريف ف  الطاعنيف فإن  يكوف قد أخ

 القانوف .

 " شروط استحقاؽ تعويض تأميف البطالة " 

 ﴿03 ﴾ 
استحقاؽ المؤمف عمي  تعويض تأميف البطالة . شروط  . تخمؼ إحداها . أ رج . عدـ  -الموجز :

استحقاق  ل  . قضاء الحكـ المطعوف في  لممطعوف ضدج بتعويض البطالة حاؿ  بوت إصابت  بعجز 
دائمة بين  وبيف مزاولة مهنة أو عمؿ آخر مف تاريخ حدو   . مخالفة  يحوؿ بصفة 319نسبت  

 لمقانوف .

 ( 5/1/1031جمسة  -ؽ  99لسنة  3110) الطعف رقـ

لسنة  68مف قانوف التأميف االجتماع  رقـ  81مفاد النص ف  المادة  -القاعدة :
مي  أن  يشترط الستحقاؽ المؤمف ع 0866لسنة  14المعدؿ بالقانوف رقـ  0864

( أال 1( أال يكوف قد استقاؿ مف الخدمة .  0التعويض ف  تأميف البطالة ما يأت  :  
ف  جناية أو جنحة ماسة بالشرؼ أو األمانة  تكوف قد انتهت خدمت  نتيجة لحكـ نهائ 

( أف يكوف مشتركًا ف  هذا 2.   84أو اآلداس العامة وذلؾ م  مراعاة حكـ المادة 
عم  األقؿ منها ال ح ة أشهر السابقة عم  كؿ تعطؿ متصمة . التأميف لمدة ستة أشهر 

( أف يكوف قد قيد اسم  ف  سجؿ 4( أف يكوف قادرًا عم  العمؿ ورامبًا في  .  3 
( أف يتردد عم  مكتس القو  العاممة 5المتعطميف بمكتس القو  العاممة المختص .  

 مف هذج قو  العاممة ، فإذا تخمؼ أياً ال سم  ف  المواعيد الت  تحدد بقرار وزيراالمسجؿ في  
عمي   الشروط لدي  والت  يجس توافرها مجتمعة فإن  ال يستحؽ تعويض البطالة المنصوص

  ف  هذج المادة . لما كاف ذلؾ ، وكاف ال ابت أف المطعوف ضدج قد أقر بمحاضر أعماؿ
 
 



 

 

 33 ( جازة الخاصة اإل ) تأمينات اجتماعية 

بأف العجز  5/00/0884المقدمة أماـ محكمة الموضوع بجمسة الخبير ومذكرة دفاع  
يحوؿ بصفة  319الذ  أصاب  نتيجة بتر أصاب  يدج والذ  قدرج الطبيس الشرع  بنسبة 

مما يكوف قد  3/0/0881دائمة بين  وبيف مزاولة مهنت  أو أ  عمؿ مف تاريخ حدو   ف  
يستحؽ مف  ـ تعويض البطالة تخمؼ لدي  شرط القدرة عم  العمؿ والرمبة في  ، وال 

ذ خالؼ الحكـ االبتدائ  المؤيد بالحكـ المطعوف في  هذا النظر وقض   المطالس ب  ، وا 
 ل  رمـ ذلؾ بهذا التعويض فإن  يكوف قد خالؼ القانوف . 

 التأميف "  فى" شروط حساب اإلجازة بدوف أجر ضمف مدة الشتراؾ 

 ﴿04 ﴾ 
جر . حسابها ضمف مدة االشتراؾ ف  التأميف . شرط  . وجوس اإلجازة الخاصة بدوف أ -الموجز :

تقديـ المؤمف عمي  طمس باحتسابها أ ناء خدمت  وحت  اليـو السابؽ لحصوؿ اإلنهاء . عدـ تحقؽ 
. الزم  . عدـ استفادة المؤمف عمي  مف  20/01/0886سبس اإلنهاء يظؿ الميعاد مفتوحًا حت  

دمت  قبؿ التاريخ المذكور . انتهاء خدمة المطعوف ضدج لمعجز إذا انتهت خ 0886لسنة  15القرار 
. أ رج . عدـ أحقيت  ف  ضـ مدة اإلجازة إل  مدة  21/5/0883الجزئ  المستديـ بالقرار الصادر ف  

 . عمة ذلؾ . أخط . اشتراك  ف  التأميف . مخالفة الحكـ المطعوف في  هذا النظر

 ( 19/9/1031جمسة  -ؽ  99لسنة  799) الطعف رقـ 

 15مفاد النص ف  الفقرة األول  مف المادة األول  مف قرار وزير التأمينات رقـ  -القاعدة :
بشأف بعض األحكاـ المنظمة لحساس مدد اإلجازات الخاصة بدوف أجر  0886لسنة 

ضمف مدد االشتراؾ ف  التأميف يدؿ عم   أف طمس إبداء الرمبة ف  حساس مدة اإلجازة 
مف المؤمف عمي  أ ناء  ر ضمف مدة االشتراؾ ف  التأميف يجس أف يقدـالخاصة بدوف أج

خدمت  وقبؿ إنهائها ويظؿ ميعاد التقديـ مفتوحًا ل  حت  اليـو السابؽ عم  حصوؿ سبس 
إنهاء الخدمة وتحقؽ واقعة بموغ سف التقاعد أو العجز أو الوفاة فإذا لـ تتحقؽ ظؿ الميعاد 

والـز ذلؾ عدـ استفادة المؤمف عمي  مف أحكاـ  20/01/0886مفتوحًا حت  يبمغ مايت  ف  
 . لما كاف ذلؾ ، وكاف  20/01/0886القرار سالؼ الذكر إذا انتهت خدمت  قبؿ 
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أنهيت خدمت  لد  المطعوف ضدها ال انية  ال ابت باألوراؽ أف المطعوف ضدج األوؿ
لمعجز الجزئ   14/5/0883اعتبارًا مف  21/5/0883الصادر ف   43بالقرار رقـ 

وال يستحؽ ضـ مدة اإلجازة المستديـ فإن  ال يكوف مف المخاطبيف بأحكاـ القرار المذكور 
ذ خالؼ الحكـ المطعوف في  هذا النظر و  أيد الحكـ إل  مدة اشتراك  ف  التأميف ، وا 

ف  قضائ  بضمها تأسيسًا عم  أن  أبد  رمبت  ف  ذلؾ بموجس إنذار العرض  االبتدائ 
بأقساط التأميف عم  الطاعنة رمـ حصول  بعد انتهاء خدمت  فإن   11/6/0886المؤرخ 

 يكوف قد أخطأ ف  تطبيؽ القانوف .

لمف انتهت  " عدـ دستورية النصوص التى حالت دوف استحقاؽ معاش األجر المتغير
 خدمتهـ بالستقالة " 

 ﴿05 ﴾ 
الحؽ ف  المعاش . توافر أصؿ استحقاق  . أ رج . اعتبارج التزامًا عم  الجهة الت  تقرر  -الموجز :

. انتهاء المحكمة الدستورية العميا إل  عدـ دستورية النصوص ومترتبًا ف  ذمتها بقوة القانوف عميها
المتغير لمف انتهت خدمتهـ باالستقالة . مؤداج . وجوس  الت  حالت دوف استحقاؽ معاش األجر

المتغير دوف  شموؿ الحماية التأمينية كؿ أصحاس المعاشات وأجورهـ بمختمؼ عناصرها ومنها األجر
 تمييز بينهـ . عمة ذلؾ .    

