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ائب رئيس المحكمة وعضوية السادة برئاسة السيد القاضي/ عزت البندارى ن

/ منصور العشرى ، محمد منيعـ وخالد مدكور وأحمد قاعود نواب رئيس  ةالقضا
 المحكمة. 

(8) 
 القضائية  94لسنة  11;الطعن رقم 

( تأمينــات اجتماعيــة " إصــابة عمــل :العجــز الجزئــى : معــاع :اســتحقاق المعــاع". 4،  3)  
 بيق القانون".فى تط الخطأ : حكم "عيوب التدليل

( انتيػػػاء خدمػػػة العامػػػؿ لمعجػػػز الجزئػػػى المسػػػتديـ و عػػػدـ وجػػػود عمػػػؿ آخػػػر لػػػو لػػػدى 1)
% 35االسػػتثناء. بمػػوغ نسػػبة اإلصػػابة  . صػػاحب العمػػؿ. أثػػره. عػػدـ أحقيتػػو فػػى معػػاش اإلصػػابة

الجزئػػى متػػى  فػػأكثر . قمػػة النسػػبة عػػف ذلػػؾ . اسػػتحقاقو تعػػويض الدفعػػة الواحػػدة و معػػاش العجػػز
 . 1975لسنة  79مف ؽ رقـ  53، 52، 51. المواد  وطوتوافرت شر 

 

( معاش العجز الجزئى المنيى لمخدمة طبقا ألحكاـ قانوف تأميف الشيخوخة و العجػز 2) 
والوفػػاة . شػػروطو. مػػؤداه .ثبػػوت أف عمػػر نجػػؿ المطعػػوف ضػػده فػػى تػػاريخ الحػػادث خمسػػة عشػػر 

 الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر.  خطأ.مخالفة  . عدـ أحقيتو فى المعاش السالؼ البياف . عاماً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1975لسػنة  79مػف القػانوف رقػـ  53،  52، 51ػػػػػػ مؤدى النص فى المواد 1
مػؿ آخػر أنو إذا انتيت خدمة العامؿ لمعجز الجزئي المستديـ وبعد ثبوت عدـ وجود ع

مػػف قػػانوف التػػأميف االجتمػػاعي سػػالؼ الػػذكر  18/3لػػدى صػػاحب العمػػؿ طبقػػًا لممػػادة 
% فػػأكثر أمػػا إذا قمػػت 35فإنػػو ال يسػػتحؽ عػػف اإلصػػابة معاشػػًا إال إذا بمغػػت نسػػبتيا 

عػػف ذلػػؾ فإنػػو ال يسػػتحؽ عػػف ىػػذه اإلصػػابة سػػوى تعػػويض مػػف دفعػػة واحػػدة يحسػػب 
ذكور إال اف ذلؾ ال يحرمو حقو فػي معػاش مف القانوف الم 53طبقًا لما تقضى المادة 

العجػز الجزئػي المنيػى لمخدمػة متػى تػوافرت فيػو شػروط اسػتحقاقو طبقػًا ألحكػاـ تػػأميف 
 الشيخوخة والعجز والوفاة .

 



بف أػػػػػ إذ كاف الثابت مف تقريػر الطػب الشػرعي أف نسػبة العجػز التػى لحقػت بػ2
% وبالتػػالى فإنػػو ال يسػػتحؽ عػػف إصػػابتو ىػػذه  15وؿ لػػـ تتجػػاوز المطعػػوف ضػػده األ

مف القػانوف سػالؼ الػذكر  53سوى تعويض مف دفعة واحدة يحسب طبقًا لحكـ المادة 
أمػػػا بالنسػػػبة لمعػػػاش العجػػػز المنيػػػى لمخدمػػػة طبقػػػًا ألحكػػػاـ تػػػأميف الشػػػيخوخة والعجػػػز 

 اعي المػػذكور عمػػى أفتػػأميف االجتمػػمػػف قػػانوف ال 2الوفػػاة فممػػا كػػاف الػػنص فػػى المػػادة 
تسػػػرى أحكػػػاـ ىػػػذا القػػػانوف عمػػػى العػػػامميف مػػػف الفئػػػات االتيػػػة أ ... ب ػػػػػػػػػػ العػػػامموف " 

