باسم الشعب

محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض

الدائرة العمالية
-----

برئاسة السيد المستشــــــــــــــــــار/منصـــــــور العشــــــــــرى

وعضوية السادة المستشارين  /مصطفى عبد العليــــــم
بهـــــــــــــاء صالــــــــــــــــح

،

نـائـــــب رئيس المحكمة

محمــــــــــــــــد منيعـــــــــــــم

نـــواب رئيس المحكمة

ووليــــــــــــد رستــــــــــــــم

ورئيس النيابة السيد  /كريم غانم .

وأمين السر السيد  /دمحم عونى النقراشى .

فى الجمسة العمنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاىرة .
فى يوم األحد  42من صفر سنة 365:ىـ الموافق 42من نوفمبر سنة  4238م .
أصدرت الحكم اآلتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ; 3436لسنة 98قضائية .
المرفـوع من:

........... .
ضــــــــــــــــــــد
...........

الوقائــــــــــــــــع
فى ي ـ ـ ـ ـوم 4228/9/39طع ـ ـ ـن بطريـ ـ ـ ـ ـ ـق النق ـ ـ ـض فى حكـ ـم محكمـ ـ ـ ـ ـ ــة استئناف
اإلسكندرية الصادر بتاريخ 4228/7/39فى االستئناف رقم  .......لسنـ ـ ــة  ...ق وذلك بصحيفة
طمبت فييا الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكال وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيو.
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وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .

وفى ; 4228/9/4أعمنت المطعون ضدىا بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتيا وطمبت فييا قبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقضو .

وعرض الطعن عمى المحكمة فى غرفة مشورة فـ ـ ـ ـرأت أنو جديـ ـ ـر بالنظـ ـ ـ ـر فحددت

لنظـ ـ ـ ـ ـ ـره جمسة  4238/33/42لممرافعة وبيا سمعت الدعوى أمام ىذه الدائرة عمى ما ىـ ـ ـ ـ ـ ـو

مبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن بمحضر الجمسة  -حيث صممت النيابة عمى ما جاء بمذكرتيا  -والمحكمة أصدرت
الحكم بجمسة اليوم .

المحكمــة

بعد االطالع عمى األوراق وسماع التقرير الذى تـاله الســيد القاضى المقرر ........ /
والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعو الشكمية .

وحيث إن الوقائع  -عمى ما يبين من الحكم المطعون فيو وسائر األوراق – تتحصل فى

أن المطعون ضدىا أقامت عمى الطاعنة الدعوى التى آل قيدىا لرقم  ...لسنة  ...عمال كمى

محكمة اإلسكندرية االبتدائية بطمب الحكم بإلزام الطاعنة بالسماح ليا بالقيام بإجازة بدون مرتب

لمدة ست سنوات مع تحمل الطاعنة قيمة التأمينات االجتماعية عن فترة اإلجازة وقالت بيانا ليا

إنيا من العاممين لدى الطاعنة واذ امتنعت عن منحيا تمك اإلجازة لرعاية طفمتييا إال بعد سداد

قيمة التأمينات االجتماعية فقد أقامت الدعوى ندبت المحكمة خبي ار وبعد أن أودع تقريره قضت
برفض الدعوى  .استأنفت المطعون ضدىا ىذا الحكم لدى محكمة استئناف اإلسكندرية
باالستئناف رقم  .....لسنة  ....ق وبتاريخ 4228/7/39حكمت المحكمة بإلغاء الحكم

المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بتخيير المطعون ضدىا عند الحصول عمى اإلجازة الخاصة
لرعاية طفمتييا لمدة ست سنوات بين أن تقوم الشركة بسداد اشتراكات التأمين المستحق عمييا

وعمى المطعون ضدىا أو أن تمنحيا تعويضا عن أجرىا يساوى  % 47من المرتب الذى كانت

تستحقو فى تاريخ بدء فترة اإلجازة عمى أن تقوم المطعون ضدىا بسداد اشتراكات التأمين كاممة .
طعنت الطاعنة فى ىذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأى بنقضو  ،واذ
عرض الطعن عمى ىذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا.
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وحيث إن الطعن أقيم عمى سبب واحد تنعى بو الطاعنة عمى الحكم المطعون فيو الخطأ

فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنيا أصبحت من الشركات الخاصة وبالتالى ال يسرى
عمييا االستثناء الوارد بالمادة  94من قانون الطفل رقم  34لسنة  3;;8والتى جرى نصيا عمى

أن " لمعاممة فى الدولة والقطاع العام وقطاع األعمال العام الحصول عمى إجازة بدون أجر لمدة
سنتين لرعاية طفميا  ،وتستحق ثالث مرات طوال مدة خدمتيا  ،واستثناء من أحكام قانون
التأمين االجتماعى تتحمل الجية التابعة ليا العاممة باشتراكات التأمين المستحق عمييا وعمى

العاممة وفق أحكام ىذا القانون  ،أو أن تمنح العاممة تعويضا عن أجرىا يساوى  % 47من

المرتب الذى كانت تستحقو فى تاريخ بدء فترة اإلجازة وذلك وفقا الختيارىا وفى القطاع الخاص

يكون لمعاممة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عامال فأكثر الحق فى الحصول عمى إجازة بدون
أجر لمدة ال تجاوز سنتين وذلك لرعاية طفميا  ،وال تستحق ىذه اإلجازة ألكثر من ثالث مرات

طوال مدة خدمتيا بما مؤداه أن شركات القطاع الخاص ومنيا الطاعنة ال تتحمل سداد اشتراكات
التأمين عن العاممة وصاحب العمل وأن االستثناء الوارد فى ىذه المادة إنما ىو مقرر لمعامالت

بالقطاع العام وقطاع األعمال العام  ،إال أن الحكم المطعون فيو خالف ىذا النظر وأعمل

االستثناء الوارد فى المادة المار بيانيا عمى المطعون ضدىا وقضى ليا بطمباتيا وىو ما يعيبو
ويستوجب نقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو .

وحيث إن ىذا النعى سديد ذلك أنو لما كان حق المرأة العاممة فى إجازة رعاية الطفل

ومددىا يخضع ألحكام القانون الذى يطبق عمى المنشأة عند طمب اإلجازة وكان الثابت من
مدونات الحكم االبتدائى ومحاضر أعمال الخبير أن الشركة الطاعنة تحولت من شركة قطاع

أعمال خاضعة ألحكام القانون  425لسنة  3;;3إلى شركة مساىمة مصرية خاضعة ألحكام
كل من قانون شركات المساىمة وشركات التوصية باألسيم والشركات ذات المسئولية المحدودة

الصادر بالقانون رقم ; 37لسنة  ، 3;:3ويسرى عمى العاممين بالشركة أحكام قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  359لسنة  ، 3;:3وذلك فيما لم يرد بشأنو نص خاص فى ىذا القانون
أو الئحتيا الداخمية  ،وكانت الطاعنة قد أصدرت الئحة تنظيم العمل بيا ونصت فى المادة ;8
منيا عمى أن " لمعاممة بناءا عمى طمبيا الحق فى إجازة بدون أجر لرعاية طفميا وبحد أقصى

عامين فى المرة الواحدة  ،ولثالث مرات طوال حياتيا الوظيفية طبقا ألحكام قانون الطفل رقم 34

لسنة  ، " 3;;8والتى نصت المادة  94منو عمى أن " لمعاممة فى الدولة والقطاع العام وقطاع
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األعمال العام الحصول عمى إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفميا  ،وتستحق ثالث مرات
طوال مدة خدمتيا  .واستثناء من أحكام قانون التأمين االجتماعى تتحمل الجية التابعة ليا