 ( 19/9/1031جمسة  –ؽ  99لسنة  77) الطعف رقـ 

ر  عمي  قضاء المحكمة الدستورية وعم  ما ج -إذ كاف الحؽ ف  المعاش  -القاعدة :
مت  توافر أصؿ استحقاق  وفقًا لمقانوف فإن  ينهض التزامًا عم  الجهة لت  تقرر  -العميا 

عميها مترتبًا ف  ذمتها بقوة القانوف ، وقد انتهت تمؾ المحكمة ف  العديد مف أحكامها إل  
غير لمف انتهت عدـ دستورية النصوص الت  حالت دوف استحقاؽ معاش األجر المت

خدمتهـ بسبس االستقالة تأسيسًا عم  أف المشرع رمبة من  ف  تحقيؽ رعاية أصحاس 
ويف  المعاشات وتوفير معاش مقارس لما كاف يحصؿ عمي  مف أجر أ ناء الخدمة ، 

 أصحاس لحماية التأمينية لتشمؿ كؿباحتياجات  الضرورية عند إحالت  إل  المعاش مف ا

 



 

 

 33 (معاش األجر المتغير  ) تأمينات اجتماعية 

المعاشات وأجورهـ بمختمؼ عناصرها ومنها األجر المتغير دوف تميز بينهـ لكونهـ 
جميعًا مؤمف عميهـ قاموا بسداد االشتراكات المقررة قانونًا ويواجهوف ذات األعباء 

 التكاليؼ وااللتزامات .و 

 " استحقاؽ معاش األجر المتغير " 

 ﴿06 ﴾ 
ف ع  هاء خدمة المطعوف ضدج باالستقالة . طمب  أماـ محكمة الموضوع رف  معاشانت -الموجز :

مف متوسط هذا األجر .  بوت توافر شروط هذا الطمس . أ رج . استحقاق  ل   419األجر المتغير إل  
 عم  نحو ما انتهت إلي  المحكمة الدستورية العميا . التزاـ الحكـ المطعوف في  ذلؾ . صحيح .  

 ( 19/9/1031جمسة  –ؽ  99لسنة  77ف رقـ ) الطع

إذ كاف ال ابت أف المطعوف ضدج قد انتهت خدمت  باالستقالة ف   -القاعدة :
وانصس طمب  أماـ محكمة الموضوع عم  طمس رف  المعاش المستحؽ ل   04/5/0874

مف متوسط هذا األجر الذ  كاف يتقاضاج ف  تاريخ انتهاء  419عف األجر المتغير إل  
مت  ، و بت مف األوراؽ وتقرير الخبير أن  قد استوف  شروط هذا الطمس ومف  ـ فإن  خد

يستحؽ رف  معاش األجر المتغير عم  نحو ما انتهت إلي  المحكمة الدستورية العميا ، 
ذ التـز الحكـ المطعوف في  هذا النظر وقض  بتأييد الحكـ االبتدائ  فيما انته  إلي  مف  وا 

مف متوسط هذا  419ج ف  رف  معاش األجر المتغير إل  نسبة أحقية المطعوف ضد
 األجر ف  تاريخ انتهاء خدمت  فإن  ال يكوف قد أخطأ ف  تطبيؽ القانوف .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 



 

 

  (  تقادـعمؿ )  31

 تقادـ
 "  تقادـ دعوى التعويض عف المعاش المبكر" 

 ﴿07 ﴾ 
 587الدعاو  الناشئة عف عقد العمؿ . سقوطها بانقضاء سنة مف تاريخ انتهاء العقد . ـ -لموجز : ا

لكوف مصدرج عقد العمؿ .  مدن . سريان  عم  دعاو  التعويض عف المعاش المبكر . عمة ذلؾ .
 قضاء الحكـ المطعوف في  برفض الدف  بالتقادـ . خطأ ومخالفة لمقانوف .

 ( 19/9/1031جمسة  -ؽ  79لسنة  35099 ) الطعف رقـ

أف سقوط الدعاو   -ف  قضاء محكمة النقض  -إذ كاف المقرر  -القاعدة :
الناشئة عف عقد العمؿ بالتقادـ بانقضاء سنة تبدأ مف تاريخ انتهاء العقد عمًح 

مف القانوف المدن  إنما راع  الشارع في  استقرار األوضاع  587بأحكاـ المادة
ل  تصفية المراكز القانونية لكؿ مف رس العمؿ العمؿ والموا بة إ الناشئة عف عقد

والعامؿ عم  حد سواء ، وكانت دعو  المطعوف ضدج الخامس قبؿ الطاعنة 
واألدب  والفوائد  جني  والتعويض عف الضرر الماد  011111موضوعها رد مبمغ

عقد العمؿ القانونية نتيجة خروج  ال  المعاش المبكر وكاف مصدر هذا الحؽ هو 
وه  بهذج الم ابة تعتبر ناشئة عن  وتخض  لمتقادـ الحول  المنصوص عمي  ف  
ذ خالؼ الحكـ المطعوف في  هذا النظر واستند ف  قضائ   المادة سالفة البياف ، وا 
برفض الدف  بالنسبة لممطعوف ضدج الخامس إل  أف الدعو  ليست مطالبة بحقوؽ 

 خالؼ القانوف وأخطأ ف  تطبيق  . ناشئة عف عقد العمؿ فان  يكوف قد

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 

 

 35 (  تقارير الكفايةعمؿ )  

 تقارير كفاية
 "  العامؿ بالقطاع العاـ عمى تقريريف متتالييف بدرجة ضعيؼ حصوؿأثر " 

 ﴿08 ﴾ 
رجة ضعيؼ . لمجنة شئوف العامميف نقم  لوظيفة العامؿ الذ  يقدـ عن  تقريريف متتالييف بد -:الموجز 

أخر  مف مستو  وظيفت  . شرط  . محءمت  لمقياـ بواجباتها . عدـ صححيت  لمعمؿ بتمؾ الوظيفة . 
لمجنة اقتراح فصم  . اعتمادج مف مجمس اإلدارة . مؤداج . وقوع الفصؿ وال يعدو فصًح تأديبيًا . عدـ 

لوظيفة محددة . حصول  عم  تقرير  الث مباشر لمتقريريف السابقيف بذات اعتمادج . أ رج . نقؿ العامؿ 
 .  0867لسنة  37ؽ  20. وق  فصم  بقوة القانوف مف اليـو التال  العتبار التقرير نهائيًا . ـ الدرجة

 ( 1031/ 9/5جمسة  -ؽ  99لسنة  391) الطعف رقـ 

أف المشرع  0867نة لس 37مف القانوف رقـ  20مؤد  نص المادة  -القاعدة :
إذا عرض عميها أمر العامؿ الذ  يقدـ عن   –أعط  لمجنة شئوف العامميف بالشركة 

الحؽ أف تصدر قرارًا بنقم  إل  وظيفة أخر  مف  –تقريراف متتالياف بدرجة ضعيؼ 
، أما   أك ر محئمة بالقياـ بواجباتهامف فحص حالت  أن مستو  وظيفت  إذا ظهر لها

أ  وظيفة مف مستو  وظيفت  بطريق  مرضية  أن  مير صالح لمعمؿ ف إذا تبيف لها 
لرئيس مجمس اإلدارة العتمادج ول  الخيار  اقترحت فصم  مف الخدمة ورفعت اقتراح 

اعتمادج ، فإذا اعتمدج يق  الفصؿ وهو  بيف اعتماد اقتراح المجنة بفصؿ العامؿ وعدـ
ذا لـال يعد فصًح تأديبيًا فح يمـز إتباع إجراءا يعتمدج أعادج  ت التأديس ف  شأن  ، وا 

إل  المجنة مصحوبًا بتحديد الوظيفة الت  قرر نقؿ العامؿ إليها مير أن  إذا تب  
التقريريف السابقيف مباشرة تقرير  الث عف العامؿ بمرتبة ضعيؼ فإف فصم  يق  بقوة 

ميعاد التظمـ دوف  القانوف ف  اليوـ التال  العتبار هذا التقرير نهائيًا سواء بفوات
مف ذات  15التظمـ من  أو بصدور قرار لجنة التظممات ف  تظمم  طبقًا لممادة 

 القانوف .
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 " أثر حصوؿ العامؿ بالقطاع العاـ عمى تقرير ثالث بدرجة ضعيؼ " 

 ﴿11 ﴾ 
ضعيؼ . إعادت  لوظيفة أخر   حصوؿ المطعوف ضدج عم  تقرير  كفاية متتالييف بمرتبة -الموجز :

بقرار لجنة شئوف العامميف . حصول  عم  تقرير  الث مباشر لمتقريريف السابقيف بذات الدرجة 
نهاء خدمت  استنادًا لممادة  . صحيح . قضاء الحكـ  0867لسنة  37 ؽ 20وصيرورت  نهائيًا وا 

لـ يكف بسبس إهمال  بؿ مرجع  المطعوف في  لممطعوف ضدج بالتعويض استنادًا إل  أف ضعؼ كفايت  
 حالت  المرضية . خطأ وفساد ف  االستدالؿ . عمة ذلؾ  . 

