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 مذكرات فً 
 التؤمٌنات االجتماعٌة

 
 

  الثانٌة والخمسونالمذكرة 
 قانون التؤمٌن االجتماعً  أحكام

 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 قانون العملذات العبلقة ب
  2003لسنة   12رقم الصادر بالقانون 

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 
 وقانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

                                                                                        2010لسنة  135لصادر بالقانون رقم ا
 
 
 اعداد

 محمد حامد الصٌاد
 مستشار التؤمٌن االجتماعً

 (سابقا)وكٌل أول وزارة التؤمٌنات 
 رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً

 (سابقا)للعاملٌن بالحكومة 
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 الفهرس
 

 صفحة الموضوع

 003 مقدمة 

 005 مجـال التطبٌـق:          المبحث األول

 016  إجراءات اإلشتراك:        المبحث الثانً 

 024 (األجر التؤمٌنً ) أجــر االشتراك :        المبحث الثالث 

 034 االشتراكات:         المبحث الرابع

 045 رعاٌة الطفل أجازة:      المبحث الخامس 

 055 االستقطاعات:      المبحث السادس 

 059 ضمانات التحصٌل وحقوق العاملٌن:       المبحث السابع  

 063 تعوٌض األجرعن اصابة العمل :         لمبحث الثامن ا

 069 لمرضاتعوٌض األجرعن  :       المبحث التاسع  

 081 ن البطالةتعوٌض األجر ع:          عاشرالمبحث ال

 096 انهاء الخدمة   :شر دي عاحالمبحث ال

 116 منحة الوفاة :    عشرثانً المبحث ال

 118 نفقات الجنازة: عشر    لثالمبحث الثا

 120 العقوبات: عشر    الرابعالمبحث 

  مرفقات

 015 بتحدٌد سن التقاعد (27)الجدول الخاص بالمادة رقم :  1مرفق رقم 

 043 ملخص نسب االشتراك : 2مرفق رقم 

 044 الحسابات التً تودع بها االشتراكات ملخص : 3مرفق رقم 
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 مقدمة 
 

نطاق سرٌانه ، ومن الفئات المحددة فً المادة المشار الٌها  1975لسنة  79من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  2تحدد المادة 
 .ممن تتوافر فٌهم شروط معٌنة  ن العملالعاملون الخاضعون ألحكام قانو

 .وبالتالً فان العالقة وثٌقة بٌن القانونٌن المشار الٌهما 
قانون العمل الصادر ذات العالقة ب 1975لسنة  79قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم لذا فقد ٌكون من المناسب والمفٌد استعراض أحكام 

 .والقوانٌن األخري ذات العالقة  2003لسنة   12بالقانون رقم 
                                                                                      .المناظرة لألحكام محل هذا االستعراض   2010لسنة  135التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم هذا باالضافة الً أحكام قانون 

 :فً هذه المذكرة هذا الموضوع فً المباحث اآلتٌة ونتناول 
 مجـال التطبٌـق:       المبحث األول   
 إجراءات اإلشتراك:      المبحث الثانً   
 (األجر التؤمٌنً ) أجــر االشتراك :     المبحث الثالث    
 االشتراكات:       المبحث الرابع  

 أجازة رعاٌة الطفل:     المبحث الخامس  
 االستقطاعات:      لمبحث السادس ا

 ضمانات التحصٌل وحقوق العاملٌن:     المبحث السابع    
 تعوٌض األجرعن اصابة العمل :       لمبحث الثامن   ا

 المرضتعوٌض األجرعن  : التاسع        المبحث 
 تعوٌض األجر عن البطالة:          عاشرالمبحث ال
 دمةانهاء الخ: الحادي عشر المبحث 
 منحة الوفاة :  عشر   ثانًالمبحث ال
 نفقات الجنازة: عشر    لثالمبحث الثا
 العقوبات: عشر    الرابعالمبحث 

 

 و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌل
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 محمد حامد الصٌاد      

 مستشار التؤمٌن االجتماعً
 (سابقا)وكٌل أول وزارة التؤمٌنات 

 ًرئٌس صندوق التؤمٌن االجتماع
 (سابقا)للعاملٌن بالحكومة 

W :  www.elsayyad.net 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elsayyad.net/
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 المبحث األول 

 مجـال التطبٌـق 
 

 قانون التؤمٌن االجتماعً 
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 2007لسنة  554والقرار الوزاري رقم 

 اعد المنفذة لقانون التؤمٌن االجتماعىالقو بشؤن
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  الصادر بالقانون

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

 قانون التؤمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات
 2010لسنة  135الصادر بالقانون رقم 
 

العررام  ٌعتبررر هررذا القررانون ، القررانون: 3مااادة  
مر  مراعراة ، وذلك  الذي ٌحكم عالقات العمل

( 5)اتفاقٌررات العمررل الجماعٌررة وأحكررام المررادة 
 .من هذا القانون

 

 203تاانا المااادة االولااى ماان القااانون رقاام 
باصاادار قااانون شااركات قطاااع  1991لساانة 

ٌعمل فى شرؤن قطراع  :االعمال العام على ان 
 باحكررررام القررررانون المرافررررق ، االعمررررال العررررام 

وٌقصررررد بهررررذا القطرررراع الشررررركات القابضررررة 
والشررركات التابعررة لهررا الخاضررعة الحكررام هررذا 

، وتتخذ هرذ  الشرركات بنوعٌهرا شركل  القانون
وٌسرى علٌهرا فٌمرا لرم ٌررد شركات المساهمة 

بشررؤنه نررص خرراص فررى هررذا القررانون وبمررا ال 
ٌتعارض م  احكامه نصوص قرانون شرركات 
المسرررررراهمة وشررررررركات التوصررررررٌة باالسررررررهم 
والشررركات ذات المسررئولٌة المحرردودة الصررادر 

وال تسرررى  1981لسررنة  159بالقررانون رقررم 
أحكررام قررانون هٌئررات القطرراع العررام وشررركاته 
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علرى  1983لسرنة  97الصادر بالقرانون رقرم 
 .الشركات المشار الٌها 

 
 203ماان القااانون رقاام  ثانٌااةتاانا المااادة ال

باصاادار قااانون شااركات قطاااع  1991لساانة 
تحل الشركة القابضة  :لعام على ان االعمال ا

الخاضررعة الحكررام  محررل هٌئررات القطرراع العررام
المشررار الٌرره ،   1983لسررنة  97القررانون رقررم 

كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى 
تشرف علٌها هرذ  الهٌئرات وذلرك اعتبرارا مرن 

ودون حاجة الى اى  تارٌخ العمل بهذا القانون
 .الخ ..... اجراء اخر 

انتهت الجمعٌة العمومٌة بقسمى الفتوى والتشرٌع 
 : الً أن 47/1/193بمجلس الدولة بفتواها رقم 

من ( أ /2)الوحدات االقتصادٌة المشار الٌها بالمادة 
 79قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

، هى بذاتها شركات القطاع العام التى  1975لسنة 
اولتها تشرٌعات مختلفة المح الٌها الدستور ، وتن

بالتنظٌم واذا كانت شركات قطاع االعمال العام تعد 
من حٌث الطبٌعة القانونٌة داخلة فى عموم ما عبر 
عنه المشرع فى الدستور بالقطاع العام ، ومن ثم 
فان تلك الشركات تعد داخله فى عموم الوحدات 

من قانون ( أ/2)االقتصادٌة المذكورة بالمادة 
 .جتماعى التامٌن اال

لذلك انتهت الجمعٌة العمومٌة لقسمى الفتوى 
الى ان شركات قطاع االعمال العام تعد والتشرٌ  

( أ/2)من الوحدات االقتصادٌة المشار الٌها بالمادة 
من قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

شااركات قطاااع ماان قااانون  3المااادة  تضاامنت
 203لصاااادر بالقاااانون رقااام العاااام ااألعماااال 
وال ٌعتبررر رئررٌس  : علااً أناا  1991لساانة 

 وأعضاء مجلس االدارة من العاملٌن بالشركة
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 .1975لسنة  79
ن ٌقانون التؤممن قانون التؤمٌن  3تنا المادة 

 االجتماعً على أصحاب األعمال  ومن فى حكمهم 
 :علً أن 1976لسنة  108الصادر بالقانون رقم 

 : الفئات اآلتٌة تسرى أحكام هذا القانون على 
األفررراد الررذٌن ٌزاولررون لحسرراب أنفسررهم نشرراطا  1

تجارٌرررررا أو صررررررناعٌا أو زراعٌرررررا والحرفٌررررررون 
 .وغٌرهم ممن ٌإدون خدمات لحساب أنفسهم 

 .الشركاء المتضامنون فى شركات األشخاص  2
المشررتولون بررالمهن الحرررة ، وٌحرردد تررارٌخ برردء  3

ٌن انتفاع كل مهنة من هذ  المهن بؤحكام هذا التؤم
 .بقرار من وزٌر الشئون والتؤمٌنات االجتماعٌة

األعضررراء المنتجرررون فرررى الجمعٌرررات التعاونٌرررة  4
 .اإلنتاجٌة الذٌن ٌشتولون لحساب أنفسهم 

مالكو األراضرى الزراعٌرة  الترى تبلرا مسراحتها   5
 . عشرة أفدنة فؤكثر 

حائزو األراضرى الزراعٌرة  الترى تبلرا مسراحتها  6
انوا مالكرررا أو عشررررة أفدنرررة فرررؤكثر ،  سرررواء كررر

 .مستؤجرٌن باألجرة أو بالمزارعة أو هما معا 
مالك العقارات المبنٌة التى ٌبلا نصٌب كل منهم  7

جنٌها فؤكثر سنوٌا مرن   قٌمتهرا اإلٌجارٌرة  250
 .المتخذة أساسا لربط الضرٌبة العقارٌة 

أصررررحاب وسررررائل النقررررل اآللٌررررة لألشررررخاص أو  8
 .البضائ  

ثقون المنتدبون من المؤذونون الشرعٌون ، والمو 9
 .غٌر الرهبان 

 .األدباء والفنانون  10
 .العمد والمشاٌخ  11

 ( 2) مادة  
قاااانون التؤمٌناااات ) ٌعمااال بؤحكاااام هاااذا القاااانون  - 1

علاى الماإمن علاٌهم  ( اإلجتماعٌة والمعاشاات
الااذٌن ال تتااوافر فااى شااؤنهم شااروط الخضااوع 
ألى مااان القاااوانٌن التالٌاااة وقااات بااادء العمااال 

وتظل هذه القاوانٌن ساارٌة بالنسابة  ، بؤحكام 
 .إلى المخاطبٌن بؤحكامها

قرانون الترؤمٌن اإلجتمراعى الصرادر بالقررانون  - أ
 . 1975لسنة 79رقم 

قررانون التررؤمٌن اإلجتمرراعى علررى أصررحاب  -ب    
األعمررال ومررن فررى حكمهررم الصررادر بالقررانون 

 .1976لسنة  108رقم 
قرررررررانون الترررررررؤمٌن اإلجتمررررررراعى للعررررررراملٌن  -ج  

 المصرٌٌن فى الخارج الصادر بالقانون رقرم
 . 1978لسنة  50

بشرؤن أنظمرة  1980لسرنة  64قانون رقم ال -د 
 . التؤمٌن اإلجتماعى الخاص البدٌلة

للماااإمن علاااٌهم الخاضاااعٌن ألى مااان القاااوانٌن   - 2
) اآلتٌااة طلااب اإلنتفاااع بؤحكااام هااذا القااانون 

، (  قرررانون التؤمٌنرررات اإلجتماعٌرررة والمعاشرررات
وفى هذ  الحالة تتحدد الواقعة المنشئة لحقوقهم 

تحقاق هررذ  الحقرروق وفقررا  التؤمٌنٌررة وشررروط إسرر
للقوانٌن السابق خضوعهم لها ، م  األخرذ فرً 
اإلعتبررار مجمرروع مرردد اإلشررتراك فررى أى مررن 

) القوانٌن السابق خضوعهم لهرا وهرذا القرانون 
عنرد (  قانون التؤمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشرات
 :  حساب المدة الموجبة إلستحقاق المعاش

در بالقرانون قانون التؤمٌن اإلجتماعى الصرا -أ 
 . 1975لسنة 79رقم 

قررانون التررؤمٌن اإلجتمرراعى علررى أصررحاب  -ب 
األعمررررال ومررررن فررررى حكمهررررم الصررررادر 



               3122ي٘ ىي٘                                                                                                                           ٍزمشاد في اىزؤٍيْبد االجزَبػيخ                           

  اىثبّيخ ٗاىخَغُ٘اىَزمشح 

971795

122003 

1352010www.elsayyad.net  W :

8/124 

 

 .المرشدون واألدالء السٌاحٌون  12
 .الوكالء التجارٌون   13
 القساوسة والشمامسه والمكرسون   14
الشرررركاء المتضرررامنون فرررى شرررركات التوصرررٌة   15

 .البسٌطة والتوصٌة باألسهم 
أعضاء مجالس اإلدارات واألعضراء المنتردبون   16

 )فررررى الشررررركات المسرررراهمة بالقطرررراع الخرررراص  
وٌعمررل  1988لسررنة  449مضرراف بررالقرار رقررم 

 (1/12/1988به من 
المرررررردٌرون فررررررى الشررررررركات ذات المسررررررئولٌة   17

 . المحدودة
وٌجوز بقرار من رئٌس الجمهورٌة ـ بناء على 
عرض وزٌرالشئون والتؤمٌنات االجتماعٌة ـ إضافة 

 . هذا القانون  بعض الفئات األخرى لالنتفاع بؤحكام

 .1976لسنة  108بالقانون رقم 
قرررررانون الترررررؤمٌن اإلجتمررررراعى للعررررراملٌن  -ج 

