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مقدمة
واجه المشرع التأميني المصري خطر البطالة ألول مرة في مانون التأمينات االجتماعية الصادر بالقانون
رمو  32لسنة  ، 0631كما تناوله بقانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رمو  96لسنة .0691
ونتناول في هذه المذكرة بشكل مختصر الجوانب النظرية لموضوع تثأمين البطالثة بشثكل عثام وفثي قثانون
التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم  97لسنة  5791بشكل خاص مع اإلستعانة بأمثلة تطبيقية –
و ذلك علي النحو التالي :
الفصل األول :إتجاهات عامة :
المبحث األول :مقدمة
المبحث الثاني :أنواع البطالة
المبحث الثالث :عالج البطالة
المبحث الرابع :المالمح المميزة لتامين البطالة
الفصل الثاني :نطاق تطبيق تأمين البطالة :
المبحث األول :إتجاهات عامة في نطاق تطبيق التأمين والتمويل
المبحث الثاني :نطاق تطبيق تأمين البطالة في مانون التأمين اإلجتماعي
الفصل الثالث :مزايا التأمين :
المبحث األول :إتجاهات عامة :
المطلب األول :في مزايا التأمين
المطلب الثاني :موضوعات عامة
المبحث الثاني :أحكاو تعوية البطالة في مانون التأمين اإلجتماعي :
المطلب األول :شروط إستحقاق تعوية البطالة
المطلب الثاني :تقدير تعوية البطالة ومدته
المطلب الثالث :حاالت خفة ميمة التعوية
المطلب الرابع :حاالت ساقوط الحاق فاي تعاوية البطالاة وحااالت إيقااف صارف تعاوية
البطالة
المطلب الخامس :النزاع على سبب إنتهاء الخدمة
أمثلة تطبيقية :
أوالً  :أمثلة علي شروط إستحقاق تعوية البطالة .
ثانيا ً  :أمثلة علي مدة إستحقاق تعوية البطالة .
ثالثا ً  :أمثلة علي بداية إستحقاق تعوية البطالة .
رابعا ً  :أمثلة علي تقدير ميمة تعوية البطالة .
خامسا ً  :أمثلة علي سقوط الحق في تعوية البطالة .
سادسا ً  :أمثلة علي إيقاف صرف تعوية البطالة .
سابعا ً  :أمثلة علي عودة الحق في صرف تعوية البطالة .
ثامنا ً  :أمثلة علي حاالت النزاع علي سبب إنتهاء الخدمة .
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الفصل األول
إتجاهات عامة
المبحث األول
مقدمة
البطالة هي إحدي العلل اإلمتصادية التي تصيب المجتمع الدولي وعلي األخص المجتمع الرأسمالي بسبب
إختالل ميزان العرة والطلب في سوق العمل  ،أو بمفهوو آخر زيادة تدفق األعداد الزائدة عن الحاجة من
أفراد القوي العاملة دون أن يقابل ذلك زيادة في معدل النمو االمتصادي .
ومؤدي ذلك فإن معدل البطالة في أي دولة يكون معيارا مناسبا لقياس مدي كفاية اإلمتصاد القومي لمواجهة
العرة في سوق العمل  ،ومن ثم فإن معدل البطالة سوف ال يرتفع إذا ثبت أن اإلقتصاد القومي قادر علي
إيجاد فرص العمل للفئات اآلتية :
أ -الفئات الجديدة من العاملين التي تدخل سوق العمل ألول مرة .
ب -هؤالء الذين يضطرون إلي ترك أعمالهو ومحاولة اإللتحاق بأعمال جديدة لظروف إمتصادية عديدة
أهمها الميكنة والتغيرات التكنولوجية .
لذلك فإنه يمكن ربط التغير في معدالت البطالة صعودا أو هبوطا بعوامل متعددة أهمها ما يأتي :
أ -مدي النمو في القوي العاملة أي معدل دخول فئات جديدة إلي سوق العمل .
ب -حجو حركة خروج ودخول العمالة في الوظائف واألعمال المختلفة نتيجة للظروف االمتصادية .
ج -معدل النمو اإلمتصادي وعلي األخص مدي زيادة القوي الشرائية والمبيعات  ،وبالتالي زيادة اإلنتاج مما
يؤدي إلي خلق فرص عمل جديدة تتالءو مع زيادة العرة في القوي العاملة .
ويري بعة اإلمتصاديين أن حركة دخول العمال نتيجة الظروف اإلمتصادية وعلي األخص الميكنة
والتغيرات التكنولوجية البد وأن يكون لها تاثير إيجابي علي اإلنتاج مما يؤدي بالتالي إلي زيادة مستويات
المعيشة ويقلل من حجو البطالة  ،وهذا بدوره يؤكد فاعلية تأثير النمو اإلمتصادي علي معدالت البطالة  ،فإذا
لو ينمو اإلمتصاد القومي بمعدالت متوازنة مع الحاجة إلي العمل فالبد أن تتزايد معدالت البطالة .
المبحث الثاني
أنواع البطالة
حتي يمكن الوموف علي البطالة فقد يكون من المناسب التعرف علي أنواعها التقليدية المختلفة والظروف
اإلمتصادية التي تؤدي إلي كل منها :
 -5البطالة اإلحتكاكية :
تنشأ عادة نتيجة للتفاعالت المعتادة في سوق العمل والتي تتطلب دخول وخروج العمال دون تدخل
العوامل اإلمتصادية  ،ويتعرة العمال نتيجة لهذا النوع من البطالة إلي التعطل بعة الفترات  ،إال أنهو
يحصلون بعدها علي عمل جديد  ،ومن ثو فهي فترة إنتظار للحصول علي فرص العمل الجديدة  ،وال
يمكن التحكو في حجو هذا النوع من البطالة طالما كانت هناك حرية للعامل وصاحب العمل في فسخ
عقد العمل وفقا لرغبتهو  ،إال أنه يمكن اإلمالل من تكلفة الحصول علي عامل جديد أو وظيفة جديدة
وذلك عن طرق اإلعالن المنظو عن فرص العمل .
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 -1البطالة الهيكلية :
مد تمتد البطالة اإلحتكاكية بحيث يكون من الصعب الحصول علي عمل في ومت مصير  ،ومد تتدخل
عوامل إمتصادية في إ حداث هذا النوع من البطالة  ،كما في حالة التقدو التكنولوجي الذي يؤدي بدوره
إلي تغيرات في أساليب اإلنتاج  ،وفي هذه الحالة تسمي البطالة الهيكلية  ،ويستمد هذا النوع إسمه من
أنه يتسبب عن تغيرات في الهيكل اإلمتصادي سواء من الناحية الصناعية او المهنية او السكانية .
وتغيير البناء اإلمتصادي من الناحية الصناعية مد يتطلب تعديالت جذرية في طرق الصناعة مما
يستتبعه إستعمال اآلالت الجديدة وبالتالي إعادة تدريب العمال فضال عما يؤدي إليه ذلك من تعديل في
حركة العرة والطلب في سوق العمل .
 -0البطالة الدورية :
وتشتق البطالة الدورية إسمها من التغيرات التي تحدث خالل مرحلة اإلنتكاس في الدورات اإلمتصادية ،
وتشير الدراسات إلي أن السبب المباشر للبطالة الدورية هو نقص الطلب اإلجمالي علي اإلنتاج  ،وعدو
توافر فرص العمل الكافية .
ويرجع خطورة هذا النوع من البطالة إلي إمتداد فترة التعطل .