 ( 1031/ 9/5جمسة  -ؽ  99لسنة  391) الطعف رقـ 

إذ كاف البيف مف األوراؽ أف المطعوف ضدج حصؿ عم  تقرير  كفاية بمرتبة  -القاعدة :
ن  عف الفترة مف وال ا 20/2/0881حت   0/3/0878ضعيؼ األوؿ عف الفترة مف 

ولـ يتظمـ منهما وتـ عرض أمرج عم  لجنة شئوف العامميف  20/2/0880حت   0/3/0881
الت  قررت إعادت  إل  وظيفت " حرف  مساعد إنتاج احتياط  " وتـ التصديؽ عم  قرارها مف 
رئيس مجمس اإلدارة إال أن  حصؿ عم  تقرير كفاية  الث بمرتبة ضعيؼ عف الفترة مف 

الححقة مباشرة عم  الفترتيف السابقتيف وأصبح هذا التقرير  20/2/0881حت   0/3/0880
 01/01/0880األخير نهائيًا لفوات ميعاد التظمـ دوف التظمـ من  فأصدرت الطاعنة بتاريخ 

سالفة البياف فإن  يكوف  0867لسنة  37مف القانوف رقـ  20استنادًا لممادة  قرارها بإنهاء خدمت 
ذ خالؼ الحكـ المطعوف في  هذا  قرارًا سميماً  ومتفقًا وصحيح القانوف وبمنأ  عف التعسؼ ، وا 

النظر وأقاـ قضاءج بالتعويض عم  أف ضعؼ كفايت  لـ يكف بسبس إهمال  بؿ مرجع  حالت  
المرضية الت  كاف يعان  منها أخذًا بتقرير الطس الشرع  الذ  ندبت  المحكمة بالرمـ مف أن  لـ 

سحمة قرار الفصؿ مف عدم   ة سالفة الذكر وأف العبرة ف ية ال ح تقارير الكفا يتظمـ مف أ  مف
بالظروؼ المحيطة ب  حيف صدورج ال بعدج فإن  يكوف قد أخطأ ف  تطبيؽ القانوف وشاب   ه 

 الفساد ف  االستدالؿ . 
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 ﴾ ش﴿ 

 شركات
أماـ القضاء وفى صالتها  تمثيؿ شركات قطاع األعماؿ العاـصاحب الصفة فى "  

 "  بالغير

 ﴿10 ﴾ 
شركات قطاع األعماؿ العاـ التابعة لمشركة القابضة . لها شخصية اعتبارية مستقمة .  -الموجز :

ر . تبعيتها لمشركة مؤداج . عضو مجمس اإلدارة المنتدس يم مها أماـ القضاء وف  صحتها بالغي
القابضة . ال شأف ل  باألمور المتعمقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتب  مف حقوؽ والتزامات قبؿ 

 العامميف بها .

 ( 39/3/1031جمسة  -ؽ  90لسنة  3131،  1109) الطعناف رقما 

 112مف القانوف رقـ  13،  12،  11،  10،  05/2مفاد نصوص المواد  -القاعدة :
بإصدار قانوف شركات قطاع األعماؿ العاـ أف شركات قطاع األعماؿ العاـ  0880لسنة 

التابعة لمشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقمة ويم مها عضو مجمس اإلدارة 
المنتدس أماـ القضاء وف  صحتها بالغير ، وأف تبعيتها لمشركة القابضة ال شأف لها 

تها وما ترتب  مف حقوؽ والتزامات قبؿ العامميف بها بؿ باألمور المتعمقة بتصرفاتها وتعهدا
ناط المشرع بهذج األمور لمشركة ذاتها الت  لها شخصيتها االعتبارية المستقمة مم مة ف  

 عضو مجمس إدارتها المنتدس الذ  ينوس عنها قانونًا .
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 ﴾ ص﴿ 

 صناديؽ التأميف الخاصة
 "  لخاصف سداد اشتراكات صندوؽ التأميف االتأخر أو التوقؼ ع" 

 ﴿11 ﴾ 
الت  تق   الجزاءات صناديؽ التأميف الخاصة . شروطها . وجوس تضمف نظامها األساس  -:الموجز 

سدادها دوف إضافة ما يقابؿ الزيادات  عم  العضو ف  حالة تأخرج أو توقف  عف سداد االشتراكات .
عدـ . الت  تطرأ عم  الراتس . أ رج . التزاـ الصندوؽ بأداء ما يقابؿ ما أداج المشترؾ مف اشتراكات 

تئات  عم  حقوؽ فجواز المطالبة بما يقابؿ الزيادات الت  أمفؿ االشتراؾ عنها . عمة ذلؾ . ال
يغاير ذلؾ . مخالفة الحكـ المطعوف في  هذا النظر . المشتركيف . شرط  . عدـ تضمف الحئحة ما 

 خطأ وقصور .

 ( 1031/ 3/9جمسة  -ؽ  93لسنة  9357) الطعف رقـ 

لسنة  43إذ كاف ال ابت مف الباس األوؿ مف الحئحة التنفيذية لمقانوف رقـ  -القاعدة :
 ف  شأف صناديؽ التأميف الخاصة أن  وض  شروطا يجس توافرها ف  النظـ 0864

يجس أف يتضمف  األساسية لصناديؽ التأميف الخاصة فنص ف  المادة األول  عم  أن  "
 .......-2 ....... -1 ....... -0: اس  لصندوؽ التأميف الخاص ما يم  النظاـ األس

عم  األحواؿ الت  تمغ  أو تجدد فيها العضوية وحقوؽ األعضاء والجزاءات المترتبة  –3
ظاـ األساس  لمصندوؽ وعم  األخص فيما يتعمؽ بالتأخير ف  مخالفة العضو ألحكاـ الن

" ، بما  ...... -7 ...... -6 ..... -5 ..... -4سداد االشتراكات والتوقؼ عف سدادها 
الت  تق  عم   الزم  أف النظاـ األساس  أل  صندوؽ تأميف خاص يتضمف حتمًا الجزاءات

حقة عمي  أو توقؼ عف سدادها ، وأف العضو ف  حالة تأخرج ف  سداد االشتراكات المست
العضو هو المنوط ب  سداد قيمة االشتراكات وتق  عمي  تبعة تأخرج ف  سدادها أو توقف  عف 

 يختمؼ عفوهو حاؿ  السداد وفقًا لمجزاءات المنصوص عميها ف  هذا النظاـ
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فة ما يقابؿ الزيادات الت  تطرأ عم  المرتس ، سداد االشتراكات عم  نحو  ابت دوف إضا
إذ ف  هذج الحالة يقتصر التزاـ الصندوؽ عم  ما يقابؿ ما أداج المشترؾ مف اشتراكات 
وال يجوز لممشترؾ المطالبة بما يقابؿ الزيادات الت  أمفؿ االشتراؾ عنها لما يم م  ذلؾ 

لـ تتضمف الئحة النظاـ مف افتئات عم  حقوؽ المشتركيف اآلخريف ، هذا كم  ما 
ذا  األساس  لمصندوؽ ما يغاير ذلؾ وتحدد التزامات الطرفيف بالنسبة لهذج الزيادة ، وا 

ف   خالؼ الحكـ المطعوف في  هذا النظر وقض  بأحقية المطعوف ضدهما األوؿ وال ان 
عدـ الفروؽ المالية الت  تقابؿ اشتراكات زيادة مرتباتهما بمقولة إف تقصير الصندوؽ ف  

تحصيؿ اشتراكات منهما أو مف المطعوف ضدج ال الث ال ينهض سببًا لعدـ إيفائهما 
مستحقاتهما بالرمـ مف أف المطعوف ضدهما المذكوريف هما المنوط بهما سداد 

طبقًا لممادة األول  مف الحئحة التنفيذية سالفة البياف ، ودوف أف يورد ما يفيد  االشتراكات
اـ األساس  لمصندوؽ الطاعف فيما يتعمؽ بإهماؿ المشترؾ ف  اطحع  عم  الئحة النظ

سداد كامؿ االشتراكات عف مرتب  بعد الزيادات الت  تطرأ عمي  مكتفيًا بسداد االشتراؾ 
ال ابت الذ  كاف يسددج قبؿ هذج الزيادة ، فإف الحكـ يكوف فضًح عف خطئ  ف  تطبيؽ 

 القانوف قد عاب  القصور ف  التسبيس . 