أف يكػوف سػف  (1الخاضعوف ألحكاـ قانوف العمػؿ الػذيف تتػوافر فػييـ الشػروط اآلتيػة )
وكػػػاف المصػػػاب مػػػف الخاضػػػعيف ألحكػػػاـ  (..... " .2سػػػنو فػػػأكثر ) 18المػػػؤمف عميػػػو 
حسػبما ثبػت ذلػؾ مػف واقػع بطاقتػو الشخصػية  1/11/1979مف مواليػد قانوف العمؿ و 

التػػػػػى اطمػػػػػع عمييػػػػػا وأثبتيػػػػػا الطبيػػػػػب الشػػػػػرعي فػػػػػإف عمػػػػػره فػػػػػي تػػػػػاريخ الحػػػػػادث يػػػػػـو 
ىو خمسة عشػر عامػًا وتسػعة عشػر يومػًا وبالتػالي ال يخضػع لتػأميف  21/11/1994

الي ال يسػػتحؽ الشػػيخوخة والعجػػز والوفػػاة لعػػدـ بموغػػو ثمانيػػة عشػػر عامػػًا آنػػذلؾ وبالتػػ
ذ خػػالؼ الحكػػـ المطعػػوف فيػػو ىػػذا النظػػر وقضػػى ، معػػاش العجػػز المنيػػى لمخدمػػة  وا 

بتأييد الحكـ المستأنؼ في قضائو بصرؼ معاش العجز الجزئػي المسػتديـ اعتبػارًا مػف 
 79مػػف القػػانوف رقػػـ  117ومبمػػغ التعػػويض اإلضػػافي طبقػػًا لممػػادة  11/1994/ 21

 تطبيؽ القانوف. فإنو يكوف قد أخطأ في 1975لسنة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمــة
بعد االطالع عمى األوراؽ وسماع التقرير الذى تػػػػػػػػاله السػيػػػػػػػػػػػد القاضى        

 المقػػػػػرر والمرافعة وبعد المداولة .
 فى أوضاعو الشكمية .وحيث إف الطعف استو  
وحيث إف الوقائع ػػػػػػ عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر األوراؽ ػػػػػػػ  

 ػػػػػػػػ ....يتحصؿ فى أنالمطعوف ضده األوؿ بصفتو ولى طبيعى عمى نجمو القاصر 
والمطعوف ضدىما الثانى والثالث  ىلييئة القومية لمتأميف االجتماععمى الطاعنة ا أقاـ
 عماؿ دمنيور االبتدائية طمب فييا إلزاـ  1997لسنة  ......دعوى رقـ ال
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ألؼ جنيو تعويضًا  51لو مبمغ  المطعوف ضدىما الثانى والثالث متضامنيف أف يؤديا
لزامو المطعوف ضدىـ بصرؼ حقوقو  ماديًا وأدبيًا عف إصابتو أثناء وبسبب العمؿ وا 

 وقاؿ بيانًا ليا إف نجمػػػػػػػػػػػػو القاصػػػػػػػػػػػر محمد، مف تعويض ومعاش شيػػػػػػػرى  التأمينية
بمينة  1/11/1993التحؽ بالعمؿ لدى المطعوف ضدىما الثانى والثالث اعتبارًا مف 

بكسر أسفؿ عظمة القصبة  21/11/1994عامؿ نظافة واستمر حتى أصيب بتاريخ 
% فأقاـ الدعوى بطمباتو 15جزئي مستديـ نسبتو لمساؽ اليسرى نشأ عنيا عجز 

سالفة البياف ندبت المحكمة خبيرًا مف مصمحة الطب الشرعي وبعد أف قدـ تقريره 
برفض طمب التعويض وباستجواب الخصـو عدؿ  29/8/1998قضت بتاريخ 

المطعوف ضده األوؿ طمباتو إلى طمب الحكـ بثبوت عالقة العمؿ بينو وبيف 
 24/11/1994حتى  1/11/1993الثانى والثالث فى المدة مف المطعوف ضدىما 