العاممة باشتراكات التأمين المستحق عمييا وعمى العاممة وفق أحكام ىذا القانون أو أن تمنح
العاممة تعويضا عن أجرىا يساوى  % 47من المرتب الذى كانت تستحقو فى تاريخ بدء فترة
اإلجازة وذلك وفقا الختيارىا وفى القطاع الخاص يكون لمعاممة فى المنشأة التى تستخدم خمسين
عامال فأكثـر الحق فى الحصول عمى إجازة بدون أجر لمدة ال تجاوز سنتين  ،وذلك لرعاية
طفميا  ،وال تستحق ىذه اإلجازة ألكثر من ثالث مرات طوال مدة خدمتيا " .وكانت الفقرة األولى

من المادة  347من قانون التأمينات رقم ; 9لسنة  3;97تنص عمى أن " تحسب االشتراكات

التى يؤدييا صاحب العمل عمى أساس ما يستحقو المؤمن عميو من أجر خالل كل شير 2222

 2222222 ،وال تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى ال يستحق عنيا أج ار أو تعويضا عنو ".
كما نصت المادة  348منو عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى أن ـ ـ ـ ـ ـو " تستحق االشتراكات عن المدد اآلتية وذلك وفقا

لمقواعد واألحكام المبينة قرين كل منيا -4 2222 -3:مدد اإلجازات الخاصة بدون أجر  :يكون

لممؤمن عميو أداء حصتو وحصة صاحب العمل فى االشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابيا

ضمن مدة اشتراكو فى التأمين  :مؤدى ذلك أن إجازة رعاية الطفل ىى إجازة خاصة بدون أجر

وبحد أقصى عامان فى المرة الواحدة ولثالث مرات طوال مدة خدمتيا وال تستحق العاممة أثناء

القيام بيا ثمة مستحقات مالية وبحسب األصـل فى قانون التأمين االجتماعى تمتزم بسداد حصتيا

وحصة صاحب العمل فى االشتراكات إذا رغبت فى حسابيا ضمن مدة اشتراكيا فى التأمين ال

يجوز التوسع فى تفسير االستثناء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة  94من قانون الطفل آنف

البيان لقصوره عمى العامالت بالدولة والقطاع العام وقطاع األعمال العام  ،لما كان ذلك ،

وكانت المطعون ضدىا تعمل بشركة مساىمة خاصة  -عمى نحو ما سمف بيانو  -فال يمتد ليا

ىذا االستثناء وتكون ممتزمة بسداد حصتيا وحصة الشركة الطاعنة من االشتراكات التأمينية أثناء

قياميا بتمك اإلجازة إذا رغبت فى حسابيا ضمن مدة اشتراكيا فى التأمين واذ خالف الحكم

المطعون فيو ىذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بتخيير المطعون ضدىا عند الحصول

عمى اإلجازة الخاصة لرعاية طفمتييا لمدة ست سنوات بين أن تقوم الشركة بسداد اشتراكات

التأمين المستحق عمييا وعمى المطعون ضدىا أو أن تمنحيا تعويضا عن أجرىا يساوى % 47
من المرتب الذى كانت تستحقو فى تاريخ بدء فترة اإلجازة عمى أن تقوم المطعون ضدىا بسداد
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اشتراكات التأمين كاممة عمى سند من سريان االستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة  94من

قانون الطفل سالفة البيان ليشمل العامالت فى القطاع الخاص  ،فإنو يكون معيبا الخطأ فى
تطبيق القانون بما يستوجب نقضـو .

وحيث إن موضوع االستئناف صالح لمفصـل فيو  ،ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع

االستئناف رقم  4229لسنة  83ق عمال اإلسكندرية بتأييد الحكم المستأنف .
لذلــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيو  ،وألزمت المطعون ضدىا المصروفات ومائتى
جنيو مقابل أتعاب المحاماة  ،وأعفتيا من الرسوم القضائيـة وحكمت في موضوع االستئناف رقم
 ...لسنة  ..ق عمال اإلسكندرية بتأييد الحكم المستأنف  ،وألزمت المستأنفة المصروفات ومائة
جنيو مقابل أتعاب المحاماة وأعفتيا من الرسوم القضائيـة .
أميــن الســر

نائب رئيس المحكمة