المصرررٌٌن فررى الخررارج الصررادر بالقررانون 
 . 1978لسنة  50رقم 

نون قاا) وتحدد البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون 
مواعٌااد  ( التؤمٌنااات اإلجتماعٌااة والمعاشااات

 .وإجراءات تقدٌم هذا الطلب
 
 

 

شركات قطاع من قانون  42تنا المادة  
 203العام الصادر بالقانون رقم األعمال 
الشركة  تض :  علً أن  1991لسنة 

باالشتراك م  النقابة العامة المختصة اللوائح 
من هذ  وتتض.  المتعلقة بنظام العاملٌن بها

اللوائح علً األخص نظام األجور والعالوات 
طبقا للتنظٌم الخاص  واألجازاتوالبدالت 

بكل شركة ، وتعتمد هذ  اللوائح من الوزٌر 
 .المختص 

 
شركات قطاع من قانون  48تنا المادة 

 203العام الصادر بالقانون رقم األعمال 
تسري أحكام الفصل :  علً أن  1991لسنة 
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باب الراب  من قانون العمل فً الثالث من ال
شؤن منازعات العمل الجماعٌة التً تنشؤ بٌن 

 . ادارة الشركة والتنظٌم النقابً 
وتسري أحكام الباب الخامس من القانون 
 .المذكور بشؤن السالمة والصحة المهنٌة 

كما تسري أحكام قرانون العمرل علرً العراملٌن 
 بالشركة فٌما لم ٌرد بشؤنه نص خاص فً هذا

 .القانون أو اللوائح الصادرة تنفٌذا له 
ٌق  باطال  كل شرط أو اتفراق ٌخرالف : 5مادة  

ولو كران سرابقا  علرً العمرل  أحكام هذا القانون
اذا كان ٌتضمن انتقاصا  من حقوق العامل به ،

 .المقررة فٌه

 

 ( 2) مادة 
تسرى أحكام هذا القانون على العاملٌن من الفئات 

 :اآلتٌة
ن المدنٌون بالجهازاإلداري للدولة والهٌئات العاملو -أ 

العامة والمإسسات العامرة والوحردات االقتصرادٌة 
التابعة ألى من هذ  الجهات وغٌرها من الوحدات 

 االقتصادٌة بالقطاع العام

 : ال تسري أحكام هذا القانون علً : 4مادة 
العررراملٌن برررؤجهزة الدولرررة بمرررا فرررً ذلرررك ( ا)

 .والهٌئات العامة وحدات اإلدارة المحلٌة 
 .عمال الخدمة المنزلٌة ومن فً حكمهم(ب)
أفررراد أسرررة صرراحب العمررل الررذٌن ٌعررولهم (ج)

 .فعال  
 .وذلك ما لم ٌرد نص علً خالف ذلك

 

الذٌن  العاملون الخاضعون ألحكام قانون العمل -ب 
 :تتوافر فٌهم الشروط اآلتٌة 

 .سنه فؤكثر 18أن ٌكون سن المإمن علٌه  -1
 

فرررً تطبٌرررق أحكرررام –ر طفرررال  ٌعتبررر:98ماااادة 
كررل مررن بلررا الرابعررة عشررر سررنة أو -القررانون

لررا بتجرراوز سررن إتمررام التعلررٌم األساسررً ولررم ٌ
 .ثمانً عشرة سنه كاملة 

وٌلترزم كررل صرراحب عمرل ٌسررتخدم طفررال  دون 
السادسة عشررة بمنحرة بطاقرة تثبرت أنره ٌعمرل 
لدٌه وتلصق علٌها صورة الطفرل وتعتمرد مرن 

 .المختص مكتب القوي العاملة 
 

 ( 3) مادة 

فى تطبٌق أحكام هذا القاانون ٌقصاد بكال مان 
الكلمات والعبارات اآلتٌة المعنى المبٌن قرٌن 

 : كل منها
 : المإمن علٌ 

 العامل لدى الوٌر
و العامل الذى ٌعمل لحسراب نفسره، وصاحب العمل أ 

وكررذلك العامررل المصررري فررى الخررارج الررذى ٌطلررب 
 اإلنتفاع بؤحكام هذا القانون
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ٌحظرر تشروٌل األطفرال مرن اإلنراث  :99مادة 
والررررذكور قبررررل بلرررروغهم سررررن إتمررررام التعلررررٌم 
األساسررً ، أو أربرر  عشرررة سررنة أٌهمررا أكبررر 

ٌجرروز ترردرٌبهم متررً بلوررت سررنهم ،ومرر  ذلررك 
 اثنتً عشرة سنة 

 

ٌصررردر الررروزٌر المخرررتص قررررارا  :100مااادة 
بتحدٌررررد نظررررام تشرررروٌل األطفررررال والظررررروف 

حرروال التررً ٌررتم فٌهررا التشرروٌل والشررروط واأل
،وكررذلك األعمررال والمهررن والصررناعات التررً 

 . ٌحظر تشوٌلهم وفقا  لمراحل السن المختلفة
 

 1996لسنة  12قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 
قانون الطفل الصادر بالقانون من ( 64)مادة تنا ال
بنص الفقرة  م  عدم االخالل :1996لسنة  12رقم 

من قانون التعلٌم الصادر ( 18)مادة الثانٌة من ال
ٌحظر تشوٌل ،  1981لسنة  139بالقانون رقم 

األطفال قبل بلوغهم أرب  عشرة سنة مٌالدٌة كاملة ، 
كما ٌحظر تدرٌبهم قبل بلوغهم اثنتً عشرة سنة 

 . مٌالدٌة 
المختص ، بعد موافقة  وٌجوز بقرار من المحافظ

ل من سن الترخٌص بتشوٌل األطفاوزٌر التعلٌم ، 
اثنتً عشرة الً أرب  عشرة سنة فً أعمال موسمٌة 
التضر بصحتهم أو نموهم وال تخل بمواظبتهم علً 

 .الدراسة 

فئررررات المررررإمن علررررٌهم  وتحاااادد البلئحااااة التنفٌذٌااااة
 المخاطبٌن بؤحكام هذا القانون
 : وفى جمٌع األحوال ٌشترط 

 أال ٌقل سنه عن السن المحددة وفقا  لنظام توظفه  -أ 
لسنة  64كون مخاطبا  بؤحكام القانون رقم أال ٌ -ب 

بشؤن أنظمة التؤمٌن اإلجتماعى الخاص 1980
 البدٌلة

لمإمن  -2 ا تربط  لتى  ا لعمل  ا تكون عالقة  ن  أ
 ،    علٌه بصاحب العمل منتظمة

بااتحدٌااد    وااٌااصدراا واازااٌاار ااالااتؤمااٌناتاا قاارااارااااا 
توافرها العتبار   القواعد والشروط البلزم
ماان هااذا  وااٌااستثنىعاابلقااة ااالااعمل ماانتظمة ،اا 

ٌقصاااد فاااً تطبٌاااق أحكاااام هاااذا  -: 1ماااادة 
القانون بالمصاطلحات االتٌاة المعاانً المبٌناة 

 :قرٌن كل منها
كل شخص طبٌعرً ٌعمرل لقراء أجرر :العامل(ا)

لرررردي صرررراحب عمررررل وتحررررت إدارترررره أو 

 ( 3) مادة 
فى تطبٌق أحكام هذا القانون ٌقصد بكل مان الكلماات 

 : والعبارات اآلتٌة المعنى المبٌن قرٌن كل منها
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الاشرطا عامالا االامقاواالاتا واعامالا االاشحن 
 .والتفرٌغ

 
من القرار الوزاري  1تضمنت المادة )  

وتعتبر عبلقة العمل :  2007لسنة  554
 : منتظمة 

إذا  كان العمل الذى ٌزاوله العامل ٌدخل  - 1
بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من 

 . نشاط
 .( أو كان ٌستورق ستة أشهر على األقل - 2
 

 :الشروط المطلوبة لتوافر صفة العامل )
 :الشرط األول 

أن ٌقررروم العامرررل بعملررره تحرررت إدارة وإشرررراف 
صرراحب العمررل بمعنررى عخررر ٌتعررٌن ترروافر تبعٌررة 

 .العامل لصاحب العمل
 :الشرط الثانى 

ٌجرررب أن ٌقررروم العامرررل بالعمرررل مقابرررل أجرررر ، 
فاألجر هو التعوٌض الذى ٌحصل علٌره العامرل 

 . (مقابل عمله

 .إشرافه
كررل شررخص طبٌعررً أو  :صاااحب العماال( ب)

 .اعتباري ٌستخدم عامال  أو أكثر لقاء أجر
مل الذي ٌردخل بطبٌعتره الع :العمل المإقت(د)

فٌمرررا ٌزاولررره صررراحب العمرررل مرررن نشررراط 
وتقتضررً طبٌعررة إنجرراز  مرردة محررددة ، أو 

 .ٌنصب علً عمل بذاته وٌنتهً بانتهائه 
العمررل الررذي ال ٌرردخل :العماال العرضااً ( هااـ)

بطبٌعترره فٌمررا ٌزاولرره صرراحب العمررل مررن 
نشاط وال ٌسرتورق إنجراز  أكثرر مرن سرتة 

 . أشهر 
العمررل الرررذي ٌررتم فرررً  :العماال الموسااامً (و)

 .مواسم دورٌة متعارف علٌها 
 

 

 : صاحب العمل
كل من ٌستخدم عامال  أو أكثر من المإمن علٌهم ممن 

 تسرى علٌهم أحكام هذا القانون

 :ن علٌ  الذى بلغ سن الستٌن المإم -ج 
ٌقـف انتفـاع المإمـن علٌه بتؤمٌن الشٌخوخة 

وٌصرف  والعجز والوفاة ببلوغه سن الستٌن
 معاشه ولو استمر فى عمله

 ( 27) مادة  

................. 
فى جمٌ  األحوال ٌوقف إنتفاع المإمن علٌه بؤحكام 

د تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ببلوغه سن التقاع
بتحدٌد سن ( 27)الخاا بالمادة رقم   للجدولوفقا  

 ( 1مرفق رقم )   .التقاعد 

لصرررراحب العمررررل اإلعررررالن عررررن :16مااااادة  
الوظررائف الشرراغرة بمختلررف وسررائل اإلعررالم 
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وان ٌعهررررد الررررً احررررد المكاتررررب اإلستشررررارٌة 
بدراسة الطلبات الترً تقردم الٌره وإبرداء الررأي 

ار افضرل أو التوصٌة او المسراعدة بشرؤن اختٌر
 .المرشحٌن لهذ  الوظائف

وال ٌجوز ل  تشغٌل عمال عان طرٌاق متعهاد 
 .او مقاول تورٌد عمال 

وٌجوز للوزٌر المختا بقرار من  الترخٌا 
للجمعٌااات والمإسسااات والمنظمااات النقابٌااة 
بالنسااابة العضاااائها بانشااااء مكاتاااب لتشاااغٌل 

وفً هذه الحالة ٌتعٌن علً هاذه ,  المتعطلٌن
ة االحكاااام الاااواردة فاااً هاااذا الجهاااات مراعاااا

 .الفصل والفرار المشار إلٌ 

تحدد مدة االختبار فرً عقرد العمرل :  33مادة  
مل تحت االختبرار لمردة اوال ٌجوز تعٌٌن الع، 

تزٌد علً ثالثة اشهر او تعٌٌنه تحت االختبار 
 .اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد 

 

لدولٌة التى ومع عدم اإلخبلل بؤحكام االتفاقٌات ا
ٌشترط صدقت علٌها جمهورٌة مصرالعربٌة 

لسرٌان أحكام هذا القانون على األجانب الخاضعٌن 
 ، لقانون العمل

 أال تقل مدة العقد عن سنة  - 1
 .أن توجد اتفاقٌة بالمعاملة بالمثل - 2

سواء كانت ثنائٌة أو إقلٌمٌـة أو دولٌة صدقت )
 (علٌها مصر ودولته 

 
الدول التى ٌعامل مواطنوها تؤمٌنٌا  وفٌما ٌلى بٌان 

 –قرربرصرر  –اررلررٌونررانرر )    مااعاماالة ااالاامصرٌااٌن
األردن  –السودان  –لٌبٌا  –المورب  –ٌوغسالفٌا 

فرررً  ٌخضررر  اسرررتخدام األجانرررب : 27ماااادة 
جمٌ  منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع 

ام والهٌئررات العامررة العررام وقطرراع األعمررال العرر
واالدارة المحلٌرررررة والجهررررراز اإلداري للدولرررررة 
لألحكررام الررواردة فررً هررذا الفصررل ، وذلررك مرر  

 .مراعاة شروط المعاملة ٌالمثل 
وٌحررررردد الررررروزٌر المخرررررتص حررررراالت اعفررررراء 

 .األجانب من هذا الشرط 
 

ال ٌجوز لألجانب ان ٌزاولوا عمال  : 28مادة 
مرررن  إال بعرررد الحصرررول علرررً تررررخٌص برررذلك

الرروزارة المختصررة ، وأن ٌكررون مصرررحا  لهررم 
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 –اررلررصومررالرر  –لرربنانرر  –عراررقرر اررلرر –سورررٌررا  –
 (فلسطٌن

 .بدخول البالد واالقامة بقصد العمل 
 

ٌحدد الوزٌر المخرتص بقررار منره :  29مادة 
شرررروط الحصرررول علرررً التررررخٌص بالعمرررل 
المشرررار إلٌررره فرررً المرررادة السرررابقة واجراءاتررره 
والبٌانررات التررً ٌتضررمنها وإجررراءات تجدٌررد  