 -1البطالة الموسمية :
ويالزو هذا النوع بعة األنشطة اإلمتصادية التي تعمل في مواسو معينة من السنة ولهذا يتعرة
العاملون فيها للتعطل في غير هذه المواسو حيث ينعدو أو يقل النشاط اإلنتاجي .
وتلجأ الدول لعالج هذا النوع من البطالة إلي تدريب العاملين الموسميين علي أعمال أخري يمكن
ممارستها في فترات التومف عن النشاط الموسمي .
المبحث الثالث
عالج البطالة
يبين من العرة السابق أن أسباب البطالة تكمن في البناء اإلمتصادي للدولة وتنشأ نتيجة إختالل العرة
والطلب في سوق العمل  ،لذلك فإن عالج البطالة مسألة إمتصادية ترتبط إرتباطا وثيقا بتخطيط القوي
العاملة وعلي األخص مراحل التطور اإلمتصادي  ،والذي ال شك فيه أن التخطيط السليو للعمالة وإرتباطه
بخطط التنمية إنما يتيح فرص عمل جديدة ويمتص أي فائة متعطل من القوي العاملة في البالد  ،ولهذا
فإن التقدو اإلمتصادي واإلجتماعي وبرامج التصنيع وزيادة الدخل الفردي إنما تهدف الي توفير أسباب العمل
وتدعيو العمالة والقضاء بقدر اإلمكان علي شكل البطالة .
أما التأمين علي البطالة فهو ليس حال لمشكلة ولكن وسيلة لدرء بعض األضرار التي تنشأ نتيجة لتعطل
العاملين والتخفيف من آثار البطالة .
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المبحث الرابع
المالمح المميزة لتأمين البطالة
 -0ترتبط البطالة باألحوال اإلمتصادية في البالد فمعدل البطالة يزيد أثناء فترات الكساد اإلمتصادي ويقل
في حالة الرواج  ،ومن ثو فإن معدالت البطالة في المستقبل يكون من الصعب التنبؤ بها أو تقديرها
إكتواريا كما هو الحال في معدالت األخطار اإلجتماعية األخري كالشيخوخة والعجز والوفاة والمرة .
لذلك فإن هذا النوع من التأمين تديره الحكومة او الهيئات العامة ويكون تحديد موارده عادة جزافية
ومأخوذ فيه الجانب األحوط في ضوء التقديرات اإلمتصادية والتجربة العملية .
 -3يقتصر النظاو عادة علي تغطية من يعتمدون في حياتهو علي األجر المنظو  ،وملما يمتد إلي غيرهو ممن
يعملون في مطاعات النشاط اإلمتصادي التي ال تتسو طبيعتها باإلنتظاو واإلستقرار.
 -2تعوية التأمين من البطالة حق وليس منحة ومن ثو ال يتومف صرفه علي إجراء دراسة للدخل  ،شأنه
في ذلك شأن أنواع التأمين اإلجتماعي األخري.
وسنتناول في الفصول التالية األحكام المنظمة لتأمين البطالة في اإلتجاهات العامة بالتطبيق في قانون
التامين االجتماعي المصري .
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الفصل الثاني
نطاق تطبيق تأمين البطالة
المبحث األول
اتجاهات عامة
في نطاق تطبيق التأمين والتمويل
 -5نطاق التطبيق :
يستهدف التأمين تعوية الدخل بالنسبة للفئات التي تتعرة للتعطل فضال عن أن تطبيقه كما سبق
اإلشارة يتطلب في مختلف األحيان إستقرارا نسبيا في العمالة بالنسبة للمنتفعين بأحكامه ممن يعتمدون
في حياتهو علي األجر المنظو  ،لذلك تتحدد حاجة فئات العاملين في الدولة الي التأمين علي الوجه
االتي :
أ -عدو الحاجة إلي التأمين بالنسبة للطوائف المستقرة وظيفيا كالعاملين في الحكومة والهيئات
والمؤسسات العامة  ،فمعدالت التعطل بين هذه الفئات ضئيلة وتتكفل به المساعدات اإلجتماعية التي
تمنحها الدولة .
ب -العاملون في الزراعة أمل حاجة إلي التأمين من البطالة لطبيعة ظروفهو وأعمالهو وإرتباطهو
باألرة طوال السنة في أومات محددة  ،فضال عن أن الرمابة علي عمالتهو وبطالتهو تكاد تكون
مستحيلة إلشتغالهو في مساحات شاسعة بعيدة عن العمران .
وبالرغو من هذه المعومات فإن بالدا متعددة تعمل علي تغطية هذه الفئات بشروط خاصة .
ج -تستثني نظو التأمين من البطالة العمال العرضيين والمؤمتين  ،وذلك لصعوبة تتبع عمالتهو وتحصيل
اإلشتراكات فضال عن أن طبيعة أعمالهو تجعل من تغطيتهو بالنظاو عبئا علي التأمين  ،وبعة
الدول تمد اليهو التأمين بعد تنظيو عمالتهو عن طريق مكاتب التخديو والقوي العاملة .
د -كذلك من الفئات المستثناة المشتغلون لحسابهو أو في منازلهو لحساب صاحب العمل  ،ذلك أنهو ليسوا
من فئات العاملين بأجر  ،مما يصعب معه تقدير دخولهو أو إثبات المدد الموجبة لإلستحقاق في
التأمين بالنسبة لهو فضال عن صعوبة التحقق من تعطلهو عن العمل .
ه -هناك فئات تقليدية تستثني غالبا من اإلنتفاع بتأمين البطالة منها :
( )0أفراد أسرة صاحب العمل في المنشآت الفردية .
( )3خدو المنازل ومن في حكمهو  ،ويقصد بهو كل من يعمل خارج المنازل كالسائقين وعمال
الحدائق وعمال المصاعد والحراس  ،أو داخلها كالمربيات والطباخات والغساالت  ،ومد يقتصر
اإلستثناء علي الفئة األخيرة .
( )2من يجاوزون سن إستحقاق المعاش .
 -1مواجهة نفقات التأمين :
تتكون موارد التأمين غالبا من اإلشتراكات التي تحدد علي أساس أي من الطرق اآلتية :
( )0مبلغ موحد عن كل مؤمن عليه .
( )3نسبة مئوية من شرائح األجور الخاضعة للتأمين .
( )2نسبة من األجور الفعلية التي يحصل عليها المؤمن عليهو.
يتحمل بعبء اإلشتراكات األطراف االتية :
( )0صاحب العمل وحده .
تأمين البطالة في قانون التأمين اإلجتماعي
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( )3صاحب العمل والدولة .
( )2الدولة ( من خالل نظاو المساعدات العامة ) .
( )1صاحب العمل والعامل والدولة .
( )1صاحب العمل والعامل .
ج -بعة الدول تقضي بإعفاء المؤمن عليهو إذا ملت أجورهو عن مدر معين  ،كذلك يقتصر عبء
الدولة في بعة األحيان علي تحمل العجز الذي يطرأ علي موارد النظاو أو القياو بسداد معونات
محددة في كل سنة أو التكفل بالمصروفات التي تتطلبها إدارة النظاو .
د -غالبا ماتكون اإلشتراكات ثابتة  ،وبعة التشريعات تجيز تعديل ميمة اإلشتراكات تبعا لخبرة صاحب
العمل فتخفة في حالة إستمرار العمالة في منشاته وترتفع عند زيادة معدالت الفصل لديه وبالتالي
زيادة تعويضات البطالة .
المبحث الثاني
نطاق تطبيق تأمين البطالة في قانون التامين االجتماعي