 ل يعد مف صناديؽ التأميف الخاصة "" ما 

 ﴿12 ﴾ 
شركة ماز مصر . إحد  شركات قطاع البتروؿ . لها إصدار الموائح المالية واإلدارية  -الموجز :

دوف دخار  لمعامميف لديها ينتفعوف بمزاياج عند انتهاء خدمتهـ نظمة لها . إنشائها صندوؽ تأميف االم
 .ج . أ ر  . عمة ذلؾ 0864لسنة  43ـ خضوع  ألحكاـ القانوف رقـ استقطاع اشتراكات منهـ . مؤداج . عد
 الهيئة المصرية العامة لمرقابة عم  التأميف . خطارإلمسمطة المنشئة ل  تعديؿ أحكام  دوف 

 ( 5/9/1031جمسة  -ؽ  90لسنة  9059،  9115 الطعناف رقما )

 – شركات قطاع البتروؿوه  إحد   –إذ كاف البيف مف األوراؽ أف الطاعنة  -القاعدة :
صدار الموائح المالية واإلدارية المنظمة –تتول  ف  نطاؽ أهدافها   لها ،  إدارة شئونها وا 
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دخار  خاص لمعامميف لديها ينتفعوف ت بموجس هذج السمطة صندوؽ تأميف اوقد أنشأ
منهـ أية اشتراكات وهو بهذج الم ابة ال بمزاياج عند انتهاء خدمتهـ دوف أف تستقط  

 0864لسنة  43يصدؽ عمي  وصؼ صندوؽ خاص مما يخض  ألحكاـ القانوف رقـ 
بإصدار قانوف صناديؽ التأميف الخاصة مف حيث إنشائ  أو تعديم  وبالتال  يحؽ لمسمطة 

ابة عم  المنشئة ل  تعديؿ أحكام  دوف التزاـ عميها بإخطار الهيئة المصرية العامة لمرق
 التأميف .

 " تصفية صناديؽ التأميف الخاصة "

 ﴿13 ﴾ 
صناديؽ التأميف الخاصة . تصفيتها . مؤداج . توزي  صاف  أموالها عم  األعضاء الذيف  -: الموجز

لـ تنته  عضويتهـ في  حت  صدور قرار التصفية . األعضاء الذيف انتهت عضويتهـ . خروجهـ عف 
لسنة  43ؽ 21طبقًا لحئحة السارية وقت صدور هذا القرار . ـ  نطاؽ التصفية وتحدد حقوقهـ

. أ رج . أحقيتهما ف  مف الحئحة 8ؽ وفقًا لنص المادة . انتهاء عضوية الطاعنتاف بالصندو  0864
كامؿ مستحقاتهما المقررة بالحئحة . صدور قرار الهيئة المصرية لمرقابة عم  التأميف بتصفية 

. معدـو األ ر . مخالفة الحكـ المطعوف في   0/0/0888العمؿ بها ف  و  06/0/1110الصندوؽ ف  
 خطأ . عمة ذلؾ . . هذا النظر

 ( 39/9/1031جمسة  -ؽ  71لسنة  3030لطعف رقـ ) ا

بإصدار قانوف  0864لسنة  43مف القانوف رقـ  21مفاد النص ف  المادة  -القاعدة :
ؽ الت  توزع عم  األعضاء ف  حالة صناديؽ التأميف يدؿ عم  أف صاف  أمواؿ الصندو 

صدور قرار بتصفيت  ه  تمؾ المتبقية بالصندوؽ ف  يـو صدور القرار ، وأف المقصود 
باألعضاء الذيف يوزع عميهـ ناتج التصفية بنسبة مساهمة كؿ منهـ هـ الذيف لـ تنته  

ريخ عضويتهـ بالصندوؽ ف  التاريخ المذكور ، أما مف انتهت عضويت  قبؿ ذلؾ التا
فيخرج عف نطاؽ التصفية وتحدد حقوق  طبقًا لحئحة الصندوؽ الت  كانت سارية قبؿ 

ذ كانت الطاعنتاف قد أحيمت أوالهما إل  المعاش ف     00/8/0888صدور القرار ، وا 
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دة التاسعة مف وبالتال  انتهت عضويتهما بالصندوؽ طبقًا لمما 18/8/0888وال انية ف  
الئحة ذلؾ الصندوؽ ويكوف لهما الحؽ ف  كامؿ مستحقاتهما المقررة بتمؾ الحئحة ، وال 
يغير مف ذلؾ أف قرار الهيئة المصرية لمرقابة عم  التأميف بتصفية الصندوؽ الصادر ف  

لمخالفة ذلؾ لصريح  0/0/0888قد قرر العمؿ بالتصفية اعتبارًا مف  06/0/1110
سالؼ اإلشارة إليها وأف القانوف لـ يمنح هذج الهيئة الحؽ ف  تحديد تاريخ  21نص المادة 

سابؽ عم  صدور القرار لتنفيذ التصفية ، ومف  ـ يكوف القرار معدـو األ ر ف  شق  هذا ، 
ذ خالؼ الحكـ المطعوف في  هذا النظر وقض  برفض دعو  الطاعنتيف بمقولة أنهما  وا 

 ال  أ رًا رجعيًا ل  عميهما فإن  يكوف قد أخطأ ف  تطبيؽ القانوف .ف بالقرار وأعمؿ بالتامخاطبت

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  ( فصؿ العامؿ عمؿ )  11

 ﴾ ؼ﴿ 

 فصؿ العامؿ
 " 3993لسنة  337" إجراءات طمب وقؼ تنفيذ قرار الفصؿ  وفقاا لمقانوف 

 ﴿14 ﴾ 
 026ؽ  55طمس وقؼ تنفيذ قرار الفصؿ . وجوس تقديم  أواًل لمكتس القو  العاممة . ـ  -:الموجز 
تقديم  مباشرة لمقضاء المستعجؿ . أ رج . عدـ قبول  شكًح  . تأخر المكتس ف  نظر  . 0870لسنة 

حكمة الطمس خحؿ المدة المحددة . مؤداج . لمعامؿ المجوء لممحكمة بطمس وقؼ التنفيذ . التزاـ الم
 .نصوص عميها بالمادة سالفة البيافبنظر الدعو  وفقًا لإلجراءات والقواعد الم

 (9/5/1031جمسة  –ؽ  99لسنة  959) الطعف رقـ 

 – 0870لسنة  026مف قانوف العمؿ الصادر بالقانوف برقـ  55مفاد المادة  -القاعدة :
تنفيذ مباشرة إل  قاض  أن  ال يجوز التقدـ بطمس وقؼ ال -المنطبؽ عم  واقعة النزاع 

األمور المستعجمة بؿ يجس تقديـ الطمس أواًل إل  مكتس القو  العاممة . فإذا قدـ طمس 
وقؼ التنفيذ مباشرة إل  القضاء المستعجؿ تعيف الحكـ بعدـ قبول  شكًح . مير أن  إذا 

ح الت  إل  تقدـ العامؿ لمكتس القو  العاممة بطمس وقؼ التنفيذ وتأخر المكتس ف  نظرج وا 
المحكمة خحؿ أسبوع مف تاريخ تقديم  إلي  جاز لمعامؿ أف يمجأ مباشرة إل  هذج 
المحكمة بطمس وقؼ تنفيذ قرار فصم  مف العمؿ ويتعيف عم  المحكمة ف  هذج الحالة 