ل عن الرف والرسم الذي ٌحصل عنه بما ال ٌق
 .جنٌه مصري

وٌلتزم كل من ٌستخدم أجنبٌا  أعفً مرن شررط 
الحصررول علررً الترررخٌص بررؤن ٌخطررر الجهررة 
االدارٌة المختصة بذلك االستخدام خالل سبعة 
اٌام من مزاولة االجنبرً للعمرل ، وكرذلك عنرد 

 .انتهاء خدمته لدٌه 
 

ٌحدد الروزٌر المخرتص بقررار مرن :  30مادة 
ف التررً ٌحظررر علررً المهررن واألعمررال والحررر

االجانرررب األشرررتوال بهرررا ، كمرررا ٌحررردد النسررربة 
القصرروي السررتخدامهم فررً المنشررآت والجهررات 

 .من هذا القانون( س27)المبٌنة فً المادة 
المشتغلون باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل  -ج 

فٌما عدا من ٌعمل منهم داخل المنازل الخاصة 
 .ناتالذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرارمن وزٌر التؤمٌ

  
لسنة  554من القرار الوزاري  1تضمنت المادة   ) 

لمتعلقة بخدمة :    2007 ا ل  لمشتغلون باألعما ا
 :المنازل ، بشرط 

العمل داخل منزل معد  أال ٌكون محل مزاولة -  1
 للسكن الخاص 

  : تسري أحكام هذا القانون علً ال: 4مادة 
العررراملٌن برررؤجهزة الدولرررة بمرررا فرررً ذلرررك ( ا)

 .وحدات اإلدارة المحلٌة والهٌئات العامة 
 .عمال الخدمة المنزلٌة ومن فً حكمهم(ب)
أفررراد أسرررة صرراحب العمررل الررذٌن ٌعررولهم (ج)

 .فعال  
 .وذلك ما لم ٌرد نص علً خالف ذلك
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ٌا   -  2 ٌدو لعامل  ا ٌمارسه  لذى  ا لعمل  ا أال ٌكون 
  .لقضاء حاجات شخصٌة للمخدوم أو ذوٌه

 (3)مادة 
لم م ا م هذا (  2)   ادةإستثناء من أحكا تسرى أحكا

 وفقا  القانون على العاملٌن الذٌن سبق التؤمٌن علٌهم 
لقوانٌن التؤمٌنات االجتماعٌة والتؤمٌن والمعاشات 

 .المشار إلٌها بالمادة الثانٌة من قانون اإلصدار
ماان باادأت عبلقااة عملهاام فااى ظاال العماال بقااانون )

 63التؤمٌناااات االجتماعٌاااة الصاااادر بالقاااانون رقااام 
حتى لرو لرم تتروافر فرً شرؤنهم شرروط  1964ة لسن

لسررنة  79االنتفرراع بقررانون التررؤمٌن االجتمرراعً رقررم 
1975). 

  

على كما تسرى أحكام تؤمٌن إصابات العمل 
سنة  18العاملٌن الذٌن تقل أعمارهم عن 

لتالمٌذ الصناعٌٌن والطالب اووالمتدرجٌن 
المشتولٌن فى مشروعات التشوٌل الصٌفى 

لسنة  76لخدمة العامة وفقا  للقانون رقم والمكلفٌن با
فى شؤن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى  1973

 التعلٌمٌة المراحل

كل من ٌلتحق لدي  ٌعتبر متدرجا: 141مادة 
. صرراحب العمررل بقصررد تعلررم مهنررة او صررنعة 

وٌصررردر الررروزٌر المخرررتص قررررارا  بالقواعرررد 
 .واإلجراءات المنظمه للتدرج المهنً

 

 ٌجااب ان ٌكااون اتفاااق التاادرج :142مااادة  
مكتوبا  وتحدد فٌه مدة تعلرم المهنرة او الصرنعة 
ومراحلهررا المتتابعرره والمكافررؤة فررً كررل مرحلررة 
بصررورة تصرراعدٌه علررً اال تقررل فررً المرحلررة 
االخٌررة عرن الحرد االدنررً لالجرر المحردد لفئررة 

 .لمهنة او الصنعة التً ٌتدرج فٌهاالعمال فً ا
 

ن ٌنهااً اتفاااق لصاااحب العماال ا: 143مااادة
إذا ثبت لدٌه عدم صالحٌة المتدرج او  التدرج

اد  لتعلم المهنة او الصنعة بصرورة دعدم استع
 .حسنة ، كما ٌجوز للمتدرج ان ٌنهً االتفاق

الصاااناعٌٌن والطااابلب والتبلمٌاااذ  المتااادرجٌنالعماااال 
المشاااااتغلٌن فاااااى مشاااااروعات التشاااااغٌل الصاااااٌفى 

 :     والمكلفٌن بالخدمة العامة 
                     . تسرررررى علررررٌهم أحكررررام تررررؤمٌن إصررررابة العمررررل  - 1
 ٌستحق العاملون الذٌن الٌتقاضون أجرا  فى حالة  - 2 

الوفاة أو العجرز الكلرى المسرتدٌم النراتجٌن عرن إصرابة 
اشرررررا  ٌسررررراوى قٌمرررررة المعررررراش األساسرررررى العمرررررل مع

 . (جنٌ  123.60)المنصوص علٌه فى هذا القانون 
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رف الراغب فً انهاء طوٌشترط ان ٌخطر ال 
االتفراق الطرررف االخررر وبرذلك قبررل ثالثررة اٌررام 

 .علً االقل 

 (4)مادة 
فى الهٌئة  التؤمٌن وفقا ألحكام هذا القانونٌكون 

وال ٌجوز ،  إلزامٌا   القومٌة للتؤمٌن االجتماعى
تحمٌل المإمن علٌهم أى نصٌب فى نفقات التؤمٌن 

 .إال فٌما ٌرد ب  نا خاا

  

 
 
 
 
 

 ( 1)رفق رقم م
 (27)الجدول الخاا بالمادة رقم 

 بتحدٌد سن التقاعد

 بدء  من عام السن 

61 2015 

62 2018 

63 2021 

64 2024 

65 2027 

 

 .ال ٌسرى هذا الجدول على من تمد خدمت  والتى تحدد قوانٌن توظفهم سن آخر للتقاعد
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 المبحث الثانً 
 إجراءات اإلشتراك 

 

 ن االجتماعً قانون التؤمٌ
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 2007لسنة  554والقرار الوزاري رقم 

 القواعد المنفذة لقانون التؤمٌن االجتماعى بشؤن
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  الصادر بالقانون

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة

 ماعٌة والمعاشاتقانون التؤمٌنات اإلجت
 2010لسنة  135الصادر بالقانون رقم 
 

 :إجراءات اإلشتراك عن المإمن علٌ 
علاااى صااااحب العمااال بالقطااااع الخااااا بمجااارد  -1

ٌررررروافى مكترررررب أن  التحااااااق أى عامااااال لدٌااااا 
الصندوق المختص خالل أسبوعٌن على األكثرر 

( 1)مررن تررارٌخ التحرراق العامررل باإلسررتمارة رقررم 
ل بالصررندوق مررن أصررل الخاصررة بتشررتراك عامرر

بهررا المسررتند الرسررمى الرردال " مرفقررا وصررورتان
على تارٌخ مٌالد العامل أو صورة فوتوغرافٌرة 
منه بعد مطابقته على األصل والتؤشٌر بذلك من 

فررى حالررة سررابقة تخصررٌص ) الوظررف المخررتص 
 (.رقم تؤمٌنى ال ٌرفق مستند المٌالد 

وعلى المكتب المشار إلٌه أن ٌعٌرد إلرى صراحب 
بهرا رقرم " لعمل صورة من االسرتمارة موضرحاا

 .التؤمٌن الخاص بالمإمن علٌه

  

ٌلتاازم صااااحب العمااال بعااارد أي عامااال جدٌاااد  -2
علً اللجنة الطبٌة المختصة  ٌلتحق بالعمل لدٌ 

بالهٌئة العامة للترؤمٌن الصرحً إلجرراء الفحرص 
الطبرررً األولرررى و إثبرررات حالتررره الصرررحٌة وقرررت 

مااع عاادم اإلخاابلل بؤحكااام قااانون :216مااادة 
لمنشااؤة وفروعهااا التااؤمٌن اإلجماااعً تلتاازم ا

 :بؤجراء ما ٌلً 
الكشف الطبً علً العامل قبل التحاقه بالعمل 
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م  االلتزام بموافاة  – توقٌ  الكشف الطبً علٌه
مكتب التؤمٌنرات التراب  لره المنشرؤة بتقرٌرر طبرً 
عن حالته الصحٌة خالل أسبوعٌن علرً األكثرر 
مررن تررارٌخ التحاقرره بالعمررل و ذلررك تطبٌقررا لررنص 

من قرانون العمرل الصرادر بالقرانون  216المادة 
 .2003لسنة  12رقم 

و فً حالة عادم التازام المنشااة بتقادٌم التقرٌار 
فررران الصرررندوق ال ٌكرررون  لمشاااار الٌااا الطباااً ا

ملتزمررا  بصرررف أٌررة مسررتحقات تؤمٌنٌررة مترتبررة 
علً العجز السابق على تارٌخ االلتحاق بالعمرل 
و الررذي ٌثبررت ألي مررن العرراملٌن الررذٌن لررم ٌررتم 

 تحدٌد حالتهم الصحٌة عند التحاقهم بالعمل

للتؤكد من سالمته ولٌاقته الصحٌة طبق النروع 
 .العمل الذي ٌسند إلٌه

كشررف القرردرات للتؤكررد مررن لٌاقررة العامررل مررن  
ناحٌة قدراته الجسمانٌة والعقلٌره والنفسرٌة بمرا 

 .ٌناسب احتٌاجات العمل 
فحوا طبقاَ لؤلحكاام المنظماة وتجري هذة ال

وٌصرردر الرروزٌر المخررتص ، للتااؤمٌن الصااحً
باالتفررراق مررر  وزٌرررر الصرررحة قررررارا  بتحدٌرررد 
مستوٌات اللٌاقة والسالمة الصرحٌة والقردرات 
العقلٌررة والنفسررٌة التررً تررتم علررً أساسررها هررذة 

 . الفحوص
 

لمن ٌستمر بالعمل بعد ( 1)إستٌفاء اإلستمارة رقم 
 :سن الستٌن

عن المرإمن علٌره الرذي ( 1)ً اإلستمارة رقم تستوف
ٌسررتمر فررً خدمررة صرراحب العمررل بعررد بلوغرره سررن 
السرررتٌن وأوقرررف انتفاعررره بؤحكرررام ترررؤمٌن الشرررٌخوخة 

( 40)والعجز والوفاة طبقا للفقرة األخٌرة من المادة 
 .من قانون التؤمٌن اإلجتماعً

  

ٌلتزم صاحب العمال بتحرٌار عقاد :  32مادة  
،  لغاة العربٌاة مان ثابلث نسا العمل كتابة بال

ٌحررتفظ صرراحب العمررل بواحرردة وٌسررلم نسررخة 
وترررررودع الثالثرررررة مكترررررب التؤمٌنرررررات للعامرررررل 

 .االجتماعٌة المختص 
وٌجاااااب ان ٌتضااااامن العقاااااد علاااااً األخاااااا 

 :البٌانات التالٌة
 .اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل 

اسم العامل ومإهله ومهنتره او حرفتره ورقمره 
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امترررره ومررررا ٌلررررزم الثبررررات التررررؤمٌنً ومحررررل اق
 .شخصٌته

 .طبٌعة ونوع العمل محل التعاقد 
 االجااار المتفاااق علٌااا  وطرٌقاااة موعاااد ادائااا 

وكررذلك سررائر المزاٌررا النقدٌررة والعٌنٌررة المتفررق 
علٌها ، وإذا لم ٌوجد عقد مكتوب للعمل وحد  

 .اثبات حقوقه بكافة طرق االثبات 
وٌعطررً صرراحب العمررل العامررل اٌصرراال  بمررا 

 .أودعه لدٌه من اوراق وشهادات  ٌكون قد

 
 

علً صاحب العمرل ان ٌنشرم ملفرا  :77مادة 
،اسررمه  لكررل عامررل ٌررذكر فٌرره علررً االخررص

ومهنتررره ودرجرررة مهارتررره عندالتحاقررره بالعمرررل 
وترارٌخ بداٌرة ومحا إقامته وحالته االجتماعٌره 

خدمترره واجررر  ، وبٌرران مررا ٌرردخل علٌرره مررن 
 والجرررزاءات الترررً وقعرررت علٌررره ، تطرررورات

وبٌرران مررا حصررل علٌرره مررن إجررازات وتلرررٌخ 
 .نهاٌة خدمته واسباب ذلك 

وعلٌرره ان ٌررودع فررً الملررف محاضررر التحقٌررق 
وتقررارٌر رإسررائه عررن عملرره وغفررا لمررا تقرررر  
الئحة المنشؤة واٌة اوراق أخرى تتعلق بخدمة 
العامل وال ٌجوز االطرالع علرً هرذ  البٌانرات 

 .إال لمن رخص له قانونا بذلك
ٌحتفظ بملف العامل لمردة سرنة علرً وعلٌه ان 

 .االقل تبدا من تارٌخ انتهاء عالقة العمل

 

 :إجراءات اإلخطار بانتهاء خدمة المإمن علٌ  
على صاحب العمل بالقطراع الخراص أن ٌروافى  –1

( 6)مكتب الصندوق المختص باالستمارة رقرم 
من أصل وصرورتان فرى حراالت انتهراء خدمرة 