()5

يتحدد نطاق تطبيق تأمين البطالة بالمؤمن عليهو وفقا لقانون التامين االجتماعي لفئة العاملين لحساب الغير
()3
الصادر بالقانون رمو  96لسنة 0691
وذلك باستثناء الفئات اآلتية(: )0
 -5العاملون بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة وبالهيئات العامة :
وتشمل هذه الفئة العاملون بالوزارات المختلفة والمصالح التابعة لها ووحدات اإلدارة المحلية وكذلك
العاملون في إدارة وتسيير المرافق في الدولة  ،والحكمة من إستثناء هذه الفئة تكمن في طبيعة عالمة
العمل التي تربط بين أجهزة الدولة والعاملين بها من حيث أنها عالمة تنظيمية تستوجب إستقرار
العاملين في وظائفهو حتى في أشد الظروف اإلمتصادية  ،خاصة وأنهو يقومون بتسيير المرافق
العامة في الدولة  ،وأن إستمرار تلك المرافق يستلزو جعل عمالها القائمين عليها أكثر ثباتا وأكثر
إستقرارا  ،ومن ثو فهو ليسوا بحاجة إلي الحماية التأمينية ضد خطر البطالة ألنهو ال يتعرضون له ،
ويتعرة هذا اإلستثناء للنقد فليس هناك ما يمنع من تعرة العامل الحكومي لفقد وظيفته إذا أخل
بواجباته وخرج علي مقتضياتها حتى ال يتخذ الجهاز الحكومي مأوى للكسالى وغير الملتزمين ،
فإخضاع هذه الفئة للتأمين تضمن فاعلية أداء العمل في الجهاز الحكومي من جانب وتعوية هؤالء
العاملين وفقا ألحكاو تأمين البطالة في حالة اإلستغناء عنهو .
 -1أفراد أسرة صاحب العمل في المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية :
يلزو لقياو هذا اإلستثناء شرطان أولهما هو اإلنتماء إلي أسرة صاحب العمل حتى الدرجة الثانية
وثانيهما أن يكون العمل في منشأة فردية :
( )0راجع التمويل في المذكرة الثانية  :ادارة النظاو – أجر االشتراك – االشتراكات .
( )3راجع الفئات التي تخضع لقانون التامين االجتماعي في المذكرة الثانية  :ادارة النظاو – أجر االشتراك – االشتراكات .
( )2مادة  60من مانون التأمين االجتماعي .
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أ -االنتماء ألسرة صاحب العمل حتى الدرجة الثانية :
يراعي في تحديد هذه القرابة مواعد القانون المدني  ،والقرابة وفقا لهذا القانون مد تكون قرابة
دم أو قرابة مصاهرة  ،فالنص جاء عاما شامال الحالتين حتى الدرجة الثانية  ،وسواء كانت
مرابة مباشرة أو مرابة حواشي .
والقرابة المباشرة هي التي تربط بين أفراد يجمعهو أصل مشترك وفضال عن ذلك يكون أحدهو
أصال أو فرعا لآلخر فقرابة األب إلبنه أو مرابة اإلبن ألبيه مرابة مباشرة ،
أما قرابة الحواشي فهي القرابة التي تربط بين أفراد يجمعهو أصل مشترك دون أن يكون
أحدهو أصال أو فرعا لآلخر فال يتسلسل فيها أحد األمارب من اآلخر وإن كان يشتركان في
النهاية في أصل واحد  ،فالقرابة التي تربط األخ بأخته مرابة حواشي ألنه يجمعهما أصل
مشترك وهو األب ولكن أحدهما ليس أصال أو فرعا لآلخر .
ويقتصر اإلستثناء علي أفراد أسرة صاحب العمل حتى الدرجة الثانية وهو  :الوالدان والجدان
من جهة كل من األب واألو واألوالد واألحفاد واإلخوة واألخوات والزوجة .
ب -أن يكون العمل في منشأة فردية :
وهي التي يملكها فرد  ،كمحل تجاري أو مكتب لممارسة مهنة أو حرفة  ،أى أن هذا اإلستثناء
ال يسري علي األشخاص المعنوية كشركات األموال او األشخاص .
والهدف من هذا اإلستثناء منع تحايل أصحاب األعمال علي أحكاو مانون التأمين وذلك باللجوء
إلي الفصل الصوري لإلستفادة من التأمين .
 -0الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهم :
ويقصد بذلك الشريك الذي يعمل بأجر في شركته أي يجمع بين صفتي الشريك والعامل  ،والصفة
األخيرة هي التي أخضعته لقانون التأمين االجتماعي  ،وعلة هذا اإلستثناء تكمن في شبهة التحايل
علي مانون التأمين بإيجاد فصل صوري لإلنتفاع بمزايا تأمين البطالة  ،وذلك باإلضافة إلي أن
المشرع المصري ال يربط بين تأمين البطالة وحاجة المؤمن عليه وإنما يربط بينه وبين التعطل في
حد ذاته .
 -1العاملون الذين يبلغون سن الستين :
سن الستين هو سن التقاعد الذي يستتبع حصول المؤمن عليه على معاش دائو يوفر له
حياة كريمة  ،فهي سن الراحة ال سن العمل  ،بمعنى آخر أن العامل ومد بلغ هذه السن أصبح أصالً
في حالة تعطل أو بطالة دائمة وبالتالي فإن مناط إعمال التأمين يكون غير متوافر وال يستفيد من
تأمين البطالة من يبلغ سن الستين حتى ولو كان مستمراً في العمل بعد هذه السن حتى لو كان
إلستكمال المدة الموجبة للمعاش  ،فإذا تعطل بعد ذلك فإنه ال يستفيد من التأمين .
ونظراً ألن أوضاع الفئات المستثناة من التأمين السابق بيانها قد تستوجب في المستقبل إخضاع
هذه الفئات أو فئة منها للتأمين فقد فوض المشرع رئيس الجمهورية إصدار قرار بتنظيم شروط
وأوضاع إنتفاعها أو بعضها بمزايا التأمين وطريقة حساب أجر االشتراك بالنسبة للفئة التي يتقرر
إخضاعها .
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 -1العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى األخص عمال المقاوالت والشحن
والتفريغ والعمال الوسميين :
لو يعرف مانون التأمين اإلجتماعي المقصود باألعمال العرضية أو المؤمتة أو الموسمية ونرى أنه
يمكن اإلستهداء في هذا الشأن بما ورد من تعريفات بقانون العمل .
فالعمل العرضي طبقا ً لما عرفته المادة األولى من مانون العمل هو العمل الذي ال يدخل بطبيعته فيما
يزاوله صاحب العمل من نشاط وال يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.
أما العمل المؤقت فهو العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة أو الذي ينصب على عمل بذاته
وينتهي بانتهائه .
والعمل الموسمي هو الذي ينفذ في مواسو دورية منتظمة .
والفئات التي ورد ذكرها بالنص كصور للعمل المؤمت ـ عمال المقاوالت والشحن والتفريغ ـ وردت
على سبيل المثال ال الحصر إذ أردف المشرع بيانها بقوله " وعلى األخص " ومن ثو يتسع نطاق
هذا البند آلية صور أو أشكال أخرى لألعمال العرضية والمؤمتة .
ويبرر استثناء هذه الفئة أن :
أ -طبيعة عمل أفرادها تتسو بعدو اإلستقرار وعدو الثبات وذلك لكثرة معدل التبديل واإلنتقال بين
أصحاب األعمال.
ب -تفاوت األجور في كل حالة طبقا ً لمقتضيات العرة والطلب .
ج -صعوبة حصر هؤالء العمال وتسجيل عمالتهو لتحديد المدد الموجبة إلستحقاق تعوية البطالة
وذلك بسبب عدو إنتظاو عمالتهو .
كل هذا أدى إلى صعوبات مالية وإدارية تحول دون إنتفاعهو بالتأمين .
ورغم أن تلك المبررات سببا ً كافيا ً إلستبعاد تلك الفئة من حماية تأمين البطالة فهي أحوج من
غيرها لحمايته .
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الفصل الثالث
مزايا التامين
المبحث االول
إتجاهات عامة
المطلب االول
في مزايا التأمين
تعوية البطالة هو الميزة األساسية التي تؤدي إلي المؤمن عليه عند تعطله متي توافرت شروط إستحقامه
وفقا للقانون .
وثمة ميزة غير مباشرة تتصل بالتأمين وهي تشغيل العاطلين ممن يحصلون علي تعوية البطالة وذلك عن
طريق ميدهو في مكاتب القوي العاملة والتردد عليها بغية الحصول علي العمل المناسب  ،وتعلق التشريعات
إستمرار صرف تعوية البطالة علي هذا التردد خالل فترات زمنية محددة .
ويقف صرف التعوية بمجرد توافر فرصة العمل المناسبة حتي ولو رفة العامل هذه الفرصة .
وفيما يلي القواعد الخاصة بتعويض البطالة :
 -5مقدار التعويض :
يحدد التعوية بمبلغ محدد أو بنسبة من أجر اإلشتراك األخير  ،ويصرف في نهاية كل فترة زمنية
يقررها القانون  ،وغالبا ما يكون األسبوع .
ويمكن تلخيص أهم اإلتجاهات التي تتصل بتحديد قيمة التعويض فيما يأتي :
أ -تكون النسبة من األجر التي تتحدد علي أساسها ميمة التعوية ثابتة لكل المؤمن عليهو  ،وتتراوح
في النظو المختلفة بين  %11و  %91من أجر اإلشتراك االخير.
وتقضي االتفامية رمو  013لسنة  0613بشأن المستويات الدنيا للضمان اإلجتماعي بأال يقل
تعوية البطالة للمنتفع القياسي (رجل له زوجة وولدان) عن  %11من ميمة أجره .
كذلك مد تختلف النسبة تبعا لألجر فتكون كبيرة في األجور الضئيلة وتقل مع زيادة األجر.
ب -تتضمن نظو كثيرة ميمة الحدين األمصي واألدني لتعوية البطالة وتختلف األساليب التي تتبع في
تقدير هذين الحدين إال أنه غالبا مايكون ذلك عن طريق تحديد ميمة نقدية ثابتة .
ج -تقرر نظو كثيرة منح زيادات حسب الحالة اإلجتماعية للمتعطل .
 -1مدة صرف التعويض :
يكون صرف التعوية غالبا لمدة معينة ينص عليها القانون وتحدد باليوو أو باألسبوع أو بالشهر ،
ويدخل في تحديد هذه المدة عوامل متعددة نذكر منها :
أ -الحالة المالية للنظاو وموارد تمويله .
ب -مدة اإلشتراك في التأمين  ،فكلما طالت المدة كلما إمتدت مدة صرف التعوية  ،ومد تتحدد مدة
الصرف بوامع نسبة مئوية من مدة االشتراك .
ج -الحالة اإلجتماعية واإلمتصادية للمؤمن عليه .
ومد يكون تحديد هذه المدة خالل كل سنة ميالدية أو بالنسبة لكل حالة تعطل علي حدة .