سالفة الذكر  55نظر هذج الدعو  وفقًا لإلجراءات والقواعد المنصوص عميها بالمادة 
ر فيها مف محكمة الموضوع ف  طمس التعويض ميعاد ويسر  عم  الحكـ الصاد

 االستئناؼ المنصوص عمي  بهذج المادة .
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 ﴾ ـ﴿ 

 مسائؿ متنوعة
 " الوظيفة القيادية مدة شغمها وكيفية التجديد لمدة أخرى"  

 ﴿15 ﴾ 
. التزاـ شاممها  0880لسنة  4الوظيفة القيادية . مدة شغمها  حث سنوات . ؽ  -:الموجز 

بتقديـ تقرير سنو  عف إنجازات  ل مانة الفنية لمجنة الدائمة لموظائؼ القيادية . لمجنة رف  تقرير 
بمححظاتها لمسمطة المختصة بالتعييف . عمة ذلؾ . لتقرير التجديد ل  أو نقم  إل  وظيفة مير 

مف قرار رئيس  10،  11،  08،  07والمواد  0880لسنة  4ؽ  1،  0قيادية . المادتيف 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                                                                                                                             0880لسنة  0485مجمس الوزراء رقـ 

 ( 39/1/1031جمسة  -ؽ  73لسنة  1901) الطعف رقـ 

 0880لسػػػػنة  4مػػػػف القػػػػانوف رقػػػػـ  1،  0مفػػػػاد الػػػػنص فػػػػ  المػػػػادتيف  -القاعػػػػدة :
لسػػػػنة  0485مػػػف قػػػرار رئػػػيس مجمػػػس الػػػوزراء رقػػػـ  10 11،  08،  07والمػػػواد  
أف مػػػف يعػػػيف فػػػ  وظيفػػػة  0880لسػػػنة  4وف رقػػػـ بالحئحػػػة التنفيذيػػػة لمقػػػان 0880

وطبقػًا ألحكامػ  فتحػدد مػدة شػغؿ  0880لسػنة  4قيادية بعد العمػؿ بأحكػاـ القػانوف 
الوظيفػػة بقػػرار التعيػػيف وبمػػا ال يجػػاوز  ػػحث سػػنوات فػػإذا لػػـ تحػػدد مػػدة فػػ  القػػرار 

عػف أصبحت مدة شغؿ الوظيفة  حث سنوات ، ويقدـ شامم  الوظيفة تقريرًا سػنويًا 
إنجازات  إل  األمانة الفنية لمجنة الدائمة لموظائؼ القياديػة المختصػة وتبػد  المجنػة 
مححظاتهػػا وترفػػ  التقريػػر إلػػ  السػػمطة المختصػػة بػػالتعييف ليكػػوف تحػػت نظرهػػا عنػػد 
انتهاء مدة شغؿ الوظيفػة القياديػة لتقريػر التجديػد لػ  بعػد هػذج المػدة مػف عدمػ  فػإذا 

 ها إل  وظيفة مير قيادية . لـ يتـ التجديد بنقؿ شامم
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 قيادية "اللوظيفة ا ى" تأديب شاغم

 ﴿16 ﴾ 
لوظيفػة ميػػر قياديػػة إال بعػد انتهػػاء المػػدة الػػواردة    شػامؿ الوظيفػػة القياديػػة . عػدـ جػػواز نقمػػ -المػػوجز :

فعػػاؿ مشػػينة أو لجريمػػة مخمػػة بقػػرار التعيػػيف أو  ػػحث سػػنوات إذا لػػـ يكػػف قػػد تػػـ تحديػػدها . ارتكابػػ  أل
بالشرؼ واألمانة واآلداس العامة . مؤداج . عدـ لياقت  لشغمها . لجهة العمػؿ اتخػاذ اإلجػراءات التأديبيػة 

 قبم  ونقم  لوظيفة مير قيادية دوف انتظار النقضاء مدة شغمها .  

 ( 39/1/1031جمسة  -ؽ  73لسنة  1901) الطعف رقـ 

وز نقؿ شػامم  الوظيفػة القياديػة إلػ  وظيفػة ميػر قياديػة إال بعػد كاف ال يجإذ  -القاعدة :
انتهاء مدة شغؿ هذج الوظيفة الواردة بقرار تعيين  أو  حث سنوات إذ لػـ يكػف قػد تػـ تحديػد 
مػدة بػ  ، وبػالرمـ مػف إطػحؽ الػنص فإنػ  إذا ارتكػس شػامؿ الوظيفػة القياديػة أفعػااًل تشػين  

أو حػػػبس تنفيػػػذيًا فػػػ  جريمػػػة جنائيػػػة مخمػػػة بالشػػػرؼ سػػػواء شػػػكمت جريمػػػة جنائيػػػة أو ال ، 
واألمانة أو اآلداس العامة وأصبح ف  وض  ال يميؽ بشغم  لهذج الوظيفة القيادية اإلشرافية 
أماـ مرؤسي  فإف لجهة العمؿ اتخاذ اإلجراءات التأديبية قبم  ونقم  إل  وظيفة ميػر قياديػة 

 خدمت  . وذلؾ إذا لـ تسفر إجراءات التأديس عف إنهاء 

 " أحكاـ التأديب والعقوبات التأديبية لمعامميف بشركات قطاع األعماؿ العاـ "

 ﴿17 ﴾ 
شػػركات قطػػاع األعمػػاؿ العػػاـ . خضػػوعها ألحكػػاـ التأديػػس والعقوبػػات التأديبيػػة الػػواردة فػػ   -المػػوجز :

يعمػؿ بهػا  . عػدـ جػواز تطبيػؽ أ  قػانوف أو الئحػة أخػر  كػاف 08/6/0880قانوف العمؿ اعتبارًا مف 
 .  0880لسنة  112ؽ  33/3قبؿ هذا التاريخ . ـ 

 ( 1031/ 1/3جمسة  -ؽ  99لسنة  391) الطعف رقـ 

لسػػػنة  112مػػػف القػػػانوف رقػػػـ  33مفػػػاد الػػػنص فػػػ  الفقػػػرة األخيػػػرة مػػػف المػػػادة  -القاعػػػدة :
 بإصػػدار قػػانوف شػػركات قطػػاع األعمػػاؿ العػػاـ أنػػ  بعػػد العمػػؿ بأحكػػاـ القػػانوف رقػػـ  0880
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 08/6/0880بإصدار قانوف شركات قطاع األعماؿ العاـ ف   0880لسنة  112
التابعة خاضعة ألحكاـ  من  أصبحت الشركات 33وطبقًا لمفقرة األخيرة مف المادة 

لمعقوبات التأديبية الواردة ف  القانوف وال يجوز لها مف بعد تطبيؽ أحكاـ التأديس و 
ئحة كاف يعمؿ بها قبؿ التاريخ المذكور فيما يخالؼ ما ورد ف  أ  قانوف أو ال

 قانوف العمؿ بشأنها . 

" سمطة صاحب العمؿ في تأديب العامؿ قبؿ اعتماد لئحة الجزاءات الخاصة بشركات 
 قطاع األعماؿ العاـ "

 ﴿18 ﴾ 
لسػػػنة  112ؽ  48شػػػركات قطػػػاع األعمػػػاؿ العػػػاـ. التزامهػػػا بإعػػػداد الئحػػػة بػػػالجزاءات. ـ  -المػػػوجز :

. وجوس اعتمادها مف مكتس القو  العاممة التاب  ل  المنشأة. الفترة السابقة عم  اعتماد الحئحة 0880
. لصػػاحس العمػػػؿ سػػمطة التأديػػػس وفػػػؽ قواعػػد التأديػػػس المنصػػوص عميهػػػا فػػػ  قػػانوف العمػػػؿ والقػػػرارات 

 الوزارية الصادرة نفاذًا ل  .  