 ( 110) مادة  
فاة الهٌئرة ببٌران بؤسرماء ٌلتزم صاحب العمل بموا - 1

تنتهرى خردمتهم بسربب بلرو   ٌنالعاملٌن لدٌه الرذ
وذلرك قبرل موعرد إنتهراء   , سن إستحقاق المعراش
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لررى األكثررر مررن العامررل وذلررك خررالل أسرربوع ع
ترررارٌخ انتهررراء الخدمرررة أو انتهررراء مررردة التلمرررذة 
الصناعٌة أو التدرج أو انتهاء العمل بالمشروع 
الصٌفى للطالب أو بلو  المرإمن علٌره الثامنرة 

 .عشرة

ٌاالتزماا  صاحااب ااالااعمل بااالااقطاعاا ااالااخاااا أاان 
رة رقم  باإلستما لمختا  ا الصندوق  فً  ٌوا

 المرفق نموذجها وذلك خبلل أسـبوع من(  6) 
 :تارٌ  تحقق إحدى الوقائـع اآلتٌة 

 .إنتهاء خدمة المإمن علٌه -1

 .إنتهاء مدة التلمذة الصناعٌة أو التدرج -2
 .إنتهاء العمل بالمشروع الصٌفً للطلبة -3

وفى حالة إخبلل  باإلخطار فى الموعد المشار 
إلٌ  بالنسبة للمإمن علٌهم المنصوا علٌهم 

ٌق(  1) فى البند  بؤداء مبلا إضافى  در ٌلتزم 
من قٌمة إشتراك األجر األساسى %  20بنسبة 

األخٌر وذلك عن كل شهر تؤخٌر عن المدة من 
تررارررٌررخ إررنررتهاءرر اررلررخدمررة حررتى تررارررٌررخ إرررررسال 

 .اإلستمارة إلى الصندوق

 . وفى حساب مدة التؤخٌر ٌحذف كسر الشهر

وااالااٌااستحق ااالاامبلغ اااإلااضافااى ااالاامشاراا إاالااٌ  
ت ا  ا  مان  الاوقاائاع إعاتبارا إحادىا  اراٌا  تاحقق 

 : ٌةاآلت
ورود إستمارة اإلخطار بتنتهاء الخدمة فً  -1

المواعٌد المحددة دون إستٌفاء بعض بٌاناتها 
 .، متى كان مثبتا  بها تارٌخ إنتهاء الخدمة

إنتهاء خدمة المإمن علٌه فً تارٌخ إنتقال  -2

  . الخدمة بستة أشهر على األقل
ٌلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كرل  -2

شهر ٌتؤخر فٌه عن إخطار الهٌئة بتنتهراء خدمرة 
  %20 سرربةبررؤداء مبلررا إضررافى بن, المررإمن علٌرره

مرررن جملرررة اإلشرررتراكات المسرررتحقة عرررن الشرررهر 
األخٌر من مدة إشتراك المرإمن علٌره وذلرك فرى 
الحررراالت وبالشرررروط والقواعرررد الترررى تتضرررمنها 

 : كما تتضمن   , البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون
بٌانا  بالسجالت والدفاتر التى ٌلتزم صاحب   -أ 

 ,العمل بحفظها
 , لكل مإمن علٌه الملفات التى ٌنشئها -ب 
 ,المستندات التى تودع بها -ج 
البٌانات والنماذج التى ٌلتزم بتقدٌمها للهٌئرة  -د 

, وأجرورهم وإشرتراكاتهم, عن العاملٌن لدٌه
  . ومواعٌد تقدٌم هذ  البٌانات والنماذج
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 أررورر اررالررٌررجارررراررلررمنشؤةرر إررلررى اررلرروٌر بررالرربٌ  
أو اإلدماج أو الوصٌة أو الهبة أو النزول أو 

ٌقر غٌر ذلك  ن  أ ، بشرط  لتصرفات  ا من 
 .     المإمن علٌه بصحة تارٌخ إنتهاء الخدمة

رة  -3 إستما على  لتوقٌ   با لعمل  ا م صاحب  قٌا
اإلخطار بتنتهاء الخدمة فً الحاالت التى ٌتم 
تحرٌرها بمعرفة مفتش الصندوق المختص 
أو إذا قام بالتوقٌ  على محضر لجنة فحص 
لمحرر  ا لمنازعات أوعلى كشف الحصر  ا

معرفة مفتش الصندوق المختص ، بشرط ب
أن ٌتضمن المحضر أو كشف الحصر تارٌخ 
إنتهاء خدمة المإمن علٌه أو إذا  قام بتخطار 
لمإمن  ا نتهاء خدمة  بت لمختص  ا لصندوق  ا

 . علٌه بموجب خطاب
إررلررتحاقرر اررلررمإمررن عررلٌه بررالررعمل لرردىرر صاحررب  -4

 .عمل عخر أو تجنٌد 
شهر إفالس صاحب العمل أو تصفٌة المنشؤة  -5

 . أو غلقها أو حلها
ئى فى مواجهة الصندوق  -6 صدور حكم قضا

 .  المختص بتنهاء خدمة المإمن علٌه
تررقدٌررم صاحررب اررلررعمل إررستمارررةرر اررإلررخررطار  -7

بتنتهاء خدمة المإمن علٌه الذي ٌنقط  عن 
ٌن مرن  لك خالل شهر وذ ن  ذ إ بوٌر  لعمل  ا

 .تارٌخ اإلنقطاع عن العمل

عاالى صاحااب ااالااعمل مااوااافاااةاا مااكتب ااالااصندوااق 
المختا الواقع فى دائرت  محل العمل بإستمارة 

موضحا  بها (  14) وفقا  لنص المادة  اٌة الخدمةنه

ال ٌجررروز فصرررل العامرررل إال إذا :69ماااادة 
وٌعتبااار مااان قبٌااال ،  ارتكرررب خطرررؤ جسرررٌما

 :الخطؤ الجسٌم الحاالت االتٌ  
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أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن 
العامل ، وفى حالة إمتناع العامل عن التوقٌ  على 
هذ  اإلستمارة فعلى صاحب العمل أن ٌوضح بها 

وإذا أثبت صاحب العمل فً . أسباب هذا اإلمتناع
نتهاء خدمة إ أن  لخدمة  ا ٌة  نها رة  مل  إستما لعا ا

 :ٌرجع إلى أحد األسباب اآلتٌة 
 .االستقالة -1
إرتكابه ألفعال ماسة بالشرف ، أو األمانة ،  -2

 .أو اآلداب العامة
إررنررتحالرره شخصٌة غررٌر صحٌحة ،رر أررورر تررقدٌررمه  -3

 .شهادات أو أوراق مزورة
 .فصله أثناء فترة اإلختبار -4
إرررررترركابرره خررطؤ نررشؤترر عررنه خررسارررةرر جررسٌمة  -5

العمل  لصاحب العمل بشرط أن ٌكون صاحب
ساعة  24قد أبلا عنه الجهات المختصة خالل 

 . من وقت علمه  بوقوعها
عدم مراعاته التعلٌمات الالزم إتباعها لسالمة  -6

بررشرطرر أررنرر ترركونرر هررذ   اررلررعامررلٌن أررورر اررلررمنشؤةرر
 .التعلٌمات مكتوبة ومعلقة فً مكان ظاهر

به دون سبب أكثر -7 لتى تنـص  غٌا لمدة ا من ا
أو العمل بحسب علٌها قوانٌن ولوائـح التوظـف 

 . األحوال
 .عدم قٌامه بتؤدٌة إلتزامات العمل الجوهرٌة -8
 .الخاصة بالعمل إفشائه األسرار -9
ورجرودرر ر أرثررناءر ارلررعمل فرً حرالررة سكر برٌن أررو  -10

 . من مادة مخدرة متؤثرا  بما تعاطا 
أررورر اررلررمدٌررر  إررعررتداررئرره عررلى صاحررب اررلررعمل -11

المسئول وكذلك إعتدائه إعتداء جسٌما  على 

انتحرال العامرل لشخصرٌة غٌرر إذا ثبت  - 1
 .مستندات مزورة صحٌحة او قدم 

ارتكرراب العامررل لخطررؤ نشررؤت إذا ثبررت  - 2
عنرره اضرررار جسررٌمه لصرراحب العمررل 

ان ٌبلا صاحب العمرل الجهرات  بشرط
المختصه بالحادث خال ارب  وعشرٌن 

 .ساعة من وقت علمه بوقوعه
تكررررر مرررن العامرررل عررردم مراعررراة  إذا - 3

التعلٌمرررررات الرررررألزم اتباعهرررررا لسرررررالمة 
ان تكون هذة بشرط – العمال والمنشؤة

التعلٌمررات مكتوبرره ومعلنررة فررً مكررران 
رغررررم التنبٌرررره علٌرررره كتابررررة –ظرررراهر 

 .بمراعاة ذلك
مشرروع  توٌب العامل بردون مبرررإذا  - 4

اكثر من عشرٌن ٌوما متقطعرة خرالل 
السنة الواحدة او اكثر من عشررة اٌرام 
متتالٌه ، علً ان ٌسبق الفصرل إنرذار 
كترررابً بخطررراب موصرررً علٌررره بعلرررم 

مررن صرراحب العمررل للعامررل الوصررول 
بعرررد غٌلبررره عشررررة اٌرررام فرررً الحالرررة 
االولً ، وبعرد غٌابره خمسرة اٌرام فرً 

 .الحالة الثانٌة 
العامرررررل افشرررررً اسررررررار إذا ثبرررررت ان  - 5

التً ٌعمل بها ادت إلً احداث  المنشؤة
 .اضرار جسٌمة بالمنشؤة 

 إذا قام العامرل بمنافسرة صراحب العمرل - 6
 .فً ذات نشاطه 

د العامل اثناء ساعات العمل فً وجإذا  - 7
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 .أثناء العمل أو بسببه أحد رإساء العمل
وأبدى العامل إعتراض  على سبب إنتهاء الخدمة 

لفة  صراحة على اإلستمارة لذكر سا أو بشكوى ا
مقدمة للصندوق المختا أو أبدى إعتراض  ضمنا  

لتوقٌع على هذه اإلستمارة نه بإمتناع  عن ا فت  ،
ٌتعٌن على الصندوق إرسال أوراق النزاع المشار 

 الً لوصولها له إلى مكتب العملإلٌها فً الٌوم الت
الواق  فً دائرته محل العمل على أن تسلم إلٌه بالٌد 

  .أو بالبرٌد المسجل المستعجل حسب األحوال
أوراق  فور ورود  لمختا  ا لعمل  ا وعلى مكتب 
النزاع إلٌ  من مكتب صندوق التؤمٌن اإلجتماعى 

 :إتخاذ اإلجراءات اآلتٌة 
تهاء الخدمة بحث موضوع النزاع فً أسباب إن -1

على ضوء األوراق المشار إلٌها وما ٌقدمه كل 
من العامل وصاحب العمل من مستندات متعلقة 
بالنزاع وإعداد تقرٌر بؤسباب إنتهاء الخدمة 
التى تتبٌن من ظاهر األوراق ، على أن ٌنتهً 
البحث وإعداد التقرٌر خالل مدة أقصاها ثمانٌة 

لٌه أٌام من تارٌخ وصول أوراق الموضوع إ
إرسال التقرٌر المشار .  من الصندوق المختص

إلٌه فور اإلنتهاء منه مرفقا  به جمٌ  األوراق 
اررلررمتعلقة بررموضوعرر اررلررنزاررعرر إررلررى اررلررصندوررق 
المختص ، على أن تسلم إلٌه بالٌد أو بالبرٌد 

 .المستعجل المسجل على حسب األحوال
تقدٌم إستمارة  -2 لعمل عن  متن  صاحب ا ذا إ وإ

ٌررتعٌن عررلى اررلررصندوررق  نررهاٌررة اررلررخدمررة فررتنرره
اررلررمختص تررحرٌررر هررذ رر اررإلررستمارررةرر بررمعرفررته 

او متؤثرا بمرا تعاطرا   حاالت سكر بٌن
 .من مادة مخدرة

اعتررداء العامررل علررً صرراحب إذا ثبررت  - 8
وكررذلك إذا وقرر   العمررل او المرردٌر العررام

منرره اعتررداء جسررٌم علررً احررد رإسررائه 
 .اثناء العمل او بسببه

لررم ٌررراع العامررل الضرروابط الررواردة إذا  - 9
مرن (194)إلً ( 192)فً المواد من 

 .الكتاب الراب  من هذا القانون 
 

 للعمال حق اإلضراب: 192مادة 
 ............السلمً

 
ٌحظر علرً العمرال اإلضرراب : 193مادة 

أو إعالنه بواسطة منظماتهم النقابٌرة بقصرد 
تعرردٌل اتفاقٌررة العمررل الجماعٌررة أثنرراء مرردة 
سررررٌانها ، وكرررذلك خرررالل جمٌررر  مراحرررل 

 .اطة والتحكٌموإجراءات الوس
 

اإلضرررراب أو الررردعوة ٌحظرررر : 194ماااادة 
فررً المنشررآت اإلسررتراتٌجٌة أو الحٌوٌررة  إلٌرره

التً ٌترتب علً توقف العمل فٌها اإلخالل 
براألمن القرومً أو الخرردمات األساسرٌة التررً 

 تقدمها للمواطنٌن
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موضحا  بها السبب الذي ٌبدٌه العامل إلنتهاء 
الخدمة وإحالتها إلى مكتب العمل على الوجه 
المبٌن بالمادة السابقة ، وعلى المكتب المشار 

متى إلٌه الرد خالل شهر وإال كان للصندوق 
التفتٌش  من إنتهاء الخدمة بمعرفة إدارةتثبت 

تحرٌر هذ  اإلستمارة بمعرفة المفتش المسئول 
بة  بمثا رة  إلستما ا لمفتش على  ا ٌعتبرتوقٌ   و

 توقٌ  صاحب العمل
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 المبحث الثالث

 أجــر االشتراك 
 (نً األجر التؤمٌ) 