ويبدو من إ حصاءات التأمين ضد البطالة تعدد حاالتها وزيادة مدتها كلما زاد سن المتعطل  ،لذلك فإن
كثير من النظو يعمل علي تحديد مدة صرف التعوية تبعا لسن المتعطل  ،فتطول هذه المدة مع زيادة
السن ومد تتصل مع سن إستحقاق المعاش.
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 -0بداية مدة التعويض :
تبدأ مدة التعوية إعتبارا من اليوو التالي إلنتهاء مدة اإلنتظار والتي تتراوح مابين يوو واحد وسبعة أياو
 ،ومد تطول عن هذا القدر بالنسبة للعمال الموسميين في حالة إنتفاعهو بالتأمين .
والحكمة من تقرير فترة اإلنتظار الحد من سوء إستخداو النظاو أو القصد في نفقات التأمين .
وتاريخ بداية مدة التعوية ليس مجرد تاريخ يبدا منه حق العامل في صرف التعوية  ،إنما هو أيضا
تاريخ حساب مدة التعوية  ،وبالتالي فإن حق العامل ينتهي بإنتهاء مدته محسوبة من هذا التاريخ حتي
لو ترتب علي ذلك عدو صرف التعوية عن كامل المدة المقررة له بسبب تأخر العامل في تقديو طلب
صرف التعوية في الميعاد المقرر لذلك  ،إال إذا كان التأخير في تقديو الطلب يرجع إلي موة ماهرة.
 -1شروط إستحقاق التعويض :
أ -إنقضاء مدة مؤهلة لإلستحقاق  ،وإشتراط هذه المدة مرده إلي تمكين النظاو التحقق من جدية عالمة
العمل فضال عن القصد في نفقات التأمين ألسباب تمويلية .
وتقر اإلتفاميات الدولية إشتراط وجود مدة مؤهلة لإلستحقاق عن طريق النص علي أداء عدد معين
من اإلشتراكات إذا كان النظاو مموال  ،أو أن يكون إنتفاع العامل بالتأمين مد إستمر لمدة محددة مبل
بداية فترة التعطل .
ب -أن يكون العامل مادرا علي العمل وراغبا في أدائه  ،وهذا الشرط يتفق مع مفهوو التأمين من
البطالة فالبد أن يكون العامل مادرا علي العمل وراغبا في أدائه طالما أتيحت له فرصة العمل
المناسب  ،لذلك تتطلب إجراءات التأمين أن يقوو العامل بقيد إسمه في سجالت مكاتب التشغيل أو
القوي العاملة وأن يتردد علي هذه المكاتب بصفة دورية طوال مدة إستحقاق التعوية سعيا وراء
العمل .
ومن المقرر أن العامل الذي يعجز عن العمل صحيا ال يستحق تعوية البطالة  ،ويمكن ان يطالب
بمزايا تأمين العجز في حالة استحقامه لها .
فإذا حالة ظروف مهرية بين العامل وبين إمكان تشغيله ومف إستحقاق التعوية إلي حين زوال هذه
الظروف  ،وتقضي القوانين بإيقاف صرف تعوية البطالة خالل فترة التجنيد أو الحبس أو
اإلعتقال  ،ويبدأ المتعطل في إستئناف الحصول علي التعوية بعد إنتهاء خدمته العسكرية أو إخالء
سبيله .
ج -اال يكون إنتهاء الخدمة بإختيار العامل أو بسبب اإلستقالة  ،وال يكون مترتبا علي خطئه أو إتيان
فعل غير مشروع أو بسبب سوء السلوك الفادح أو المقصود .
وبعة النظو تشترط لصرف التعوية أال يكون التعطل بسبب إشتراك العامل في اإلضراب .
ومد يكون سقوط الحق في التعوية في هذه الحاالت نهائيا  ،كما يكون لمدة معينة يجوز صرف
التعوية بعدها للمؤمن عليه للفترة البامية من مدة صرف التعوية .
وتقصر بعة النظو الحرمان الكامل من التعوية علي حاالت إنهاء الخدمة بسبب الحكو علي
المؤمن عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو األمانة أو اآلداب العامة  ،أما في غير ذلك من
حاالت الفصل بسبب سوء سلوك العامل فتكتفي بتخفية ميمة التعوية المستحق وذلك لعدو
اإلضرار بأسرة العامل .
 -1إنتهاء الحق في التعويض قبل إنتهاء مدته :
أشرنا إلي أن التعوية يستحق خالل فترة محددة ينص عليها القانون  ،ويقتضي إستمرار صرف
التعوية خالل هذه الفترة عدو توافر أيا من الحاالت الموضحة فيما بعد  ،وإال ومف الحق في
التعوية:
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أ -إلتحاق العامل بعمل :
أي يظل العامل متعطال خالل فترة إستحقاق التعوية  ،ذلك أن الحق في التعوية ينتهي لمجرد
إنتهاء حالة البطالة بإلتحاق العامل بالعمل حتي ولو لو يكن مد حصل علي التعوية عن كامل فترة
اإلستحقاق .
ب -رفض العامل اإللتحاق بالعمل الذي يرشحه له مكتب العمل :
وذلك متي كان العمل مناسبا  ،إذ يعتبر هذا الرفة بمثابة إخالل بشروط إستمرار صرف
التعوية.
ج -إخالل المؤمن عليه بواجبه في التردد علي مكتب العمل في المواعيد المحددة :
ومن مقتضي عدو التردد فقدان الجزء من التعوية المقابل لفترة التومف عن التردد .
د -رفض المؤمن عليه التدريب الذي تقرره له الجهة المختصة :
ويقف الصرف من تاريخ الرفة فإذا عاد المؤمن عليه بعد ذلك ومبل التدريب كان له الحق في
مواصلة الصرف خالل المدة المتبقية .
ه -خروج المؤمن عليه بصفة نهائية من نطاق التأمين :
ويكون ذلك ببلوغه سن الشيخوخة أو بوفاته أو عجزه ودخوله إلي نطاق تأمين الشيخوخة والعجز
والوفاة .
و -خروج المؤمن عليه من نطاق الدولة :
إذا هاجر أو غادر البالد نهائيا سقط حقه في التعوية نظرا لخروجه عن النطاق المكاني لتطبيق
النظاو وبالتالي يصعب مرامبة تحقق شروط إستمرار الصرف .
ز -حالة إكتشاف غش أو تزوير من جانب العامل للحصول علي التعويض :
وذلك فضال عن اإلجراءات الجنائية التي تتخذ ضد العامل .
ح -ثبوت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص او لحساب الغير.
ط -بعض النظم تقضي بحرمان العامل من جزء من التعويض اذا ضبط في حالة تسول أو سكر أو
سوء سلوك فاحش .
المطلب الثاني
موضوعات عامة
 -5العمل المناسب :
أشرنا إلي أنه من أسباب إنتهاء الحق في التعوية رفة العامل المتعطل للعمل المناسب  ،وتختلف
التشريعات علي المستوي الدولي في تعريف هذا العمل  ،فقد يتضمن بعضها تعريف شامل يتناول
الشروط الواجب توافرها في العمل المناسب  ،كأن يكون مناسبا من حيث مدرات العامل وخبرته
ومؤهالته أو من حيث ميمة األجر الذي يحصل عليه في عمله الجديد بالمقارنة إلي أجره السابق  ،ومد
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يتضمن البعة االخر ظروف العمل ومقدار الخطورة في العمل الجديد ومدي تأثيرها علي صحة
العامل ومعنوياته إلي غير ذلك .
ومن أهو المراجع القانونية التي تحدد أركان العمل المناسب اإلتفامية الدولية رمو  11لسنة  0621بشأن
ضمان تعوية أو بدالت المتعطلين رغو إرادتهو  ،ومد دخلت هذه اإلتفامية حيز التنفيذ إعتبارا من 01
يونيو سنة .0621
وتقضي هذه اإلتفامية بجواز حرمان المتعطل من اإلستحقاق في التعوية لمدة مناسبة إذا رفة مبول
وظيفة مالئمة ( عمل مناسب ) .
وال تعد الوظيف مالئمة :
أ -إذا كان مبولها يقتضي اإلمامة في منطقة ال تتوافر فيها أسباب اإلمامة المناسبة .
ب -إذا كانت معدالت األجور المعروضة أدني  ،أو كانت ظروف العمل االخري أقل مالءمة :
( )0مما يجوز للطالب منطقيا أن يتطلع إليه إذا أخذنا في اإلعتبار الوظائف التي ألف القياو بها في
مهنته المعتادة .
( )3من المستوي الذي يوضع في اإلعتبار عادة في مثل هذه الحالة وفي المنطقة التي يعرة عليه
القياو بالعمل فيها .
ج -إذا كانت الوظيفة المعروضة خلت نتيجة تومف العمل بسبب نزاع مهني .
د -إذا كانت هناك أسباب أخري تبرر الرفة مع أخذ جميع الظروف في اإلعتبار بما في ذلك ظروف
الطالب الشخصية .
 -1التدريب المهني :
من الموضوعات المرتبطة بتأمين البطالة التدريب المهني للمتعطلين من أجل إعدادهو لعمل جديد  ،ذلك
أن النسب العالية من البطالة في الظروف اإلمتصادية العادية إنما يكون مرجعها إلي البطالة الهيكلية
الناشئة عن التقييو التكنولوجي الذي يتطلب تعديالت في طرق الصناعة أو عن التغير في األذواق
وأنماط الشراء مما مد يقضي علي بعة الصناعات لتقوو محلها صناعات أخري .
ويرتبط التدريب في هذه األحوال بخطة الدولة في مجال تخطيط الموارد البشرية والسياسات التدريبية
التي ترسو في ضوء الميزانية السنوية للقوي العاملة .
ويقصد بميزانية القوي العاملة الموازنة بين القوي العاملة المتاحة من جهة وإحتياجات اإلمتصاد القومي
من مختلف األعمال والمهن ومستويات المهارة من جهة أخري .
ويراعي عادة في التدريب عوامل مختلفة تستهدف عادة الوصول بالمتدرب إلي المستوي الفني المالئو ،
وأهم هذه العوامل مايأتي :
أ -تعيين المهن ذات األولوية في التدريب وتحديد المؤهالت والقدرات الالزمة للتدريب علي هذه
المهن.
ب -أن يكون التدريب للعامل متفقا مع رغباته المهنية والثقافية وميوله وإستعداده ومدراته المكتسبة من
العمل السابق .
ج -التركيز علي التدريب العملي البحت ومصر الدراسات النظرية علي القدر الضروري بقصد أن
يكتسب المتعطلين المهارات المطلوبة في أمل ومت ممكن إللتحامهو بالعمل المناسب .
د -أن يراعي في برامج التدريب إتجاهات التطور في ميدان العمل .
ه -أن يوضع الشخص الذي أتو البرنامج التدريبي في المكان الذي يتناسب مع مهارته الجديدة أو العمل
الذي تدرب عليه .
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المبحث الثاني
أحكام تعويض البطالة في قانون التأمين اإلجتماعي