 ( 1031/ 1/3جمسة  -ؽ  99لسنة  391) الطعف رقـ 

مػػف قػػانوف العمػػؿ الصػػادر بالقػػانوف رقػػـ  48مفػػاد الػػنص فػػ  المػػادة  -القاعػػدة :
أنػػ  تمتػػـز الشػػركات بإعػػداد  –المنطبػػؽ عمػػ  واقعػػة الػػدعو   – 0870لسػػنة  026

مف القانوف المػذكور ويػتـ اعتمادهػا مػف  48الئحة بالجزاءات إعمااًل لحكـ المادة 
أة ، أمػػػا فػػػ  الفتػػػرة السػػػابقة عمػػػ  اعتمػػػاد مكتػػػس القػػػو  العاممػػػة التػػػاب  لػػػ  المنشػػػ

الحئحػػة فػػإف سػػمطة صػػاحس العمػػؿ التأديبيػػة قائمػػة وال تػػرتبط بحئحػػة جػػزاءات وال 
بنص تشػريع  يقررهػا وال عمػ  النظػاـ القػانون  الػذ  يحكػـ عقػد العمػؿ فيكػوف لػ  
سػػمطة التأديػػس إال أنػػ  يتقيػػد بقواعػػد التأديػػس المنصػػوص عميهػػا فػػ  قػػانوف العمػػؿ 

  رارات الوزارية الصادرة نفاذًا ل  .والق
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 " العقوبات التأديبية لمعامميف الخاضعيف لقانوف العمؿ "

 ﴿21 ﴾ 
العقوبػػػات التأديبيػػػة التػػػ  توقػػػ  عمػػػ  العػػػامميف الخاضػػػعيف لقػػػانوف العمػػػؿ . ورودهػػػا عمػػػ  سػػػبيؿ  -المػػػوجز :

ال الحصر . عدـ جواز توقي  أ  عقوبة أخر  خ مػ  تسـ قرارها بالبطحف . مؤداج . وجوس توقيعها عاحفها وا 
العميػا وأخػر   . شػرط  . عػدـ وضػ  القػانوف عقوبػات لشػامم  درجػات الوظػائؼ العامميف بالمنشػأة دوف تفرقػ 

 .  0871لسنة  13قرار وزير القو  العاممة والتدريس رقـ  4لمف عداهـ . ـ 

 (1031/ 1/3جمسة  -ؽ  99لسنة  391) الطعف رقـ 

مف قرار وزيػر القػو  العاممػة والتػدريس  5،  4،  0مفاد النص ف  المواد  -القاعدة :
أف مادتػػػػػ  الخامسػػػػػة حػػػػػددت العقوبػػػػػات التأديبيػػػػػة التػػػػػ  يجػػػػػوز  0871لسػػػػػنة  13رقػػػػػـ 

توقيعهػػػا عمػػػ  العػػػػامميف الخاضػػػعيف لقػػػانوف العمػػػػؿ فػػػ  هػػػذا الخصػػػػوص عمػػػ  سػػػػبيؿ 
ال الحصػػر ومنهػػا اإلنػػذار وال يجػػوز بالتػػال   لممنشػػأة توقيػػ  أ  عقوبػػة أخػػر  خحفهػػا وا 

إذ  اتسـ قرارها بالبطحف ، وتطبؽ هذج العقوبػات عمػ  جميػ  العػامميف بالمنشػأة دوف تفرقػة ،
لـ يض  القانوف عقوبات لشامم  درجػات الوظػائؼ العميػا وأخػر  لمػف عػداهـ بػؿ ورد 

 النص عامًا شامًح الجمي  .

 لمدير المنشأة توقيعها " " الجزاءات التأديبية التى يجوز

 ﴿20 ﴾ 
. اإلنػػذار والخصػػـ مػػف تػػ  يجػػوز لمػػدير المنشػػأة توقيعهػػا. ماهيتهػػا الجػػزاءات التأديبيػػة ال -المػػوجز : 

. لصػػاحس المنشػأة أو وكيمػػ  . العقوبػػات األخػر   العمػؿ الػػذ  ال يجػاوز  ح ػػة أيػاـ األجػر والوقػؼ عػػف
 . عمة ذلؾ .مجمس اإلدارة المنتدس توقيعها المفوض أو عضو 

 ( 1031/ 1/3جمسة  -ؽ  99لسنة  391) الطعف رقـ 

قػػػرار وزيػػػر القػػػو  العاممػػػة  –إذ كانػػػت المػػػادة الخامسػػػة مػػػف القػػػرار المػػػذكور  -القاعػػػدة :
 الجػػزاءات التأديبيػػة فأجػػاز لمػػدير حػػددت سػػمطة توقيػػ  – 0871لسػػنة  13والتػػدريس رقػػـ 
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ات اإلنػػذار والخصػـػ مػػف األجػػر الػػذ  ال يجػػاوز  ح ػػة أيػػاـ وكػػذلؾ الوقػػؼ عػػف المنشػػأة توقيػػ  عقوبػػ
العمؿ الذ  ال يجاوز  ح ة أيػاـ وتوقػ  بػاق  العقوبػات مػف صػاحس المنشػأة أو وكيمػ  المفػوض أو 
عضػػو مجمػػس اإلدارة المنتػػدس والػػذيف يكػػوف أل  مػػنهـ توقيػػ  العقوبػػات األخػػر  التػػ  أجػػاز القػػرار 

 عها مف باس أول  باعتبار أف مف يممؾ األك ر يممؾ األقؿ . لمدير المنشأة توقي

 مف سمطة غير مختصة  "عمى العامؿ توقيع الجزاء أثر " 

 ﴿21 ﴾ 
قضػػػاء الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػ  بإلغػػػاء الجػػػزاء والتحميػػػؿ الموقػػػ  عمػػػ  المطعػػػوف ضػػػدج اسػػػتنادًا  -المػػػوجز :

.  0880لسػػنة  112قبػػؿ العمػػؿ بػػؽ لتوقيعػػ  مػػف سػػمطة ميػػر مختصػػة لسػػرياف الئحػػة الشػػركة الصػػادرة 
 مخالفة لمقانوف . عمة ذلؾ .

 ( 1031/ 1/3جمسة  -ؽ  99لسنة  391) الطعف رقـ 

إذ كاف الحكـ المطعوف في  قػد أجػاس المطعػوف ضػدج إلػ  طمػس إلغػاء الجػزاء  -القاعدة :
 رقػـرة قبػؿ العمػؿ بالقػانوف والتحميؿ وكاف مف بػيف مػا اسػتند إليػ  أف الئحػة الشػركة الصػاد

سػػػارية المفعػػػوؿ وبالتػػػال  يكػػػوف الجػػػزاء قػػػد تػػػـ توقيعػػػ  مػػػف سػػػمطة ميػػػر  0880لسػػػنة 112
مختصػػػػة إذ كػػػػاف يتعػػػػيف توقيعػػػػ  مػػػػف الجمعيػػػػة العموميػػػػة لمشػػػػركة باعتبػػػػارج شػػػػامًح إحػػػػد  
الوظائؼ القياديػة فػ  حػيف أف هػذج الحئحػة تعتبػر ممغػاة فػ  كػؿ حكػـ يتنػاقض مػ  أحكػاـ 

المػػذكور ويكػػوف الجػػزاء باإلنػػذار  0880لسػػنة112القػػانوفف تػػاريخ العمػػؿ بقػػانوف العمػػؿ مػػ
الموق  مف العضو المنتدس متفقًا وأحكاـ القانوف ويكوف الحكـ المطعوف في  ف  هذا الشؽ 

 . وفقد خالؼ صحيح القان

 دخارى "ط الستحقاؽ في صندوؽ التأميف ال" شرو 

 ﴿22 ﴾ 
. إال   طمس إنهاء خدمت  االنتفػاع بأحكامػ  . شػرط دخار  . لمعامؿ الذ  يقدـنظاـ التأميف اال -الموجز :
  انتهػػػاءف عامػػػًا . البنػػػد ال الػػػث مػػػف الئحػػػة الصػػػندوؽ . يعنػػػد تقػػػديـ الطمػػػس عػػػف خمسػػػة وخمسػػػ  يقػػػؿ سػػػن
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. افتقادج ألحد شروط االستحقاؽ. مخالفة الحكـ تقالة قبؿ بموم  هذج السف . أ رجخدمة الطاعف باالس
 مطعوف في  هذا النظر . خطأ .   ال