 
 قانون التؤمٌن االجتماعً 

 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 2007لسنة  554والقرار الوزاري رقم 

 القواعد المنفذة لقانون التؤمٌن االجتماعى بشؤن
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  الصادر بالقانون

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

 نون التؤمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشاتقا
 2010لسنة  135الصادر بالقانون رقم 
 

 بند ط 5المادة 
مقابل من  كل ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه  : األجر
األصلٌةمن  نقدى عمله  ء  جهة  األصلىلقا  عمله 

 :وٌشمل
 

 :من قانون العمل  1تنا المادة 
باألجر كل ماٌحصل علٌه العامل لقاء ٌقصد 

  –بتا كان أو متوٌرا نقدا أو عٌنا عمله ثا
 

 ( 3) مادة 
فى تطبٌق أحكام هذا القانون ٌقصد بكل مان الكلماات 

 : والعبارات اآلتٌة المعنى المبٌن قرٌن كل منها
 : أجر اإلشتراك

كل ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه من مقابل نقدي من 
وٌحدد الوزٌر المختا بالتؤمٌنات جهة عمله 

 حده األدنىعناصر هذا األجر و
 : و ٌقصد ب  –األجر األساسً 

بالنسبة لمن تربطهم بصاحب العمل عبلقة  -أ 
العاملون فً الجهاز اإلداري للدولة )الئحٌة 

األجر المنصوص علٌه فً : (والقطاع العام
الجـداول المرفقة بنظم التوظف وماٌضاف إلٌه 

 .من عالوات خاصة
قة بالنسبة لمن تربطهم بصاحب العمل عبل -ب

العاملون فً الجهاز اإلداري للدولة )تعاقدٌة 
والقطاع العام ممن تربطهم بهذه الجهات 

عبلقات تعاقدٌة أو عرضٌة ، وكذا العاملون 
األجر المحدد بعقد العمل : (بالقطاع الخاا
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كؤجر أساسً و ما ٌطرأ علٌه من عالوات 
مستبعدا منه العناصر التً تعتبر جزءا من 

 . األجر المتوٌر 
وإذا كـان األجر كله محسوبا باإلنتاج أو  

العمـولة أو الوهبه فٌعتبـر كله أجرا أساسٌا و 
ذلك م  مراعاة الحدٌن األقصى و األدنى 

 .المشار إلٌهما فٌما بعد 
وبالنساااابة للعمالااااة المإقتااااة والعرضااااٌة فااااً 

ٌرررتم  – الجهااااز اإلداري للدولاااة والقطااااع العاااام
ٗحغاابة  حغاابة تراازشامبد اىزااؤٍيِ اىجزَاابػ 

ٗطشف اىحقا٘  اىزؤٍيْياخ ىيؼَبىاخ اىَة زاخ ػيا  

أعبط  ٘اػذ رحذيذ األجش اى٘اسدح ثقبُّ٘ اىزؤٍيِ 

ىغاْخ  665اىجزَبػ  ٗ شاس ٗصيش اىَبىياخ س اٌ 

 .ب دُٗ ٍشاػبح ألجش اىْظيشَاىَشبس تىيٖ 3118

 :و ٌقصد ب   :اآلجر المتغٌر 
من مقابل نقدي المإمن علٌه  كل ما ٌحصل علٌه

ضافة إلً األجر األساسً أٌا كانت قواعد باإل
 بالمدةسواء كان محسوبا  حساب هذا المقابل

 أم باإلنتاجكالشهر أو األسبوع أو الٌوم أو الساعة 
وفقا لوحدة من وحدات قٌاس اإلنتاج كالوزن أو 

مقابل جهد الكٌل أو المساحة أو العدد ، سواء كان 
اعات بذل خالل ساعات العمل األصلٌة أم خالل س

األجزاء من األجر التً تمنح ، وكذلك تلك  إضافٌة
، و  لمواجهة الزٌادة فً تكالٌف و أعباء المعٌشة

التعوٌض عن الجهود غٌر تلك التً ٌقصد بها 
العادٌة وكذلك ما ٌزٌد من األجر األساسً عن الحد 

، بمعنً أخر فتن كل ما ٌحصل  األقصى لهذا األجر
عمله األصلً من جهة علٌه المإمن علٌه من مقابل ل
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عمله األصلٌة ٌعتبر جزء  من أجر االشتراك 
المتوٌر و تمتد إلٌه حماٌة النظام باعتبار  جزءا من 

 .أجر االشتراك المتوٌر 

 :مفهوم بعد عناصر األجر المتغٌر 
فوض القانون رئٌس مجلس الوزراء فً تحدٌد 

مفهوم البدالت التً تعتبر جزء  من اجر االشتراك 
فوض وزٌر التؤمٌنات فً وض  قواعد حساب كما 

عناصر أجـر االشتراك المتوٌر و تنفٌذا لهذا 
التفوٌض صدرت القرارات و التعلٌمات المنفذة 

بالقواعد التً ٌتعٌن توافرها فً بعض عناصر هذا 
األجر حتى تعتبر جزءا من أجر االشتراك و ذلك 

 :علً التفصٌل اآلتً

 : علً أألخا ماٌلًوٌعتبر أجرا 
 

 

 :البدالت  -أ 
كافة البدالت التً تستحق للمإمن علٌهم تعتبر 

فٌما عدا البدالت جزءا من اجر االشتراك و ذلك 
التى ٌستبعدها قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 

المعدل بقرار رئٌس مجلس  1984لسنة  679
من مجال  1987لسنة  1662الوزراء رقم 

 :الحماٌة التامٌنٌة وهى  
تقال و بدل السفر و بدل حضور بدل االن( 1)

البدالت التً تصرف الجلسات و غٌرها من 
للمإمن علٌه مقابل ما ٌتكلفه من أعباء 

تقتضٌها أعمال وظٌفته و ٌستثنى من ذلك 
 .بدل التمثٌل

بدل السكن و بدل الملبس وبدل السٌارة و ( 2)   
البدالت التً تصرف مقابل مزاٌا غٌرها من 

 .عٌنٌة
نـدب المـإمن لتً تستحـق نتٌـجة البدالت ا( 3)

ماٌعطً للعامل لقاء ظروف أو  وهو البدل-
 مخاطر معٌنة ٌتعرض لها فً أداء عمله
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علٌـه بعض الوقت داخل جهة عمله األصلٌة 
 .أو خارجها 

لمواجهة البدالت التً تستحق للمإمن علٌه ( 4)    
 . أعباء المعٌشة خارج البالد

الحد األقصى للبدالت المستبعد   وٌكون
المشار إلٌها ما ٌساوى قٌمة أجر االشتراك 

ر رئٌس مجلس قرا) األساسى للمإمن علٌه
بتارٌخ  2002لسنة  1940الوزراء رقم 

بتعدٌل قرار رئٌس  26/11/2002
 (.1984لسنة  679مجلس الوزراء رقم 

 :الوهبة  -ب
لسنة  52وفقا لقرار وزٌر التؤمٌنات رقم     

لتً ٌدفعها العمالء جزءا تعتبر الوهبة ا 1984
الشروط من اجر االشتراك طالما توافرت فٌها 

 : اآلتٌة
أن ٌكون قد جري العرف بؤن ٌدفعها  (1)

عمالء المنشؤة علً أساس نسبة مئوٌة 
محددة مقدما من المبالا المستحقة علً 

 .العمالء 
أن ٌكون لها صندوق مشترك بالمنشؤة  (2)

 .العمال  توض  فٌه حصٌلتها لتوزٌعها بٌن
أن ٌكون هناك قواعد متفق علٌها بٌن رب  (3)

العمل و العمال تحدد بموجبها كٌفٌة 
 .توزٌعها علٌهم

ٌحصل علٌها العامل اذا جرت  التً الوهبة-
العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح 

بتحدٌدها، وتعتبر فً حكم الوهبة النسبة 
المئوٌة التً ٌدفعها العمالء مقابل الخدمة فً 

 المنشئات السٌاحٌة
وٌصدر قرار من الوزٌر المختص باالتفاق 
م  المنظمة النقابٌة المعنٌة بكٌفٌة توزٌعها 

علً العاملٌن وذلك بالتشاور م  الوزٌر 
 المعنً

 
 

 

 :قواعد حساب بعد عناصر األجر المتغٌر 
لسنة  7صدر منشور عام وزارة التؤمٌنات رقم 

األجر محددا لمفهوم بعض عناصر هذا  1984
 :وفقا لآلتً
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 : األجور اإلضافٌة  -أ 
ٌقصد بها ما ٌتقاضا  المإمن علٌه مقابل 

ساعات العمل اإلضافٌة و هً تعتبر جزءا من 
أجر االشتراك إذا كانت حاجة العمل بالمنشؤة 
تتطلب تشوٌال إضافٌا بصفة دائمة باإلضافة 

إلً ساعات العمل األصلٌة سواء كان التشوٌل 
هذا العنصر من األجر  الذي ٌتطلب صرف

 .علً مدار السنة أم خالل جزء منها فقط
 :التعوٌد عن الجهود غٌر العادٌة  -ب 

ٌعتبر جزءا من اجر االشتراك إذا كانت حاجة 
العمل بالمنشؤة تتطلب بذل جهود غٌر عادٌة 

سواء كانت حاجة العمل تتطلب بذل جهد غٌر 
عادي فً جمٌ  القطاعات أو األجهزة أو 

التابعة للمنشؤة أو فً بعض منها فقط  الفروع
و سواء كان العمل ٌتطلب بذل الجهد غٌر 

العادي بالنسبة للقطاع أو الجهاز أو الفروع 
 .علً مدار السنة أم خالل جزء منها 

 :المنح الجماعٌة  -ج
المنصوص علٌها فً لوائح العمـل أو التـً 

ٌقرر  صاحب العمل لجمٌ  العاملٌن أو 
 .العاملٌن  لمجموعة من

 

وهً ماٌعطً للعامل عالوة علً  المنح-
أجر  وماٌصرف   جزاء أمانته أو كفاءته 

متً كانت هذ  المنح مقررة فً عقود العمل 
الفردٌة أو الجماعٌة أو فً األنظمة أألساسٌة 

للعمل وكذلك ماجرت العادة بمنحه متً 
 توافرت لها صفات العمومٌة والدوام والثبات 

 

 :ة الجماعٌة المكافؤ -د
المنصوص علٌها فً لوائح العمل أو التً 
ٌقررها صاحب العمل لجمٌ  العاملٌن أو 

 .لمجموعة من العاملٌن
 :الحوافز  -ه
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 .عٌا كان األسلوب المتب  الستحقاقها 
 :إعانة غبلء المعٌشة  -و

و ٌقصد بها ما ٌمنح للعامل مقابل الزٌادة فً 
 .نفقات المعٌشة 

 :جتماعٌة العبلوات اال -ز
و ٌقصد بها ما ٌمنح للعامل مقابل األعباء     

 .العائلٌة 

 أٌا كان سبب استحقاقها أو نوعها  العبلوات-
 

 

ما زاد على الحد األقصى ألجر االشتراك  -ح
 :األساسً 

الزٌادة فً األجر األساسً غلً الحد األقصى 
لهذا الجزء من أجر االشتراك ٌعتبر جزء من 

 .لمتوٌر أجر االشتراك ا
 :العبلوات الخاصة  -ط

أسلوب  1988/ 87اتبعت الدولة منذ العام المالً 
زٌادة األجر عن طرٌق تقرٌر عالوات خاصة 

للعاملٌن بوحدات الجهاز اإلداري للدولة و 
الهٌئات العامة ووحدات القطاع العام بنسبة من 

 .األجر األساسً و ال تعتبر جزء  منه

  

 ً اطار عالقة العملالتً تدخل ف العمولة- 
وهً ماقد ٌدف  للعامل مقابل  النسبة المئوٌة-

ماٌقوم بانتاجه أو بٌعه أو تحصٌله طوال 
 قٌامه بالعمل المقرر له هذ  النسبة

العٌنٌة التً ٌلتزم بها صاحب العمل  لمزاٌاا-
 دون أن تستلزمها مقتضٌات العمل

 نصٌب العامل فً األرباح-

 

 (المادة الثالثة) 
العاملون الذٌن تسري فً شؤنهم  ٌستحق
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أحكام القانون المرافق عبلوة سنوٌة دورٌة 
من %(7)فً تارٌ  استحقاقها ال تقل عن 

األجر األساسً الذي تحسب علً أساس  
وذلك حتى ،  اشتراكات التؤمٌنات االجتماعٌة

ٌصدر المجلس القومً لألجور القرارات 
 .المنظمة لهذ  العالوة 

مجلس قومً لألجور برئاسة  ٌنشؤ:  34مادة  
وزٌررر التخطررٌط ٌخررتص بوضرر  الحررد األنررً 
لألجور علً المستوي القومً بمراعاة نفقرات 
المعٌشرررة ، وباٌجررراد الوسرررائل والتررردابٌر الترررً 

 .تكفل تحقٌق التوازن بٌن األجور واألسعار 
ٌخرررتص المجلرررس بوضررر  الحرررد األدنرررً كمرررا 

للعرررالوات السرررنوٌة الدورٌرررة بمرررا ال ٌقرررل عرررن 
من األجر األساسً الذي تحسب علرً ( 7%)

 .أساسه اشتراكات التؤمٌنات اإلجتماعٌة 
وفً حالة تعرض المنشرؤة لظرروف اقتصرادٌة 
ٌتعررذر معهررا صرررف العررالوة الدورٌررة المشررار 
الٌهررا ، ٌعرررض األمررر علررً المجلررس القررومً 
لألجور لتقرٌر ما ٌرا  مالئما  م  ظروفها فً 