()5

نتناول بيان أحكاو تعوية البطالة في المطالب التالية :
المطلب األول :شروط إستحقاق تعوية البطالة .
المطلب الثاني :تقدير التعوية ومدته .
المطلب الثالث :حاالت خفة ميمة التعوية .
المطلب الرابع :حاالت سقوط الحق في التعوية  ،وحاالت ومف صرف التعوية .
المطلب الخامس :النزاع علي سبب إنتهاء الخدمة .
المطلب األول
شروط إستحقاق تعويض البطالة
تتحدد شروط إستحقاق التعويض على الوجه اآلتي :
 -5أال يكون المؤمن عليه قد إستقال من الخدمة :
هذا الشرط يقتضيه ويمليه تعريف البطالة بأنها التومف غير اإلرادي عن العمل  ،أي ألسباب خارجة
عن إرادة العامل  ،فإذا ما إستقال العامل فإنه يكون مد ترك العمل طواعية وإختيارا بمحة إرادته
وبالتالي ال يصدق عليه وصف البطالة وبالتالي يكون غير مستحق لتعوية البطالة .
على أن استقالة العامل ال يعتد بها إذا ما أضطر إليها العامل فقد تكون اإلستقالة راجعة إلى صاحب
العمل مثل غش صاحب العمل ومت التعامد المتعلق بشروط العمل  ،أو إخالله بالتزاماته أو أن يقع منه
أمراً مخالً باآلداب نحو العامل أو اإلعتداء عليه أو المعاملة الجائرة  ،فإن اإلستقالة لهذه األسباب ال
تعتبر إختيارية في مفهوو تأمين البطالة بل تكون إ ضطرارية ويستحق العامل معها تعوية البطالة.
 -1أال تكون خدمة المؤمن عليه قد إنتهت نتيجة لحكم نهائي في جناية ماسة بالشرف أو األمانة أو اآلداب
العامة :
ويرجع عدو إستحقاق التعوية في هذه الحاالت إلى أن الفصل جاء بناء على عمل إرادي من جانب
العامل  ،وبالتالي تكون البطالة إرادية كما أن الحرمان من التعوية يعتبر بمثابة جزاء يومع على
المؤمن عليه .
 -0أن يكون المؤمن عليه مشتركا ً في تأمين البطالة لمدة ستة أشهر على األقل منها الثالثة أشهر السابقة
على كل تعطل متصلة :
ويستهدف المشرع من هذا الشرط منع التحايل على القانون باإلضافة إلى توفير الموارد المالية التي
تكفي لتغطية إلتزامات التأمين وال يخل هذا الشرط بإلتزاو الهيئة التأمينية بأداء التعوية متى أثبت
العامل عالمة العمل وتوافر هذا الشرط وللهيئة بعد ذلك الرجوع به على صاحب العمل(.)2
-------------------------------------( )0

مرار وزاري رمو  200لسنة 0693

( )3مادة  011من مانون التأمين اإلجتماعي
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 -1أن يكون المؤمن عليه قادراً على العمل وراغبا ً فيه :
يتوافر هذا الشرط إذا كان العامل مادراً على القياو بعمله السابق أو بأي عمل يتناسب مع مدرته وخبراته
وحالته البدنية والصحية  ،فإذا لو تتوافر هذه القدرة بسبب مرة المؤمن أو العجز فإنه مد يستحق مزايا
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وال يستحق تعوية البطالة  ،كذلك يجب أن يكون المؤمن عليه راغبا ً
في العمل ويفصح عن توافر هذه الرغبة ميد المؤمن عليه إسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى
العاملة المختص أو التردد عليه في المواعيد المحددة  ،كما يفصح عن هذه الرغبة إشتراك العامل
وحضوره دورات التدريب والتأهيل المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة .
 -1أن يكون المؤمن عليه قد قيد إسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص .
الغرة من هذا الشرط إثبات تعطل المؤمن عليه ورغبته في العمل حتى يمكن توفير العمل المناسب
له.
 -0أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه إسمه في المواعيد المحددة .
ويفصح هذا الشرط عن إستمرار رغبة المؤمن عليه في العمل .
المطلب الثاني
تقدير تعويض البطالة ومدته
( )0