ى ػػػػػػػػمع إلزاـ المطعوف ضدىـ بصرؼ حقوقو التأمينية أحالت المحكمة الدعوى إل
قضت بتاريخ  ، التحقيؽ وبعد أف سمعت شاىدى المطعوف ضده األوؿ

مف بثبوت عالقة العمؿ بينو وبيف المطعوف ضده الثانى خالؿ الفترة  18/12/1999
 29/4/2111وباستجواب الخصـو وبتاريخ  31/3/1995حتى  1/11/1994

قضت بأحقية المطعوف ضده األوؿ في صرؼ معاش العجز الجزئي المستديـ اعتبارًا 
والتعويض اإلضافػػػػػػػػػػػى استأنؼ المطعوف ضده األوؿ الحكـ  21/11/1994مػف 

 ندرية ػػ مأمورية دمنيور ػػػػػػلدى محكمة استئناؼ اإلسك  29/8/1998 الصادر بتاريخ
واستأنفت الطاعنة لدى ذات المحكمة ، ؽ  54لسنة  .........باالستئناؼ رقـ 

باالستئنافيف رقمى  29/4/2111و  18/12/1999الحكميف الصادريف بجمستى 
ؽ وبعد أف أمرت المحكمة بضـ االستئنافات الثالثة  56لسنة  ........ و .........

ؽ بتعديؿ ما  56لسنة  ........في االستئناؼ رقـ  28/3/2112حكمت بتاريخ 
ى ػػػػػػػػػحت  1/11/1994قضى بو الحكـ المستأنؼ بالنسبة لفترة العمؿ بجعميا مف 

ؽ  54لسنة  ........والتأييد فيما عدا ذلؾ وفى االستئنافيف رقمى  1994/ 11/ 24
عنة في ىذا الحكـ بطريؽ ؽ بتأييد الحكـ المستأنؼ طعنت الطا 56لسنة ....... و 

ذ عرض الطعف عمى ، النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأى بنقضو  وا 
 المحكمة في غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة برأييا .
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وحيث إف مما تنعاه الطاعنة عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ في تطبيؽ 
تقضى  1975لسنة  79مف القانوف رقـ  52إف المادة  وفى بياف ذلؾ تقوؿ، انوف الق

% فأكثر  35باستحقاؽ المؤمف عميو معاشًا إذا نتج عف إصابة العمؿ نسبة عجز 
% فإنو ال يستحؽ 15ولما كانت نسبة عجز المطعوف ضده األوؿ قد تحددت بنسبة 

ـ يتـ عرضو عمى المجنة معاش إصابي وبفرض أف العجز منيى لمخدمة فإنو ل
مف قانوف التأميف االجتماعي سالؼ الذكر لبياف  18/3المنصوص عمييا في المادة 

ما إذا كاف لدى صاحب العمؿ عمال آخر يناسبو مف عدمو ومف ثـ فإنو ال يستحؽ 
ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر فإنو يكوف معيبًا بما يستوجب   معاشًا وا 

 نقضو .
مف قانوف  51ذلؾ أف النص في المادة  ،ا النعى في محمو وحيث إف ىذ

إذا نشأ عف " عمى أنو  1975لسنة  79التأميف االجتماعي الصادر بالقانوف رقـ 
% مف األجر المنصوص 81إصابة العمؿ عجز كامؿ أو وفاة سوى المعاش بنسبة 

ألخيرة مف بما ال يزيد عف الحد األقصى المنصوص عميو بالفقرة ا 19عميو بالمادة 
"  24وال يقؿ عف الحد األدنى المنصوص عميو بالفقرة الثانية مف المادة  21المادة 

إذا نشأ عف اإلصابة عجز جزئي " ف ذات القانوف عمى أنو ػػػػػػػػػػػػم 52ادة ػػػػػػػػوفػػى الم
% فأكثر استحؽ المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلؾ العجز  35مستديـ تقدر نسبتو 