األمررر  خررالل ثالثررٌن ٌومرراا مررن تررارٌخ عرررض
 .علٌه 

وٌصرردر رئررٌس مجلررس الرروزراء خررالل ٌومررا  
مررن تررارٌخ العمررل بهررذا القررانون قرررارا  سررتٌن 

بتشرركٌل هررذا المجلررس وٌضررم فررس عضرروٌته 
 :الفئات االتٌة 

 .أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم 
أعضرراء ٌمثلررون منظمررات أصررحاب األعمررال 

 .تختارهم هذ  المنظمات 
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بررات عمررال أعضرراء ٌمثلررون االتحرراد العررام لنقا
 .مصر ٌختارهم االتحاد

وٌراعررً ان ٌكررون عرردد أعضرراء الفئررة األولررى 
مساوٌا  لعدد أعضاء الفئتٌن الثانٌة والثالثة معا  
وان ٌتسررراوى عررردد أعضررراء كرررل مرررن الفئترررٌن 

 .الثانٌة والثالثة 
وٌحدد فً قرار تشركٌل المجلرس اختصاصراته 

 .األخرى ونظام العمل به 

فررً االجررور بسرربب  ٌحظررر التمٌٌررز: 35مااادة  
اخررتالف الجررنس أو األصررل أو اللوررة أو الرردٌن 

 .أو العقٌدة 

 

ٌحررردد األجرررر وفقرررا  لعقرررد العمرررل او :36ماااادة  
، فتذا  الئحة المنشؤةاو  اتفاقٌة العمل الجماعً

اسررتحق الطرررق  لرم ٌحرردد األجررر بررؤي مرن هررذ 
وإال قردر األجرر ،  وجردالعامل اجرر المثرل إن 
الجهة الترً ٌرإدي فٌهرا طبقا  لعرف المهنة فً 

فررتن لررم ٌوجررد عرررف تولررت اللجنررة ،  العمررل
مررن هررذا ( 71)ا فررً المررادة المنصرروص علٌرره

القانون تقدٌر األجر وفقا  لمقتضرٌات العدالرة ، 
 35، 34)وذلك كله م  مراعاة حكم المادتٌن 

 .من هذا القانون ( 

 

إذا تررم االتفرراق علررً تحدٌررد األجررر : 37مااادة  
ولررة وجررب اال ٌقررل مررا حصررل باإلنترراج أو العم

 .علٌه العمل عن الحد األدنى لألجور

 

 التحقٌق مع العمال ومساءلتهم 
علً صاحب العمل أن ٌض  الئحة : 58مادة 

تنظٌم العمل والجزاءات التؤدٌبٌة موضحا  بهرا 
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قواعررررد تنظررررٌم العمررررل والجررررزاءات التؤدٌبٌررررة 
،  مصدقا  علٌها مرن الجهرة اإلدارٌرة المختصرة

الجهررة أخررذ رأي المنظمررة النقابٌررة وعلررً هررذ  
التً ٌتبعها عمال المنشرؤة قبرل التصردٌق علرً 
الالئحة ، فتذا لم تقم الجهة اإلدارٌة بالتصردٌق 
أو اإلعتراض علً الالئحة خالل ثالثٌن ٌوما 
مررن تررارٌخ تقرردٌمها اعتبرررت نافررذة ، وللرروزٌر 
المختص أن ٌصدر بقرار منه أنظمة نموذجٌة 

ٌسترشرد بهرا اصرحاب  كًللوائح والجزاءات ل
 .األعمال 

وعلررً صرراحب العمررل حالررة اسررتخدام عشرررة 
عمرال فرؤكثر أن ٌضر  هرذ  الالئحرة فرً مكرران 

 .ظاهر 

التاااً ٌجاااوز  الجااازاءات التؤدٌبٌاااة:60ماااادة  
 وفقا  للوائح تنظٌم العملتوقٌعها علً العامل 

 :والجزاءات التؤدٌبٌة فً كل منشؤة هً 
 .اإلنذار -1
 .جر الخصم من األ-2
تؤجٌل موعد إستحقاق العالوة السنوٌة بمدة -3

 .ال تجاوز ثالثة أشهر 
الحرمان من جزء من العرالوة السرنوٌة بمرا -4

 .ال ٌجاوز نصفها 
تؤجٌل الترقٌة عنرد إسرتحقاقها لمردة ال تزٌرد -5

 .علً سنة 
 . خفض األجر بمقدار عالوة علً األكثر-6
الخفض إلً وظٌفة الدرجة األدنرً مباشررة -7

دون إخرررررالل بقٌمرررررة االجرررررر الرررررذي كررررران 
 .ٌتقاضا 
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الخدمررررة وفقررررا  ألحكررررام هررررذا الفصررررل مررررن -8
 .القانون

لصرراحب العمررل لررن ٌوقررف العامررل : 66مااادة  
لمردة ال تزٌرد عرن سرتٌن ٌومرا عن عمله مإقتا 

إذا اقتضررت مصررلحة  مرر  صرررف اجررر  كررامال
التحقٌق ذلك او طلب مرن اللجنرة المشرار إلٌهرا 

هررذا القررانون فصررله مررن  مررن( 71)فررً المررادة 
 .الخدمة 

 

إذا اتهم العامل بارتكاب جناٌة او : 67مادة  
بارتكاب جنحة مخلة بالشرف او االمانه او 

االداب العامة او اتهم بارتكاب أي جنحة 
داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه 
مإقتا ، وعلٌه ان ٌعرض االمر علً اللجنة 

من هذا القانون  (71)المشار إلٌها فً المادة 
 .خالل ثالثة اٌام من تارٌخ الوقف 

وعلررً اللجنررة ان تبررت فررً الحالررة المعروضررة 
علٌهرا خرالل سرربعة اٌرام مررن ترارٌخ العرررض ، 
فتذا وافقت علً الوقف ٌصرف للعامل نصف 
اجر  ،اما فً حالة عدم الموافقره علرً الوقرف 

 .ٌصرف اجر العامل كامال من تارٌخ وقفه 
ه المختصه عدم تقدٌم العامرل فتذا رات السلط 

للمحاكمررة الجنائٌررة او قرردم للمحاكمررة وقضررً 
ببراءترررره وجررررب اعادترررره للعمررررل مرررر  تسرررروٌة 
مستحقاته كامله واال اعتبر عدم اعادته فصرال 

 .تعسفٌا 
وإذا ثبت ان اتهام العامل كان بتدبٌر صاحب  

العمل او من ٌمثله وجب اداء باقً اجرر  عرن 
 .مدة الوقف 
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 ث الرابع المبح
 االشتراكات 

 

 قانون التؤمٌن االجتماعً 
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 2007لسنة  554والقرار الوزاري رقم 

 القواعد المنفذة لقانون التؤمٌن االجتماعى بشؤن
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  الصادر بالقانون

 ي ذات العبلقةوالقوانٌن األخر

 قانون التؤمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات
 2010لسنة  135الصادر بالقانون رقم 
 

 :االشتراكات الممولة للنظام 
 

نوع 
 التؤمٌن

مإمن  المنشؤة
 علٌ 
% 

 المنشؤة
ة حكوم
% 

قطاع 
 عام
% 

قطاع 
 خاا
% 

ة حكوم
% 

قطاع 
 عام
% 

قطاع 
 خاا
% 

شٌخوخة 
وعجز 
 ووفاة

15 15 15 10 25 25 25 

  إصابا
 العمل

1 2 3 - 1 2 3 

 5 4 4 1 4 3 3 المرد

 2 2 - - 2 2 - البطالة

األجر 
 المتغٌر

19 22 24 11 30 33 35 

نظام 
 المكافؤة

2 2 2 3 5 5 5 

األجر 
 األساسً

21 24 26 14 35 38 40 

 

 (2)مرفق   
 ملخا نسب االشتراك

 

 

 ( 3)مرفق 
 تالحسابات التً تودع بها االشتراكا ملخا

 

 (162) مادة
المعاشات والتعوٌضات المقررة وفقا  ألحكام الباب 

للمإمن علٌهم الذٌن كانوا من هذا القانون  الثالث

 (المادة الرابعة)
ال تخل أحكرام القرانون المرافرق بحقروق العمرال 
السابق لهرم الحصرول علٌهرا مرن أجرور ومزاٌرا 
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خاضعٌن ألحكام قوانٌن العمل ال تقابل من 
التزامات صاحب العمل فى تؤمٌن الشٌخوخة 
والعجز والوفاة إال ما ٌعادل مكافؤة نهاٌة الخدمة 

 .ألحكام قانون العمل القانونٌة محسوبة وفقا  

مسررتمدة مررن أحكررام القرروانٌن واللرروائح والررنظم 
واالتفاقٌررات والقرررارات الداخلٌررة السررابقة علررً 

 .العمل بؤحكامه

بعد  عن مدة عملهٌستحق العامل  : 126مادة  
بواق  أجر نصف شهر عن  سن الستٌن مكافؤة

كل سنة من السنوات الخمس األولً ،وأجر 
شهر عن كل سنة من السنوات التالٌة لها 

،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذ  المدة وفقا  
ألحكام تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفا  

لٌها فً قانون التؤمٌن المنصوص ع
 .االجتماعً

المنصروص علٌهرا فرً الفقررة وتستحق المكافؤة 
السرابقة عررن سرنوات الخدمررة السرابقة علررً سررن 

وذلك للمتدرج وللعامل عند بلو   الثامنة عشرة
هررذ  السن،وتحسررب هررذ  المكافررؤة علررً أسرراس 

 .عخر ما كان ٌتقاضا 

 

 (125) مادة
التى ٌإدٌها صاحب العمل على  تحسب اإلشتراكات

ل كرل أساس ما ٌستحقه المإمن علٌه مرن أجرر خرال
 . شهر

تحدٌرد عرردد أٌرام العمررل  وٌراعاى فاى حساااب األجار
 فرررررررى الشرررررررهر بثالثرررررررٌن ٌومرررررررا  بالنسررررررربة لمرررررررن 

 . ال ٌتقاضون أجورهم مشاهرة 
 

عن المدد الترى ال ٌسرتحق  وال تإدى أٌة إشتراكات
 . تعوٌضا  عنه أو عنها أجرا  

ألجر اإلشتراك  ومع عدم اإلخبلل بالحد األدنى

تعتبررر فررً تطبٌررق أحكررام هررذا القررانون :2مااادة
ا  إال اذا ٌوما  ، والشهر ثالثرٌن ٌومر 365السنة 

 .تم االتفاق علً خالف ذلك

 : القواعد العامة ألداء االشتراكات واألقساط: أوال 
 ( 86) مادة 

ٌلترررزم صررراحب العمرررل برررؤن ٌرررإدى للهٌئرررة  - 1
اإلشرررتراكات المسرررتحقة وتشرررمل حصرررته 
والحصرة الترى ٌلترزم بتقتطاعهرا مرن أجررر 
المررإمن علٌرره وأٌررة أقسرراط أخرررى تطلررب 

 . ر المإمن علٌهالهٌئة إستقطاعها من أج
ٌراعى فى حسراب األجرر تحدٌرد عردد أٌرام  - 2

العمررل فررى الشررهر بثالثررٌن ٌومررا  بالنسرربة 
  .  لمن ال ٌتقاضون أجورهم شهرٌا  

ٌعفررى المررإمن علٌرره وصرراحب العمررل مررن  - 3
التجنٌررد  اإلشررتراكات المسررتحقة عررن مرردة
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ؤمٌنات بقرار ٌصدر  بناء األساسى ٌكون لوزٌر الت
على إقتراح مجلس اإلدارة أن ٌحدد أجر اإلشتراك 
بالنسبة لبعض فئات المإمن علٌهم وطرٌقة حساب 
هذا األجر وطرٌقة حساب اإلشتراكات وتارٌخ بدء 

  .إنتفاعهم بنظام المكافؤة

وتتحماال بهااا الخزانااة العامااة   ,اإللزامررى
  .  للدولة

بالحكومة والقطاع العام وقطاع ملون العا: ثانٌا 
 : األعمال العام

تتحدد اإلشرتراكات الترى ٌإدٌهرا صراحب العمرل 
بالنسررربة للمرررإمن علرررٌهم العررراملٌن بالحكومرررة 
والقطررراع العرررام وقطررراع األعمرررال العرررام علرررى 
أسرراس إجمررالى أجررر المررإمن علٌرره خررالل كررل 

  . شهر

ٌق  باطال  كرل شررط أو اتفراق ٌخرالف : 5مادة  
ام هذا القانون ولو كان سابقا  علً العمل به أحك

،اذا كرران ٌتضررمن انتقاصررا  مررن حقرروق العامررل 
 .المقررة فٌه

ل بؤٌرررة مزاٌرررا أو شرررروط تكرررون وٌسرررتمر العرررم
مقررررة أو تقرررر فررً عقررود العمررل الفردٌررة أو 
الجماعٌررة أو األنظمررة األساسررٌة أو غٌرهررا مررن 

 .لوائح المنشؤة ، أو بمقتضى العرف 
كررل مصررالحة تتضررمن انتقاصررا  أو  وتقرر  باطلررة

إبراءا  من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل 
خررالل مرردة سرررٌانه او خررالل ثالثررة أشررهر مررن 
تررارٌخ انتهائرره متررً كانررت تخررالف أحكررام هررذا 

 .القانون

 

 أحكام خاصة باشتراكات المإمن علٌهم
 بالقطاع الخاا

 (131 ) مادة
1إااستثناءاا ماان أااحااكاماا ااالاامادااةاا  2 تررحسب   5

شتراكات التى ٌإدٌها صاحب العمل فى القطاع اإل
الخاص وتلك التى تقتط  من أجور المإمن علٌهم 
خالل سنة مٌالدٌة على أساس أجورهم فى شهر 