()3

 -0يستحق المؤمن عليه تعوية البطالة من اليوو الثامن إلنتهاء الخدمة.
 -3يشترط إلستحقاق التعوية من اليوو الثامن لتاريخ إنتهاء الخدمة :
أ -ميد العامل إسمه بسجل المتعطلين بمكتب القوي العاملة خالل األسبوع األول من التعطل .
ب -تقديو طلب الصرف إلي مكتب الهيئة المختص في موعد أمصاه نهاية األسبوع الثاني للتعطل .
 -2إذا لو تتوافر الشروط الواردة بالبند  3السابق يستحق التعوية من أول األسبوع الذي :
أ -يسجل العامل فيه إسمه بمكتب القوي العاملة .
أو
ب -تقديو طلب الصرف .
أيهما ألحق
ويجوز التجاوز عن التأخير في القيد بمكتب القوي العاملة أو في تقديو طلب الصرف في المواعيد
المحددة تبعا لما يقدره مدير مكتب الهيئة المختص .
 - 1يستمر صرف التعوية ابتداء من اليوو الثامن للتعطل وحتي اليوو السابق اللتحاق المؤمن عليه بعمل
أو لمدة  03أسبوعا ً أيهما أسبق  ،وتمتد هذه المدة إلى  31أسبوعا ً إذا كانت مدة اشتراك العامل في
تأمين البطالة تجاوز  31شهراً – ويراعي في تحديد مدة اإلشتراك القواعد السابق بيانها بشأن مدد
إشتراك معاش الشيخوخة والعجز والوفاة ( راجع المذكرة السابعة :معاش تأمين الشيخوخة والعجز
والوفاة ) .
( )0مادة  62من مانون التأمين االجتماعي .
( )3مادة  61من مانون التأمين االجتماعي .
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 -1للمؤمن عليه صرف التعوية خالل فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة إلعداده
لعمل جديد يناسب مدراته  ،ويحصل المؤمن عليه على تعوية البطالة خالل مدة التدريب ولو كانت
بأجر ألن هذا األجر يكون عادة منخفضا ً ويقصد به مواجهة نفقات إنتقال العامل والمأكل باإلضافة إلى
تشجيعه على اإلستمرار في التدريب .
 -3يقدر التعوية بنسبة  %31من أجر إشتراك المؤمن عليه األخير ،وذلك علي النحو التالي :
أ -بالنسبة للقطاع الخاص :
أجر اإللتحاق بالخدمة أو أجر يناير بحسب األحوال .
ب -بالنسبة للقطاع العام :
األجر الذي سددت على أساسه إشتراكات تأمين البطالة في الشهر السابق على التعطل  ،ويتو
تحديده بالنسبة لألجر المتغير كما يلي :
( )5العناصر غير المرتبطة باإلنتاج :
ماأدي عنه إشتراكات التأمين اإلجتماعي خالل هذا الشهر.
( )1العناصر المرتبطة باإلنتاج :
المتوسط الشهري لما أدي عنه إشتراكات التأمين اإلجتماعي خالل السنة االخيرة .
ويراعي في تحديد هذا األجر القواعد السابق بيانها في أجر حساب معاش الشيخوخة والعجز والوفاة
(راجع المذكرة السابعة  :معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ) .
 -9يصرف التعوية أسبوعيا  ،ويحدد التعوية األسبوعي علي أساس ( التعوية الشهري 9 × ) 21 /
المطلب الثالث
حاالت خفض قيمة التعويض

()5

األصل أن تعوية البطالة يقتصر على الحاالت التي تنتهي فيها الخدمة ألسباب خارجة عن إرادة العامل
وبالتالي فإن أسباب إنتهاء الخدمة المحددة في المادة  36من مانون العمل الجديد الصادر بالقانون رمو 03
لسنة  ( 3112مادة  93من مانون العمل الصادر بالقانون رمو  60لسـ 0616ومادة  30من مانون العمل
الصادر بالقانون رمو  029لسـ ) 0610التي يقع فيها إنتهاء الخدمة بسبب إرتكاب العامل خطا جسيما ً
األصل أال يستحق فيها العامل تعوية البطالة ألن إنتهاء الخدمة كان بعمل إرادي من جانبه  ،إال أنه
مراعاة لحال أسرة المتعطل ومحافظة على كيانها مرر مانون التأمين اإلجتماعي إستحقاق نصف التعوية
المستحق وذلك في الحاالت اآلتية :
 -0إنتحال المؤمن عليه شخصية غير صحيحة أو تقديو شهادات أو أوراق مزورة .
 -3إذا كان المؤمن عليه معينا ً تحت االختبار .
 -2إرتكاب المؤمن عليه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل  ،أبلغ عنه صاحب العمل الجهات
المختصة خالل  31ساعة من ومت علمه بوموعه .
 -1عدو مراعاة التعليمات الالزو إتباعها لسالمة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة
ومعلقة في مكان ظاهر .
------------------------------------------------( )0مادة  61من مانون التأمين االجتماعي .
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غياب المؤمن عليه دون سبب أكثر من المدة التي تنص عليها موانين ولوائح التوظف أو العمل بحسب
األحوال .
عدو مياو المؤمن عليه بتأدية إلتزامات العمل الجوهرية .
إفشاؤه األسرار الخاصة بالعمل .
وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة .
إعتداء المؤمن عليه على صاحب العمل أو المدير المسئول  ،وكذلك إعتداؤه إعتداء جسيما ً على أحد
رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه
المطلب الرابع
حاالت سقوط الحق في تعويض البطالة
()1
وحاالت إيقاف صرف تعويض البطالة

()5

 -0يستحق تعوية البطالة خالل فترة ينص عليها مانون التأمين االجتماعي ويقتضي إستمرار صرف
التعوية خالل هذه الفترة توافر شروط معينة وإال يومف الحق في التعوية ومن أهو الشروط التي
يتعين توافرها ما يأتي :
أن يظل العامل متعطالً خالل فترة إستحقاق التعوية .
عدو رفة العامل اإللتحاق بالعمل الذي يرشحه له مكتب العمل وذلك متى كان العمل مناسبا ً .
ج -عدو خروج المؤمن عليه بصفة نهائية من نطاق نظاو التأمين ودخوله إلى نطاق إستحقاق مزايا
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
د -وجود المؤمن عليه داخل نطاق الدولة أي استمرار وجوده في النطاق الجغرافي لتطبيق نظاو
التأمين االجتماعي .
ه -عدو إخالل المؤمن عليه بواجبه في التردد على مكتب العمل في المواعيد المحددة .
و -عدو رفة المؤمن عليه التدريب الذي تقرره الجهة المختصة .
 -3في إطار هذه المبادئ يحدد مانون التأمين االجتماعي الحاالت التي يتحقق بتوافرها عدو توافر شروط
إستمرار إستحقاق أو صرف التعوية وبالتالي يتعين سقوط الحق فيه نهائيا ً أو إيقاف صرفه كله أو
جزء منه لفترة معينة وذلك على الوجه اآلتي :
أ -حاالت سقوط الحق في تعويض البطالة :
( )0رفة المؤمن عليه اإللتحاق بعمل يراه مكتب العمل المختص مناسبا ً له ( من أول األسبوع
الذي عرة عليه فيه العمل )  ،ويعتبر العمل مناسبا ً متى توافرت فيه الشروط اآلتية :
(أ) أن يكون أجره يعادل على األمل  %91من األجر الذي يؤدي على أساسه تعوية
البطالة .
(ب) أن يكون العمل متفقا ً مع مؤهالت المؤمن عليه وخبرته ومدراته البدنية .
(ج) أن يكون مكان العمل المرشح له يقع في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها ومت
تعطله .
( )3إذا ثبت إشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص سواء كان دخله من العمل يساوي ميمة تعوية
البطالة أو يزيد عليه أو يقل عنه ( من أول األسبوع الذي ثبت إشتغاله فيه ).
( )0مادة  63من مانون التأمين االجتماعي.
( )3مادة  69من مانون التأمين االجتماعي.
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( )2إذا ثبت إشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي ميمة التعوية أو يزيد عليه ( من
تاريخ االشتغال ) .
ً
( )1إستحقاق المؤمن عليه معاشا عن نفسه أو عن غيره من أحد صندومي التأمين اإلجتماعي أو
منهما أو من أحدهما والخزانة العامة وكان هذا المعاش يساوي ميمة تعوية البطالة أو يزيد
عليه ( من تاريخ إستحقاق المعاش )  ،ولما كان معاش العجز نتيجة إصابة عمل يعتبر تعويضا ً
عن الضرر الذي لحق بالمصاب وليس بديالً للدخل الذي كان يحصل عليه أثناء عمله لذلك
()0
إستثنى من مجال تطبيق هذه الحالة  ،أي يكون للمؤمن عليه الجمع بين معاش اإلصابة
وتعوية البطالة .
( )1إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البالد بصفة نهائية ( من أول األسبوع الذي هاجر فيه ) .
( )3إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين بإعتبارها سن إستحقاق مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
البديلة لدخل العمل  ،كما أنها أيضا ً سن خروج المؤمن عليه نهائيا ً من نطاق تطبيق التأمين ( من
اليوو التالي لبلوغ سن الستين ) .
ب -حاالت إيقاف صرف تعويض البطالة :
( )5عدم التردد على مكتب العمل المقيد فيه إسمه متعطالً في المواعيد المحددة ـ مرة كل أسبوع:
ما لو يكن عدو التردد ألسباب مقبولة ( من أول األسبوع الذي لو يتردد فيه عليه ) .
( )1رفض المؤمن عليه التدريب المهني الذي يقرره مكتب العمل :
بغرة تأهيله لعمل آخر يلتحق به (من أول األسبوع الذي رفة فيه التدريب).
وفي هاتين الحالتين يعود الحق في صرف التعوية بعد زوال سبب اإليقاف ( من أول األسبوع
الذي زال فيه سبب اإليقاف ) متى كانت شروط الصرف مازالت مائمة وذلك للمدة البامية من مدة
إستحقاق التعوية .
( )2التجنيد:
إذا جند المؤمن عليه يومف صرف التعوية إليه لوجوده بالقوات المسلحة التي تتكفل به ( من
أول األسبوع الذي يتو تجنيده فيه )  ،فإذا إنتهت مدة التجنيد يعود إليه الحق في صرف
التعوية ( من اليوو التالي إلنتهاء مدة التجنيد وذلك للمدة المتبقية من مدة إستحقاق التعوية)
 ،وال تحسب مدة التجنيد من هذه المدة .
( )1االشتغال لدي الغير:
بأجر يقل عن تعوية البطالة ( من تاريخ االشتغال ) .
( )1استحقاق المؤمن عليه معاش :
ً
عن نفسه أو غيره من أحد صندومي التأمين االجتماعي أو منهما معا أو من أحدهما أو من
الخزانة العامة أو منها فقط يقل عن تعوية البطالة ( من تاريخ إستحقاق المعاش ) .
وفي الحالتين ( )1( ، )1يصرف من التعويض ما يعادل الفرق بين األجر أو المعاش بحسب
األحوال وبين التعويض وذلك للمدة الباقية من مدة إستحقاق التعويض .
( )0مادة  90من مانون التأمين االجتماعي .
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المطلب الخامس
النزاع على سبب إنتهاء الخدمة