 ( 5/9/1031جمسة  -ؽ  90لسنة  9059،  9115الطعناف رقما )

إذ كػػػاف البنػػػد ال الػػػث مػػػف الئحػػػة صػػػندوؽ التػػػأميف اإلدخػػػار  موضػػػوع النػػػزاع  -القاعػػػدة :
ينص عم  أن  " يجوز لمعامؿ الذ  قدـ  21/5/0888المعتمدة مف مجمس اإلدارة بتاريخ 

النتفػاع بأحكػاـ نظػاـ التػأميف االدخػار  بالشػروط التاليػة :  أ( أال يقػؿ طمس إنهاء خدمتػ  ا
عامػػػا " وكػػػاف المطعػػػوف ضػػػدج قػػػد  44المعػػػاش عػػػف  عمػػػ سػػػن  عنػػػد تقػػػديـ طمػػػس اإلحالػػػة 
وكػاف  –بعػد سػرياف أحكػاـ هػذج الحئحػة  – 20/6/0888انهيت خدمت  باالستقالة بتػاريخ 

ومػػػػف  ػػػػـ فقػػػػد أحػػػػد شػػػػروط  04/01/0845عامػػػػًا ذلػػػػؾ أنػػػػ  مػػػػف مواليػػػػد 44لػػػػـ يبمػػػػغ بعػػػػد
ذ خػػالؼ الحكػػـ المطعػػوف فيػػ  هػػذا النظػػر وقضػػ  بػػإلزاـ الطاعنػػة والمطعػػوف  االسػػتحقاؽ وا 

قيمػػة مسػػتحقات  فػػ   –فػػ  الطعػػف المنضػػـ أف يؤديػػا إليػػ  المبمػػغ المقضػػ  بػػ   ضػػدج ال ػػان 
 فإن  يكوف قد أخطأ ف  تطبيؽ القانوف .  –صندوؽ التأميف االدخار  
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 ﴾ ف﴿ 

 نقؿ العامؿ
 "أثر نقؿ العامؿ بوظيفة قيادية ألخرى غير قيادية بغير اإلجراءات القانونية " 

 ﴿23 ﴾ 
م  نق.  0880لسنة  4بعد العمؿ بؽ  04/5/0880ترقية الطاعف لمدير عاـ بتاريخ  -الموجز :

قبؿ . مؤداج . نقم  مف وظيفة قيادية ألخر  مير قيادية  18/5/0881لوظيفة كبير أخصائييف بتاريخ 
أ رج .  انقضاء  حث سنوات بغير اإلجراءات القانونية ودوف ارتكاس جريمة جنائية أو مخالفة جسيمة .

وف في  برفض دعو  مخالفت  ألحكاـ القانوف سالؼ البياف واعتبارج تعسفيًا . قضاء الحكـ المطع
الطاعف استنادًا لعدـ قدرت  عم  قيادة المواق  اإلنتاجية ولحصول  بالوظيفة المنقوؿ إليها عم  ذات 

 مميزات المنقوؿ منها . خطأ .  

 ( 39/1/1031جمسة  -ؽ  73لسنة  1901) الطعف رقـ 

ف  شأف  0880لسنة  4إذ كاف ال ابت مف األوراؽ أن  وبعد صدور القانوف رقـ  -القاعدة :
الوظائؼ المدنية القيادية ف  الجهاز اإلدار  لمدولة والقطاع العاـ والمعموؿ ب  اعتبارًا مف 

 267بقرار وزير التمويف رقـ  .............تـ ترقية الطاعف إل  مدير عاـ  7/2/0880
عرض رئيس مجمس إدارة  18/5/0881، وبتاريخ  04/5/0880بتاريخ  0880لسنة 

امة لمصوام  والتخزيف عم  مجمس إدارة الشركة مذكرة اقترح فيها نقؿ بعض الشركة الع
القرار رقـ شامم  وظائؼ مدير عاـ لشغؿ وظائؼ أخر  ومنهـ الطاعف فأصدرت الشركة 

 –ولحيف صدور القرار الحـز  –بتكميؼ الطاعف  3/6/0881ف   0881لسنة  25
لسنة  13اتبعت ذلؾ بالقرار رقـ  لمعمؿ كبير أخصائييف تخزيف بدرجة مدير عاـ ،  ـ

ولما كاف قرار  كبير أخصائييف بقطاع القاهرة ، بنقم  لمعمؿ 16/4/0882ف   0882
النقؿ مف وظيفة مدير عاـ صومعة شبرا إل  كبير أخصائييف بقطاع القاهرة قد تـ مف 
  وظيفة قيادية إل  وظيفة مير قيادية وقبؿ انقضاء مدة شغؿ الوظيفة
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القيادية البالغة  حث سنوات وبغير اإلجراءات الت  قررها قانوف القيادات كما لـ 
ينسس لمطاعف  مة مخالفة جسيمة أو ارتكاس جريمة جنائية تقمؿ مف مكانت  أماـ 
مرؤسية ، وأف ما أ ير بشأف عدـ القدرة عم  القيادة فضًح عف أن  ال سند ل  مف 

ف  نطاؽ التقويـ الذ  ال ينظر إلي  إال عند انتهاء مدة شغؿ األوراؽ فإن  يدخؿ 
القرار الصادر بنقؿ  الوظيفة تمهيدًا لمتجديد لشغمها أو رفض التجديد ومف  ـ يكوف

ذ خالؼ  0880لسنة  4الطاعف قد صدر مخالفًا لمقانوف رقـ  وبالتال  تعسفيًا ، وا 
ف استنادًا إل  الخطاس الحكـ المطعوف في  هذا النظر وقض  برفض دعو  الطاع

الصادر مف المطعوف ضدها األول  والذ  تضمف أف الطاعف ليست لدي  القدرة عم  
قيادة المواق  اإلنتاجية وأف الوظيفة المنقوؿ إليها لها ذات ميزات المنقوؿ منها فإن  

 يكوف قد أخطأ ف  تطبيؽ القانوف .  

ية والمزايا المعمقة عمى تحقؽ " شروط استحقاؽ العامؿ المنقوؿ لمستحقاته المال 
 "سببها 

 ﴿24 ﴾ 
تحقؽ بنقؿ العامؿ . أ رج . اصطحاب  مع  مدة خدمت  وأجرج . االست ناء . ماال يستحؽ إال  -الموجز :

كالحوافز واألجر اإلضاف  والمزايا المستقبمية الت  تستحؽ بتواجد العامؿ كمكافأة نهاية الخدمة   سبب
 واج والوفاة واإلنجاس ف  حدود الموائح  .والرعاية الصحية ومنح الز 

 ( 39/3/1031جمسة  -ؽ  90لسنة  3131،  1109) الطعناف رقما 

أن  يترتس عم  قرار نقؿ عامؿ  -ف  قضاء محكمة النقض  -المقرر  -القاعدة :
يستصحس مع  مدة خدمت  وأجرج فيما عدا ماال يستحؽ إال بتحقؽ سبب   أف

كذلؾ المزايا المستقبمية الت  ال تستحؽ إال بتواجد كالحوافز واألجر اإلضاف  و 
العامؿ وقت استحقاقها كمكافأة نهاية الخدمة أو الرعاية الصحية أو منح الزواج 
والوفاة واإلنجاس حيث ال يستحؽ أ  منها إال ف  حدود ما تقررج الموائح المقررة لها 

 بالنسبة لمعامؿ المنقوؿ .
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 ﴿25 ﴾ 
بالشركة المطعوف ضدها  طمس المطعوف ضدج األوؿ الحكـ ل  بالمميزات الت  تقررت ل  -الموجز :
بهذج المميزات إال ف  حدود ما تقررج  الشركة األخيرة قبؿ نقم  لمشركة الطاعنة . عدـ التزاـال ال ة 

 عمة ذلؾ . لوائحها . قضاء الحكـ المطعوف في  بهذج الطمبات مخالفًا هذا النظر . خطأ . 