 :العاملون بالقطاع الخاا  
 ( 88) مادة 

تحسب اإلشتراكات التى ٌلتزم بهرا صراحب العمرل  - 1
فررى القطرراع الخرراص علررى أسرراس بٌانررات العرراملٌن 
لدٌرره وأجررورهم وإشررتراكاتهم التررى ٌلتررزم بتقرردٌمها 
للهٌئرررة وفقرررا  للنمررراذج وفرررى المواعٌرررد وبالشرررروط 

لهررذا  ا البلئحااة التنفٌذٌااةالتااى تحااددهواألوضرراع 
 . القانون
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 .ٌناٌر من كل سنة
 االشتراكات المستحقة عن األجر المتغٌروتحسب 

ٌناٌر وأبرٌل  علً أساس تلك األجور فً أشهر 
 .وٌولٌو وأكتوبر من كل سنة 

 
 (132) دة ما

عن المإمن علٌهم  اإلشتراكات المستحقةتحسب 
المشار إلٌهم بالمادة السابقة الذٌن ٌلتحقون بالخدمة 
بررعد شهر ٌررناٌررر عررلى أررساسرر أررجررر اررلررشهر اررلررذى 
ثم  لى  لتا ا ٌر  ٌنا وذلك حتى  لخدمة  با فٌه  لتحقوا  إ

لمبٌن فى المادة األساس بعد ذلك على  ٌعاملون ا
 . السابقة

الذٌن ٌنطبق علٌهم هذا القانون  وبالنسبة للعاملٌن
تحسب إاالشتركات المستحقة عن األجر  ألول مرة

فٌه  ٌبدأ   لذى  ا لشهر  ا األساسً على أساس أجر 
لى لتا ا ٌر  ٌنا حتى  علٌهم  نون  لقا ا ا  هذ ن  ثم  سرٌا

لمبٌن فى المادة  ٌعاملون بعد ذلك على األساس ا
 . السابقة

مستحقة لتحسب االشتراكات اوفً جمٌع األحوال 
عرً أرساسر ترك ارألرجرورر فرً  عن ااألاجار االامتغٌر

الشهر الذي التحقوا فٌه بالخدمة أو فً الشهر الذي 
ثم فٌه سرٌان القانون علٌهم بحسب األحوال   ٌبدأ

لمبٌن فى المادة  ٌعاملون بعد ذلك على األساس ا
  .السابقة

 

عن الشهر الذى تبدأ  اإلشتراكات كاملةوتستحق 
الشهر الذى تنتهى  فٌه الخدمة وال تستحق عن جزء

  .فٌه
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 (133) مادة
وم   ( 125) إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة 

ٌإدى صاحب العمل (  126) عدم اإلخالل بالمادة 
فى القطاع الخاص اإلشتراكات كاملة إذا كان عقد 

كانت أجور المإمن علٌهم ال تكفى  العمل موقوفا أو
إدٌها صاحب العمل لذلك ، وتعتبر المبالا التى ٌ

عن المإمن علٌهم فى حكم القرض ، وٌكون الوفاء 
ها  قرار من وزٌر ببها طبقا  لألحكام التى ٌصدر 

 التؤمٌنات
لعمل ا حب  مل وصا لعا ا كات  وٌعفى  الشترا ا من 

 . المستحقة عن مدة التجنٌد اإللزامً
 

 554من القرار الوزاري ( 28) مادة
 2007لسنة 

بالا التً ٌإدٌها أصحاب ٌعتبر فً حكم القرض الم
األعمال بالقطاع الخاص عن المإمن علٌهم طبقا 

1)   ألررحرركامرر اررلررمادررةرر 3 مررن قررانررونرر اررلررتؤمررٌن  ( 3
 . اإلجتماعى

وررالرر ٌررجوزرر لررصاحررب اررلررعمل أررنرر ٌررقتط  مررن أررجررر 
المإمن علٌه وفاء  للمبالا المشار إلٌها ولوٌرها من 

 10المبالا التً ٌكون قد إقترضها منه أكثر من 
لمادة من هذا ا %  با لواردة  ألجر وفقا  للقواعد ا

 .من قانون العمل( 44)
قتضاء أٌة فائدة عن إكما ال ٌجوز لصاحب العمل 

 .تلك المبالا

ال ٌجوز لصاحب العمل أن ٌقتط  :  43مادة 
وفاء لما %( 10)من أجر العامل أكثر من 

لو  ٌكون قد أقرضه من مال اثناء سرٌان العقد
  القروض ، ان ٌتقاضً اٌة فائدة عن هذ

وٌسري ذلك الحكم علً االجور المدفوعة 
 .مقدما  

 

 ( 86) مادة 
ٌلتزم صاحب العمل بؤن ٌإدى للهٌئة اإلشرتراكات  - 1

المسررتحقة وتشررمل حصررته والحصررة التررى ٌلتررزم 
بتقتطاعهررا مررن أجررر المررإمن علٌرره وأٌررة أقسرراط 
أخرى تطلب الهٌئة إسرتقطاعها مرن أجرر المرإمن 

 . علٌه
سرراب األجرر تحدٌرد عرردد أٌرام العمررل ٌراعرى فرى ح - 2

فى الشهر بثالثٌن ٌومرا  بالنسربة لمرن ال ٌتقاضرون 
  .  أجورهم شهرٌا  

ٌعفرررررى المرررررإمن علٌررررره وصررررراحب العمرررررل مرررررن  - 3
  ,التجنٌرد اإللزامرى اإلشتراكات المسرتحقة عرن مردة

  .  وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة
 
 ( 89) مادة 

الثامن من هذا القانون الباب  م  عدم اإلخالل بؤحكام 
التؤمٌن على العمالة غٌر النمطٌة والموسمٌة وغٌر )

بالقطاع الخاص بؤداء  صاحب العمل ٌلتزم ( المنتظمة 
حصته وحصة المإمن علٌه فى اإلشتراكات كاملة إذا 

وتحدد   , كانت أجور المإمن علٌهم ال تكفى لذلك
ب طرق إسترداد صاح البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون

  .  العمل لما سدد  من حصة المإمن علٌه

 
لسنة  127من قانون رقم  43تنا المادة  
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بإصدار قانون الخدمة العسكرٌة 1980
 :والوطنٌة علً أن  

الجهاز اإلداري للدولة ووحدات  ٌجب علً
الحكم المحلً و الهٌئات العامة ووحدات 

القطاع العام أٌا  كان عدد العاملٌن فٌها و كذلك 
كات و الجمعٌات و المإسسات الخاصة و الشر

أصحاب األعمال الذٌن ال ٌقل عدد العاملٌن 
أن ٌحتفظوا لمن ٌجند من  لدٌهم عن عشرة

العاملٌن بوظٌفته أو بعمله أو بعمل مماثل إلً 
أن ٌنتهً من أداء الخدمة العسكرٌة و الوطنٌة 

و ٌجوز شول وظٌفة المجند أو عمله بصفة 
 . مإقتة خالل هذ  المدة

علً العاملٌن  وٌسري حكم الفقرة السابقة
بعقود مإقتة أو محددة المدة بالجهاز اإلداري 

للدولة  و وحدات الحكم المحلً و الهٌئات 
العامة و وحدات القطاع العام و ذلك إلً نهاٌة 

و علً تلك الجهات تثبٌت هإالء مدة عقودهم 
العاملٌن علً الوظائف المناسبة ، التً تخلو 

كما ٌكون اء مدة تجنٌدهم او استبقائهم بها أثن
علٌها إخطار الوحدات العسكرٌة بما ٌفٌد حفظ 

وظٌفة المجند فً مدي أقصاها ثالثون ٌوما  
 .من تارٌخ إخطارها بتجنٌد العامل 

إلى الوظٌفة او  و ٌعاد الموظف او العامل
العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خالل 

من الخدمة  ثالثون ٌوما  من تارٌخ تسرٌحة
وٌجب إعادته للعمل ،  العسكرٌة و الوطنٌة

ٌعتبر و  خالل ستٌن ٌوما  من تارٌخ الطلب
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 . تارٌخ تقدٌم  الطلب هو تارٌخ عودته للعمل

بسبب عجز إصابة  أما إذا اصبح غٌر الئق
ولكنه خالل الخدمة العسكرٌة و الوطنٌة 

ٌستطٌ  أن ٌقوم بوظٌفة أو عمل أخر ،فٌعاد 
، علً ان  مل او تلك الوظٌفةإلً هذا الع

ٌراعً وضعة فً المركز الذي ٌالئم وظٌفته 
األصلٌة من حٌث المستوي و األقدمٌة و 

 .المرتب
طلبة فً  و إذا لم ٌقدم الموظف أو العامل

أو ٌتسلم عمله خالل ثالثٌن ٌوما  من  المٌعاد
جاز رفض طلب   تارٌخ أمر العودة للعمل

 .ر مقبول إعادته ما لم ٌكن التؤخٌر لعذ
أثناء وجود  فً  وٌحتفظ للموظف أو العامل

الخدمة العسكرٌة و الوطنٌة و كذلك المستبقٌن 
منهم بما ٌستحقون من ترقٌات و عالوات كما 

وتضم مدة لو كانوا ٌإٌدون عملهم فعال  ، 
خدمتهم فٌها لمدة عملهم و تحسب فً المكافآت 

أو المعاش كما ٌحسب لهم مدد الخدمة 
و الضمائم فً حساب تلك المكافآت اإلضافٌة 

( 90)أو المعاش طبقا  ألحكام القانون رقم 
فً شؤن التامٌن والتقاعد و 1975لسنة 

 .المعاشات للقوات المسلحة 
إن كان  وتعتبر الخدمة قد قضٌت بنجاح

التعٌٌن تحت االختبار وٌإدي لهم خالل مدة 
االستبقاء كافة الحقوق المادٌة والمعنوٌة و 

األخرى بما فٌها البدالت و المكافآت و  المزاٌا
حوافز التً تصرف ألقرانهم فً جهات عملهم 
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األصلٌة و ذلك عالوة علً ما تدفعه لهم 
 .      وزارة الدفاع عن مدة االستبقاء 

لسنة  127من قانون رقم  33تنا المادة 
بإصدار قانون الخدمة العسكرٌة 1980

 :والوطنٌة علً أن  
 :  األفراد األحكام اآلتٌةٌتبع فً استدعاء 

 تحسب مدة استدعاء أفراد االحتٌاط  :أوال  
للعاملٌن ( 28)طبقا  ألحكام المادة 

بالجهات المنصوص علٌها بالفقرتٌن 
إجازة  من هذ  المادة( ثانٌا  ، ثالثا  )

استثنائٌة بمرتب أو أجر كامل وٌحتفظ 
 لهم طوال هذ  المدة بترقٌاتهم 

الدورٌة وٌإدي لهم خاللها  وعال واتهم         
كافة الحقوق المادٌة والمعنوٌة والمزاٌا 

األخرى بما فٌها العالوات والبدالت 
التً لها صفة الدوام والمقررة فً 

جهات عملهم األصلٌة وذلك عالوة 
علً ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة 

 .االستدعاء 
ٌتحمل الجهاز اإلداري للدولة ووحدات   :ثانٌا  

إلدارة المحلٌة والهٌئات العامة ا
بكامل األجور  ووحدات القطاع العام

والمرتبات وكافة الحقوق والمزاٌا 
األخرى ألفراد االحتٌاط المستدعٌن من 

بٌن العاملٌن بها وذلك طوال مدة 
 .استدعائهم 

تتحمل الشركات والجمعٌات  :ثالثا 
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 المإسسات الخاصة وأصحاب األعمالو
رتبات وكافة الحقوق بكامل األجور والم

والمزاٌا األخرى ألفراد االحتٌاط 
المستدعٌن من بٌن العاملٌن بها وذلك 

 . طوال مدة استدعائهم

وفً حالة ما إذا كان عدد العاملٌن بهذ         
فتتحمل  الجهات أقل من خمسٌن فرد

وزارة الدفاع بكامل هذ  االستحقاقات 
عن المدة التً تزٌد علً اثنً عشر 

 .شهرا  
تصرف وزارة الدفاع ألفراد االحتٌاط   :رابعا  

المستدعٌن من غٌر الجهات 
المنصوص علٌها بالفقرتٌن الثانٌة 

من هذ  المادة مكافؤة شهرٌة  والثالثة
شاملة طوال مدة استدعائهم تعادل أول 

مربوط درجات أقرانهم من األفراد 
العسكرٌٌن ذوي الرواتب العالٌة 

والمكافآت مضافا  إلٌها التعوٌضات 
العسكرٌة المقررة ألفراد االحتٌاط فٌما 

عدا مكافؤة االحتٌاط وعالوة امتداد 
الخدمة كل حسب الدرجة المستدعً 

 .بها
وٌمنح العاملون والمستدعون لخدمة 

االحتٌاط من الجهات المنصوص 
من هذ   (ثانٌا  ، ثالثا  )علٌها بالفقرتٌن 

المكافآت وحوافز اإلنتاج بذات النسب 
ٌحصل علٌها زمالإهم من  التً
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العاملٌن الذٌن ٌسهمون فً زٌادة 
 .اإلنتاج بصفة فعلٌة 

ٌحرم األفراد االحتٌاط من  :خامسا  
استحقاقاتهم المالٌة الموضحة بهذ  
المادة عن مدد غٌابهم فً فترات 

 . استدعائهم

 
 

 
 (2) رقم مرفق

 ملخا نسب االشتراك 
 

 العاملٌن لحساب الغٌر نوع التؤمٌن
كل ما ٌحصل علٌ  المإمن علٌ  من مقابل نقدي من   = أجر اإلشتراك