()5

 -0سبب إنتهاء خدمة المؤمن عليه يحدد مدى إستحقاق تعوية البطالة من عدمه  ،كما يحدد أيضا ً ميمة
التعوية المستحق له ] % 31من األجر األخير ( أجر الشهر السابق علي التعطل ) أو %21منه[ ،
فإذا ماو نزاع بين صاحب العمل والعامل على سبب إنتهاء الخدمة فإنه يصرف إليه التعوية بمقدار
 %21من أجر إشتراكه لمدة أسبوعين يعرة خاللها النزاع على مكتب عالمات العمل المختص
ليبدي رأيه في النزاع .
 -3على مكتب عالمات العمل فور ورود أوراق النزاع إليه من مكتب صندوق التأمين اإلجتماعي بحث
موضوع النزاع في أسباب إ نتهاء الخدمة في ضوء األوراق الواردة إليه وما يقدمه كل من العامل
وصاحب العمل من مستندات متعلقة بالنزاع وإعداد تقرير بأسباب إنتهاء الخدمة التي يتبينها من ظاهر
األوراق  ،و عليه أن ينتهي من البحث وإعداد التقرير خالل مدة أمصاها ثمانية أياو من تاريخ وصول
أوراق الموضوع إليه من مكتب صندوق التأمين االجتماعي وعليه أن يعيد أوراق الموضوع إلى مكتب
صندوق التأمين مرفقا ً به التقرير فور اإلنتهاء منه وتسلو األوراق باليد أو بالبريد المسجل .
 -2إذا ر أي مكتب عالمات العمل أن سبب انتهاء الخدمة من األسباب التي يستحق معها المؤمن عليه
تعوية البطالة مامت الهيئة بصرف بامي التعوية عن األسبوعين المشار إليهما مع إستمرار صرف
التعوية كامالً عن المدة البامية وذلك متى توافرت بامي شروط االستحقاق .
 -1إذا رأى مكتب عالمات العمل أن سبب إنتهاء الخدمة من األسباب التي ال يستحق معها تعوية
البطالة كان للهيئة التأمينية إسترداد ما دفع إلى المؤمن عليه خالل األسبوعين المذكورين بدون وجه
حق .
__________________________________________
( )0مادة  61من مانون التأمين اإلجتماعي  ،مرار وزاري رمو  36لسنة .0693
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أمثلة تطبيقية
أوالً  :أمثلة علي
شروط إستحقاق تعويض البطالة
يشترط إلستحقاق تعوية البطالة توافر الشروط اآلتية مجتمعة  ،بمعني أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط
اليستحق تعويض البطالة :
 -0أال يكون المؤمن عليه مد إستقال من الخدمة .
 -3أال تكون خدمة المؤمن عليه مد إنتهت لحكو نهائي في جناية ماسة بالشرف أو األمانة أو اآلداب العامة.
 -2أن يكون المؤمن عليه مشتركا في تأمين البطالة لمدة  3أشهر علي األمل .
 -1أن تكون الثالثة أشهر السابقة علي كل تعطل متصلة .
 -1أن يكون المؤمن عليه مادرا علي العمل ( ليس مريضا أو مصابا بعجز يستحق بمقتضاه مزايا تأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة ) .
 -3أن يكون المؤمن عليه مد ميدإسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوي العاملة .
 -9أن يكون المؤمن عليه مد تقدو بطلب صرف تعوية البطالة خالل األسبوع األول للتعطل أو مبل او بعد
ذلك ومبل نهاية مدة إستحقاق التعوية .
 -1أن يتردد المؤمن عليه علي مكتب القوي العاملة في المواعيد المحددة .
 -6أن يشترك المؤمن عليه في دورات التدريب والتأهيل المهني اذا مامررها مكتب القوي العاملة .
ونوضح ذلك في األمثلة اآلتية :
مثال
هل توافر الشرط 0
هل توافر الشرط 3
هل توافر الشرط 2
هل توافر الشرط 1
هل توافر الشرط 1
هل توافر الشرط 3
هل توافر الشرط 9
هل توافر الشرط 1
هل توافر الشرط 6
يستحق تعوية البطالة
ال يستحق تعوية البطالة
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ثانيا ً :أمثلة علي
مدة إستحقاق تعويض البطالة
يستحق تعوية البطالة لمدة تتحدد تبعا لمدة اإلشتراك في تأمين البطالة – وذلك كما يلي :
مثال رقم (: )55
مدة االشتراك في تأمين البطالة ال تتجاوز  11شهر:
يستحق التعوية لمدة  03أسبوع .
مثال رقم (: )51
مدة االشتراك في تأمين البطالة تتجاوز  11شهر:
يستحق التعوية لمدة  31أسبوع .
مثال رقم (: )50
انتهت خدمة مؤمن عليه بالفصل بتاريخ  3103/9/31وكانت مدة إشتراكه في تأمين البطالة  01سنوات
متصلة – مطلوب تحديد مدة إستحقاق تعوية البطالة
 -0فترة اإلنتظار أسبوع من  3103/9/33الي . 3103/1/0
 -3يستحق تعوية البطالة في هذه الحالة لمدة  31أسبوع تبدأ من اليوو الثامن للتعطل – أي من
3103/1/3
 -0تحدد بدايات أسابيع إستحقاق التعويض كما يلي :
األسبوع

من

الي

األسبوع

من

الي

35
31
30
31
31
30
39
30
37
53
55
51
50
51

3103/11/13
3103/11/16
3103/11/03
3103/11/32
3103/11/21
3103/16/13
3103/16/02
3103/16/31
3103/16/39
3103/01/11
3103/01/00
3103/01/01
3103/01/31
3103/00/10

3103/11/11
3103/11/01
3103/11/33
3103/11/36
3103/16/11
3103/16/03
3103/16/06
3103/16/33
3103/01/12
3103/01/01
3103/01/09
3103/01/31
3103/01/20
3103/00/19

51
50
59
50
57
13
15
11
10
11
11
10
19
10

3103/00/11
3103/00/01
3103/00/33
3103/00/36
3103/03/13
3103/03/02
3103/03/31
3103/03/39
3102/10/12
3102/10/01
3102/10/09
3102/10/31
3102/10/20
3102/13/19

3103/00/01
3103/00/30
3103/00/31
3103/03/11
3103/03/03
3103/03/06
3103/03/33
3102/10/13
3102/10/16
3102/10/03
3102/10/32
3102/10/21
3102/13/13
3102/13/02
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ثالثا ً  :أمثلة علي
بداية إستحقاق تعويض البطالة
يتحدد بداية إستحقاق تعوية البطالة كما يلي :
 -5من اليوم الثامن للتعطل ( أول األسبوع الثاني للتعطل ) بشرط :
أ -ميد العامل إسمه بسجل المتعطلين بمكتب القوي العاملة خالل األسبوع األول من التعطل .
ب -تقديو طلب الصرف إلي مكتب الهيئة المختص في موعد أمصاه نهاية األسبوع الثاني للتعطل .
 -1إذا لم تتوافر الشروط الواردة بالبند  5السابق يستحق التعويض من أول األسبوع الذي:
أ -يسجل العامل فيه إسمه بمكتب القوي العاملة .
أو
ب -تقديو طلب الصرف .
أيهما ألحق
ونوضح ذلك في األمثلة اآلتية :
وذلك إعتمادا علي مدة إستحقاق التعوية المبينة بالمثال رمو  02السابق .
مثال رقم
01
01
03
09
01
06