 ( 39/3/1031جمسة  -ؽ  90لسنة  3131،  1109) الطعناف رقما 

إذ كاف المطعوف ضدج األوؿ قد أقاـ دعواج بطمس الحكـ ل  بالمميزات  -القاعدة :
 1110لسنة  0147الت  تقررت ل  قبؿ نقم  إل  الشركة الطاعنة بموجس القرار 

نظاـ العحج ومنح الزواج والوفاة  ومنها مكافأة نهاية الخدمة واالحتفاظ ل  بمزايا
طبقًا لحئحة الشركة المطعوف ضدها ال ال ة  69واإلنجاس والعحوات الدورية بنسبة 

المنقوؿ منها ، وكانت الشركة الطاعنة بشخصيتها االعتبارية المستقمة ال تمتـز بهذج 
ومنهـ المميزات إال ف  حدود ما تقررج لوائحها الت  تطبؽ عم  العامميف لديها 

يكف  ا لـمالمطعوف ضدج األوؿ مت  تحقؽ سببها وتوافرت في  شروط استحقاقها وهو 
ذ خالؼ الحكـ  محؿ طمس من  ، ومف  ـ تكوف طمبات  سالفة الذكر ال سند لها قانونًا ، وا 

  المطعوف في  هذا النظر وقض  ل  رمـ ذلؾ بالطمبات فإن  يكوف معيبًا .

 ؿ لمحوافز " " شروط استحقاؽ العامؿ المنقو

 ﴿26 ﴾ 
نقؿ العامؿ مف وحػدة اقتصػادية ألخػر  . اسػتحقاق  لكامػؿ أجػرج ال ابػت بممحقاتػ  وعناصػرج  -الموجز :
كػػاف يتقاضػػاج فػػ  الجهػػة المنقػػوؿ منهػػا . مػػؤداج . الحػػوافز ليسػػت مػػف بينهػػا . عمػػة ذلػػؾ .  التػػ الدائمػػة 

بها . أ ػرج . عػدـ أحقيػة العامػؿ المنقػوؿ ليس لها صفة ال بػات واالسػتقرار واسػتحقاقها مرهػوف بتحقػؽ سػب
فػػ  مطالبػػة الجهػػة المنقػػوؿ إليهػػا بػػ  إال إذا كانػػت تقػػرج بموائحهػػا ونظمهػػا . قضػػاء الحكػػـ المطعػػوف فيػػ  
 بأحقية المطعوف ضدج باالحتفاظ بالحافز المميز الذ  كاف يتقاضاج مف الجهة المنقوؿ منها . خطأ . 

 ( 39/3/1031 جمسة -ؽ  90لسنة  39155) الطعف رقـ 
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المقرر قانونًا أف نقؿ العامؿ مف وحدة اقتصادية إل  أخر  يستصحس مع   -القاعدة :
كامؿ أجرج الذ  كاف يتقاضاج ف  الجهة المنقوؿ منها إال أف المقصود باألجر هو األجر 

ذ كانت الحوافز ليست مف ال عناصر الدائمة وليس لها ال ابت بممحقات  وعناصرج الدائمة ، وا 
صفة ال بات واالستقرار ألف استحقاؽ العامؿ لها مرهوف بتحقؽ سبس استحقاقها ومف  ـ فإف 
العامؿ المنقوؿ ال يستصحس هذا العنصر ضمف أجرج وال يحؽ ل  مطالبة الجهة المنقوؿ 

د الواردة ف  إليها ب  إال إذا كانت ه  تقررج ف  لوائحها أو نظمها وبالقدر والشروط والقواع
هذج النظـ ، ومف  ـ يكوف طمس المطعوف ضدج االحتفاظ بالحافز المميز الذ  كاف يتقاضاج 
ذ خالؼ الحكـ المطعوف في  هذا  مف الجهة المنقوؿ منها ال يصادؼ صحيح القانوف ، وا 
   النظر  وقض  ل  باألحقية ف  صرؼ ذلؾ الحافز فإن  يكوف قد أخطأ ف  تطبيؽ القانوف .

 ر نقؿ العامؿ إلى وحدة اقتصادية أخرى " " أث

 ﴿27 ﴾ 
نقؿ العامؿ مف وحدة اقتصادية إل  أخر  . أ رج . اصطحاب  مػدج خدمتػ  وخبرتػ  المعتمػدة  -الموجز :

 قانونًا وأجرج .

 ( 39/3/1031جمسة  -ؽ  90لسنة  39155) الطعف رقـ 

نقػػؿ العامػػؿ مػػف أف  -وعمػػ  مػػا جػػر  بػػ  قضػػاء محكمػػة الػػنقض  -المقػػرر  -القاعػػدة :
وحدة اقتصادية إل  أخر  يرتػس آ ػارج ومػف بينهػا استصػحاس العامػؿ المنقػوؿ لمػدة خدمتػ  

 وخبرت  المعتمدة قانونًا وأجرج .
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 



 

 

 53 (  نقضعمؿ )  

 نقض
 لستئنافى " وا " سمطة محكمة النقض بشأف ضـ ممفى الدعوى البتدائى

 ﴿28 ﴾ 
تقػػػديـ الخصػػػوـ المسػػػتندات المؤيػػػدة لطعػػػنهـ أو دفػػػاعهـ بعػػػد انقضػػػاء المواعيػػػد التػػػ   -المػػػوجز :

واالسػػػتئناف  . ـ  حػػػددها القػػػانوف . أ ػػػرج . عػػػدـ قبولهػػػا . لمحكمػػػة الػػػنقض ضػػػـ الممفػػػيف االبتػػػدائ 
رسػػػػم  مػػػػف  . مػػػػؤداج . جػػػػواز قبولهػػػػا أل  مسػػػػتند 1116لسػػػػنة  65مرافعػػػػات المعدلػػػػة بػػػػؽ  144

أٍ  مػف الػدعوييف االبتدائيػة  واالسػتئنافية وأف  . تداولػ  بيػنهـ فػ   الخصوـ بعد المواعيػد . شػرط
 م اؿ بشأف صورة رسمية لتقرير خبير " . " منهما . أ  نيها عف ضـ غي

 ( 39/30/1033جمسة  -ؽ  93لسنة  3019) الطعف رقـ

أنػػػ  ال يقبػػػؿ تقػػػديـ  -نقض فػػػ  قضػػػاء محكمػػػة الػػػ -لػػػئف كػػػاف مػػػف المقػػػرر  -القاعػػػدة :
إال  الخصـو أ  مستندات تؤيد طعنهـ أو دفاعهـ بعد انقضاء المواعيد الت  حددها القانوف ،

وقػد  1116لسنة  65مف قانوف المرافعات المعدلة بالقانوف رقـ  144أن  لما كانت المادة 
ا يحقػؽ العدالػة واالستئناف  إذا ما رأت  فػ  ذلػؾ مػ أجازت لممحكمة ضـ الممفيف االبتدائ 

المنشػػودة ولتقضػػ  بمػػا يطمػػئف إليػػ  وجػػدانها فػػإف الـز ذلػػؾ أنػػ  يجػػوز لممحكمػػة قبػػوؿ أ  
مسػػتند رسػػم  يقدمػػ  أ  مػػف الخصػػـو بعػػد المواعيػػد المحػػددة متػػ  تيقنػػت إنػػ  كػػاف متػػداواًل 

أ  مف الدعوييف االبتدائية أو االستئنافية ويغنيها عف ضػـ أٍ  منهمػا ، ومػف  ػـ  بينهـ ف 
المحكمػػة تقبػػؿ الصػػورة الرسػػمية مػػف تقريػػر مكتػػس الخبػػراء الػػذ  قدمػػ  الطػػاعف والػػذ   فػػإف

 كاف متداواًل أماـ محكمة أوؿ درجة . 
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