مع مراعاة " منو عمى أنو  53وفى المادة "  51المنصوص عميو بالمادة مف المعاش 
إذا نشأ عف اإلصابة عجز جزئي مستديـ ال تصؿ نسبتو  18مف المادة  3حكـ البند 

در بنسبة ذلؾ العجز مضروبة في قيمة ػػػػػًا يقػػ% استحؽ المصاب تعويض 35إلى 
وذلؾ عف  51ى مف المادة معاش العجز الكامؿ المنصوص عميو في الفقرة األول

مؤداه أنو إذا انتيت خدمة العامؿ " أربع سنوات ويؤدى ىذا التعويض دفعة واحدة 
لمعجز الجزئي المستديـ وبعد ثبوت عدـ وجود عمؿ آخر لدى صاحب العمؿ طبقًا 

مف قانوف التأميف االجتماعي سالؼ الذكر فإنو ال يستحؽ عف اإلصابة  18/3لممادة 
% فأكثر أما إذا قمت عف ذلؾ فإنو ال يستحؽ عف 35بمغت نسبتيا  معاشًا إال إذا

 مف  53المادة  ىذه اإلصابة سوى تعويض مف دفعة واحدة يحسب طبقًا لما تقضى
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القانوف المذكور إال اف ذلؾ ال يحرمو حقو في معاش العجز الجزئي المنيى لمخدمة 
لما  ستحقاقو طبقًا ألحكاـ تأميف الشيخوخة والعجز والوفاة .متى توافرت فيو شروط ا

كاف ذلؾ ، وكاف الثابت مف تقرير الطب الشرعي أف نسبة العجز التى لحقت بابف 
% وبالتالى فإنو ال يستحؽ عف إصابتو ىذه  15المطعوف ضده األوؿ لـ تتجاوز 

نوف سالؼ الذكر مف القا 53سوى تعويض مف دفعة واحدة يحسب طبقًا لحكـ المادة 
أما بالنسبة لمعاش العجز المنيى لمخدمة طبقًا ألحكاـ تأميف الشيخوخة والعجز الوفاة 

أف " تسرى  مف قانوف التأميف االجتماعي المذكور عمى 2فمما كاف النصفى المادة 
أحكاـ ىذا القانوف عمى العامميف مف الفئات االتية أ ... ب ػػػػػػػ العامموف الخاضعوف 

أف يكوف سف المؤمف عميو  (1ـ قانوف العمؿ الذيف تتوافر فييـ الشروط اآلتية )ألحكا
(..... " .وكاف المصاب مف الخاضعيف ألحكاـ قانوف العمؿ ومف 2سنو فأكثر ) 18

حسبما ثبت ذلؾ مف واقع بطاقتو الشخصية التى اطمع عمييا  1/11/1979مواليد 
ىو خمسة  21/11/1994لحادث يـو وأثبتيا الطبيب الشرعي فإف عمره في تاريخ ا

عشر عامًا وتسعة عشر يومًا وبالتالي ال يخضع لتأميف الشيخوخة والعجز والوفاة 
ؽ معاش العجز المنيى لمخدمػػة ػلعدـ بموغو ثمانية عشر عامًا آنذلؾ وبالتالي ال يستح

ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وقضى بتأييد الحكـ المستأنؼ في قضائ،  و وا 
ومبمغ التعويض  11/1994/ 21بصرؼ معاش العجز الجزئي المستديـ اعتبارًا مف 

فإنو يكوف قد أخطأ  1975ة ػػػػػػػلسن 79مف القانوف رقـ  117اإلضافي طبقًا لممادة 
نقضو دوف حاجة لبحث باقي أوجو الطعف وحيث إف . في تطبيؽ القانوف بما يوجب 

عيف القضاء فىموضوع االستئنافيف رقمى الموضوع صالح لمفصؿ فيو ولما تقدـ يت
ؽ اإلسكندرية ػػ مأمورية دمنيور ػػػػ بإلغاء الحكـ  56لسنة  ........ و .........

                                                                                                   ورفض الدعوى بالنسبة لما قضى بو .                                                                               29/4/2111المستأنؼ الصادر بجمسة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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