تاريخ القيد بمكتب
القوي العاملة
3103/19/31
3103/19/31
3103/19/31
3103/03/31
3102/10/39
3102/13/01
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تاريخ تقديم طلب
صرف التعويض
3103/11/10
3103/11/11
3103/16/01
3103/03/33
3102/13/11
3102/13/01
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بداية استحقاق التعويض من
االسبوع
التاريخ
10
3103/11/13
10
3103/11/13
13
3103/16/13
30
3103/03/31
39
3102/10/20
---
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مذكرات في التأمينات اإلجتماعية
المذكرة الحادية والعشرون

رابعا ً :أمثلة علي
تقدير قيمة تعويض البطالة
مثال رقم (:)13
بفرة أن المؤمن عليه بالمثال رمو ( )02كان من العاملين بالقطاع الخاص – يتو تحديد أجره األخير علي
أساس أجر يناير . 3103
وبفرة أنه كان أجره في يناير  3103كما يلي :
جنيه
311
األجر األساسي
211
األجر المتغير
تحدد قيمة التعويض كما يلي :
األجر
أساسي
متغير
إجمالي

التعويض األسبوعي ( جنيه )
11 = 9 × 03 = 21 ÷ 231 = %31 × 311
13 = 9 × 13 = 21 ÷ 011 = %31 × 211
033

مثال رقم (:)15
بفرة أن المؤمن عليه بالمثال رمو ( )02كان من العاملين
أساس أجر الشهر السابق علي التعطل ( يونيو . ) 3103
وبفرة أنه كان أجره في يونيو  3103كما يلي :
جنيه
األجر األساسي
األجر المتغير
والذي يتم تحديده كما يلي :
111
عناصر غير مرتبطة باإلنتاج
011
عناصر مرتبطة باإلنتاج
---متوسط ماأدي عنه اإلشتراكات خالل
السنة من  3100/9/0الي 3103/3/21

بالقطاع العاو – يتو تحديد أجره األخير علي
جنيه
111

011

تحدد قيمة التعويض كما يلي :
األجر
أساسي
متغير
إجمالي

التعويض األسبوعي (جنيه)
32 = 9 × 6 = 21 ÷ 391 = %31 × 111
30 = 9 × 2 = 21 ÷ 161 = %31 × 011
11
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مثال رقم (: )11
بفرة ان المؤمن عليه بالمثال السابق كان فصله من العمل ألحد األسباب المبينة :
بالمطلب الثالث :حاالت خفة ميمة التعوية
من المبحث الثاني :أحكاو تعوية البطالة في مانون التأمين اإلجتماعي
من الفصل الثالث :مزايا التأمين
في هذه الحالة تحدد قيمة التعويض كما يلي :
األجر
أساسي
متغير
إجمالي

التعويض االسبوعي (جنيه)
20.1 = 9 × 1.1 = 21 ÷ 021 = %21 × 111
01.1 = 9 × 0.1 = 21 ÷ 111 = %21 × 011
13.1
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خامسا ً :أمثلة علي
سقوط الحق في تعويض البطالة
بفرة أن المؤمن عليه بالمثال رمو ( )02كان مد تحقق بشأنه إحدي حاالت سقوط الحق في تعوية البطالة
– يكون تاريخ سقوط الحق في التعوية كما هو موضح باألمثلة اآلتية :
مثال
رقم

31

32
31
31
33
39

أسباب سقوط الحق في التعويض
الحالة
رفة المؤمن عليه اإللتحاق بعمل يراه مكتب
العمل مناسبا
إشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص
إشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي
ميمة التعوية أو يزيد عليه
إستحقاق المؤمن عليه معاشا عن نفسه أو عن غيره
من أحد الصندومين او الخزانة العامة يساوي ميمة
التعوية أو يزيد عليه
هجرة المؤمن عليه أو مغادرته البالد بصفة نهائية

3103/16/11

3103/16/13

أول األسبوع رمو 3

3103/01/01

3103/01/11

أول األسبوع رمو 01

3103/00/13

3103/00/13

تاريخ اإلشتغال

3103/03/10

3103/03/10

تاريخ إستحقاق
المعاش

3103/03/10

3103/00/36

بلوغ المؤمن عليه سن الستين

3103/03/11

3103/03/16
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مالحظات
التاريخ

التاريخ
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أول األسبوع رمو 01
اليوو التالي لبلوغ سن
الستين
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سادسا ً :أمثلة علي
إيقاف صرف تعويض البطالة
بفرة أن المؤمن عليه بالمثال رمو ( )02كان مد تحقق بشأنه إحدي حاالت إيقاف صرف تعوية البطالة
– يكون تاريخ إيقاف الحق في التعوية كما هو موضح باألمثلة اآلتية :
مثال
رقم
36

أسباب إيقاف الحق في التعويض
الحالة

3119/11/21

بداية األسبوع رمو 1

3103/16/09

3103/16/02

بداية األسبوع رمو 9

3103/01/31

3103/01/01

23

اشتغال المؤمن عليه لدي الغير بأجر يقل عن ميمة
التعوية

3103/00/33

3103/00/33

22

إستحقاق المؤمن عليه معاشا عن نفسه أو عن غيره
يقل عن ميمة التعوية

3103/03/10

3103/03/10

بداية األسبوع رمو 03
تاريخ اإلشتغال
(يستحق الفرق بين
األجر وميمة
التعوية) للمدة
المتبقية من مدة
إستحقاق التعوية
تاريخ إستحقاق
المعاش (يستحق الفرق
بين المعاش وميمة
التعوية) للمدة
المتبقية من مدة
إستحقاق التعوية

21
20

عدو تردد المؤمن عليه علي مكتب العمل

التاريخ
خالل االسبوع
رمو 1

إيقاف الحق في التعويض
مالحظات
التاريخ

رفة المؤمن عليه التدريب المهني الذي يقرره
مكتب العمل
تجنيد المؤمن عليه
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سابعا ً  :أمثلة علي
عودة الحق في صرف تعويض البطالة
مثال
رقم

زوال سبب االيقاف
الحالة
في المثال رمو  – 36عودة المؤمن عليه للتردد
علي مكتب القوي العاملة
في المثال رمو  – 21مبول المؤمن عليه التدريب
المهني الذي يقرره مكتب العمل

21

التاريخ
خالل االسبوع
رمو 1

عودة الحق في صرف التعويض
مالحظات
التاريخ
3119/16/02

بداية األسبوع رمو 9

3103/00/10

3103/00/10

بداية األسبوع رمو 01

23

في المثال رمو  – 20إنتهاء مدة التجنيد

3102/00/21

3102/03/10

29

في المثال رمو  – 23إنتهاء إشتغال المؤمن عليه

3102/10/31

3102/10/33

21
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اليوو التالي إلنتهاء مدة
التجنيد وذلك لعدد
األسابيع المتبقية من
مدة التجنيد (09
أسبوع) ويعاد تحديد
األسابيع المتبقية
إعتبارا من
3102/03/10
اليوو التالي إلنتهاء مدة
اإلشتغال وذلك للمدة
المتبقية من مدة
إستحقاق التعوية
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ثامنا ً :أمثلة علي
حاالت النزاع علي سبب إنتهاء الخدمة
مثال رقم (: )00
بفرة ان سبب إنتهاء خدمة المؤمن عليه بالمثال رمو ( )02كان محل نزاع بين المؤمن عليه وصاحب
العمل  -يراعي اآلتي :
 -0يتو صرف التعوية بنسبة  %21لمدة أسبوعين .
 -1في حالة ماإذا رأي مكتب عالقات العمل أحقية المؤمن عليه في صرف تعويض البطالة – يتم اآلتي :
أ -صرف فرق التعوية عن األسبوعين (  %21البامية ) .
ب  -صرف التعوية كامال عن بامي األسابيع .
 -0في حالة مااذا رأي مكتب عالقات العمل عدم أحقية المؤمن عليه في صرف تعويض البطالة – يتم
اآلتي :
أ -يومف صرف التعوية .
ب -يكون للصندوق المختص إسترداد مادفع للمؤمن عليه خالل األسبوعين ( بنسبة . ) %21
مالحظة :
يراعي في تحديد أسابيع إستحقاق التعوية بشكل عاو ماسبق إيضاحه باألمثلة السابقة .
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