جهة عمل  وٌحدد الوزٌر المختا بالتؤمٌنات عناصر هذا األجر وحده 
 األدنى

العاملٌن لحساب أنفسهم 
 والعاملٌن المصرٌٌن بالخارج 

فئة الدخل  = دخل اإلشتراك
 التى ٌختارها المإمن علٌ 

 %المإمن علٌ  

 مبلحظات

المإمن  %ب العمل صاح
علٌ  
% 

 %االجمالً 

 حكومة
% 

 عام
% 

 خاا
% 

 حكومة
% 

 عام
% 

 خاا
% 

  20 22 22 22 9 13 13 13 تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة: أوال 

اختٌاري بالنسبة للعاملٌن لحساب أنفسهم  1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 نظام المكافؤة : ثانٌا 
 والعاملٌن المصرٌٌن بالخارج

 0.5 تؤمٌن اصابات العمل : ثالثا 
 

0.5 
 

1  -0.5 
 

0.5 
 

 بالنسبة للمهن الخطرة % 1.5 --  1
بالنسبة  للمهن ذات الخطورة % 2 -

 الشدٌدة 

تعوٌد األجار ومصاارٌف اإلنتقاال  :رابعا 
 فى حالة المرد

 - -0.5  - - -0.5  - 

 -  2.5 2.5 2.5 0.5 2 2 2 تؤمٌن البطالة: خامسا 

 :العبلج والرعاٌة الطبٌة : سادسا 
 اصابات العمل - 1
 المرد - 2

 
0.5 
3 

 
1 
3 

 
1 
3 

 
 -
1 

 
0.5 
4 

 
1 
4 

 
1 
4 

 
 -
 -

وذلك وفقا  للقواعد والشروط والحدود 
القصوى  لؤلجر ونسب اإلشتراك الواردة 

قانون التؤمٌن )بالقانون المشار إلٌ  
لسنة  79اإلجتماعً الصادر  بالقانون رقم 

 )  ت وتعدٌبل 1975

  21 32 31 30.5 11 21 20 19.5 االجمالً 
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 (3)مرفق رقم 
 الحسابات التً تودع بها االشتراكات ملخا

  
 14مصارٌف ادارٌة طبقا للمادة % 1المسدد لحساب المإمن علٌ  ٌخصم من   نوع التؤمٌن

 :وٌوزع الباقً علً الحسابات اآلتٌة 

عد خصم نسبة حصٌلة االشتراكات ب) الحساب الشخصً 
 (المساهمة الحساب التكافلً

 الحساب التكافلً

 الحساب المالً الحساب االعتباري

تؤمٌن الشٌخوخة : أوال 
  والعجز والوفاة 

65 – 80 % 
عوائد إستثمار هذه + 
 األموال

20 – 35 % 
عوائد إستثمار هذه + 

 األموال

 23نسبة المساهمة تبعا للسن من جدول 
2 – 8 % 
 ستثمار هذه األموالعوائد إ+ 
وٌودع الباقً فً الحساب الشخصً موزعا بٌن كل من الحساب االعتباري والحساب  

 المالً 
 

 % 80 – 65 نظام المكافؤة: ثانٌا 
عوائد إستثمار هذه + 
 األموال

20 – 35 % 
عوائد إستثمار هذه + 

 األموال

 

 % 100   تؤمٌن اصابات العمل: ثالثا 
 األموالعوائد إستثمار هذه + 

تعوٌد األجر  :رابعا 
ومصارٌف اإلنتقال فى حالة 

 المرد

  100 % 
 عوائد إستثمار هذه األموال+ 

 % 80 – 65 تؤمٌن البطالة: خامسا 
عوائد إستثمار هذه + 
 األموال

20 – 35 % 
عوائد إستثمار هذه + 

 األموال

25 – 30  % 
 عوائد إستثمار هذه األموال+ 

الشخصً موزعا بٌن كل من الحساب االعتباري والحساب  وٌودع الباقً فً الحساب
 المالً
 عوائد إستثمار هذه األموال+ 

العبلج والرعاٌة : سادسا 
 الطبٌة

  100 % 
 عوائد إستثمار هذه األموال+ 
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 المبحث الخامس

 أجازة رعاٌة الطفل 
 

 قانون التؤمٌن االجتماعً 
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 2007لسنة  554رار الوزاري رقم والق
 القواعد المنفذة لقانون التؤمٌن االجتماعى بشؤن

 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  الصادر بالقانون

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة

 قانون التؤمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات
 2010لسنة  135الصادر بالقانون رقم 
 

 المإمن علٌها بالقطاع الحكومً والقطاع : أوال 
 :العام وقطاع األعمال العام

اسااااتحقت المااااإمن علٌهااااا إجااااازة إذا   - 1       
باادون أجاار لرعاٌااة طفلهااا واختااارت 
أن ٌتحماال صاااحب العماال اشااتراكات 
التاااؤمٌن االجتمااااعً التااازم صااااحب 
العماال بااؤداء االشااتراكات المسااتحقة 

  :اة اآلتً عن مدة اإلجازة بمراع
االشتراكات التى ٌلتزم بها صاحب  -أ               

 :العمل 
حصررة المررإمن علٌرره وحصررة ( 1)                 

صاحب العمل فى اشرتراكات 
تررررؤمٌن الشررررٌخوخة والعجررررز 

 .والوفاة ونظام المكافؤة

من قانون نظام العاملٌن  69المادة  
 47المدنٌٌن بالدولة الصادربالقانون رقم 

 :علً أن   1978لسنة 
تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاٌة طفلها 

بحد أقصى عامٌن فى المرة الواحدة ولثالث 
 .مرات طوال حٌاتها الوظٌفٌة

من  126، 125واستثناء من حكم المادتٌن 
صادر لقانون رقم قانون التؤمٌن االجتماعى ال

والقوانٌن المعدلة له تتحمل  1975لسنة 79
الجهة اإلدارٌة باشتراكات التؤمٌن المستحقة 

علٌها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو 
% 25تمنح العاملة تعوٌضا عن أجرها ٌساوى

من المرتب الذى كانت تستحقه فى تارٌخ بدء 
 .وذلك وفقا الختٌارهامدة اإلجازة 
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اشررتراكات تررؤمٌن البطالررة إذا ( 2)                 
كرران مررن العرراملٌن بالقطرراعٌن 

عررام والخرراص ، وكرران ممررن ال
تسررري فررً شررؤنهم احكررام هررذا 

 . التؤمٌن
حصررة المررإمن علٌرره وحصررة ( 3)             

صرراحب العمررل فررى اشررتراكات 
تؤمٌن المرض التً توطً حرق 
العالج والرعاٌة الطبٌة وتتحدد 

من األجر وذلك إذا % 4بنسبة 
كان المرإمن علٌره ممرن تسررى 
فررى شررؤنهم أحكررام هررذا التررؤمٌن 

 .اإلجازة داخل البالد  وقضٌت
ال تررررررإدى أٌررررررة أشررررررتراكات ( 4)             

 .لحساب تؤمٌن إصابات العمل 
األجاار الااذى تحسااب علااى أساساا   -ب             

 :االشتراكات 
بالنسااااابة لؤلجااااار األساساااااً  (1)

وعناصر األجر المتغٌر التاً 
ال ٌاااااارتبط تحدٌااااااد قٌمتهااااااا 
بمعاااادالت أو بمسااااتوي أداء 

 :المإمن علٌ 
إمن علٌرره بررافتراض أجرر المرر

عدم حصروله علرى اإلجرازة 
سررواء فررى ذلررك االشررتراكات 
المسرررررررتحقة عرررررررن األجرررررررر 

 .األساسى أو األجر المتوٌر
بالنسااااابة لعناصااااار األجااااار ( 2)

 
من قانون نظام العاملٌن  72المادة  تنا

لسنة  48بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 
 :علً أن   1978

تستحق العاملة بناء علً طلبها إجازة بدون 
بحد أقصى عامان فى أجر لرعاٌة طفلها وذلك 

المرة الواحدة وثالث مرات طوال حٌاتها 
 .الوظٌفٌة

من  126، 125واستثناء من حكم المادتٌن 
انون التؤمٌن االجتماعى الصادر لقانون رقم ق

والقوانٌن المعدلة له ، تتحمل  1975لسنة 79
الوحدة  باشتراكات التؤمٌن المستحقة علٌها 
وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح 

من % 25العاملة تعوٌضا عن أجرها ٌساوى
المرتب الذى كانت تستحقه فى تارٌخ بدء مدة 

 .وفقا الختٌارهاوذلك اإلجازة 
 

من قانون الطفل الصادر  72المادة  تنا
 :علً أن   1996لسنة  12بالقانون رقم 

للعاملة فً الدولة والقطاع العام وقطاع 
الحصول علً إجازة بدون أجر  العام األعمال

وتستحق ثالث لمدة سنتٌن لرعاٌة طفلها ، 
 .طوال مدة خدمتها  مرات

مٌن االجتماعً واستثناء من أحكام قانون التؤ
تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات 
التؤمٌن المستحقة علٌها وعلً العاملة وفق 

أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة 
من المرتب % 25تعوٌضا عن أجرها ٌساوي 
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المتغٌاار التاااى ٌااارتبط تحدٌاااد 
قٌمتها بمعدالت أو بمساتوى 

 :أداء المإمن علٌ 
تتحرردد طرٌقررة حسرراب هررذ  
العناصررررررر بمتوسررررررط مررررررا 
 اسرررررتحق عنررررره اشرررررتراكات

خررالل سررنة االشررتراك عررن 
هرررذا األجرررر السرررابقة علرررى 
اإلجررررازة أو مرررردة اشررررتراك 
المإمن علٌه عن هذا األجر 

 .إن قلت عن ذلك
 :أداء االشتراكات  -ج                

ٌلتررزم صرراحب العمررل  بررؤداء  (1)
االشررررتراكات المسررررتحقة فررررً 

 .المواعٌد الدورٌة 
فرررً حالرررة الترررؤخٌر فرررً أداء ( 2)               

تراكات ٌلتزم باداء مبلرا اإلش
إضرررافً ٌحررردد بنسررربة سرررعر 
الخصررررم المعلررررن مررررن البنررررك 
المركرررررزي المصرررررري فرررررً 
الشهر الذي ٌتعٌن فٌه السرداد 

، وذلك عن % 2مضافا الٌه 
المرردة مررن تررارٌخ االسررتحقاق 

 .وحتً نهاٌة شهر السداد
 :األقساط  -د       

اذا كرران المررإمن علٌهررا مسررتحقا                     
ها أقساطا قبل القٌرام باإلجرازة علٌ

،  ٌتم مرد مردة التقسرٌط    بمقردار 

الذي كانت تستحقه فً تارٌخ بدء فترة اإلجازة 
 .وذلك وفقا الختٌارها 

ن للعاملرة فرً المنشرؤة وفً القطاع الخاص ٌكو
التررً تسررتخدم خمسررٌن عررامال فررؤكثر الحررق فررً 
الحصول علً إجازة بدون أجرر لمردة التجراوز 
سنتٌن ، وذلك لرعاٌة طفلها ، وال تستحق هرذ  
اإلجررازة ألكثررر مررن ثررالث مرررات طرروال مرردة 

 خدمتها
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 .مدة اإلجازة 
إذا اختاااارت الماااإمن علٌهاااا صااارف   - 2         

 :  %(25)تعوٌد األجر 
ٌتب  فى شؤنها القواعد واألحكام                 

واإلجراءات الخاصة بمدة اإلجازة 
 العمل  الخاصة بدون أجر لوٌر

وفٌما ٌلً األحكام المنظمة لئلجاز الخاصة بدون 
 :ر العمل أجر لغٌ

1

63

6653118

 ( 87) مادة 
وذلاااك وفقاااا  تساااتحق اإلشاااتراكات عااان المااادد التالٌاااة 

   :  منها للقواعد واألحكام المبٌنة قرٌن كل
مدد اإلعارات الخارجٌة بدون أجر، ومدد   - 1     

اإلجاااازات الخاصاااة للعمااال بالخاااارج ، 
   :  ومدد اإلجازات الخاصة بدون أجر

ٌلتزم المرإمن علٌره بحصرته وحصرة  -أ 
 .  صاحب العمل فى اإلشتراكات

مررن ترإدى الحصررتان عررن كرل سررنة  -ب 
سرررنوات مررردة اإلجرررازة فرررى موعرررد 
غاٌتررره نهاٌرررة السرررنة التالٌرررة للسرررنة 

 . المستحقة عنها اإلشتراكات
فً حالة عدم األداء خرالل المٌعراد   -ج 

 : تقوم الهٌئة باآلتً  المشار إلٌـه
أداء قٌمرررررررررررة اإلشرررررررررررتراكات ( 1)     

المسررررتحقة علٌرررره بالحسررررراب 
التكررافلى خصررما  مررن المبررالا 

حسررراب المودعرررة لدٌررره فرررً ال
 .  الشخصً

تحصرررررٌل بررررراقى اإلشرررررتراكات ( 2)     
والمبررالا اإلضررافٌة المسررتحقة 

وإٌررداعها فررً حسررابه , علٌهررا
الشخصررررررً وفقررررررا  للقواعررررررد 
المنصررروص علٌهرررا فرررى هرررذا 

 . القانون
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3

  

مثل  لبدلذ و للبولتللو ) 

لبخاصللا لب لل  بللض هلل ض  للجرا لبلل  ل  للز 

(ل ساس  

 - ب

مثاال ) 

 : (ال  .....الحوافز والمكافآت 
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 ولمزٌد من التفاصٌل
 :راجع فً هذا الشؤن 

 
 المذكرة الثالثة

 أحكام خاصة ببعد مدد اإلشتراك
 فً قانون التؤمٌن االجتماعً

 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 المبحث الثانً

 مدة اإلجازة الخاصة بدون أجر لغٌر العمل

 :المإمن علٌ  بالقطاع الخاا : ثانٌا 
عااااامبل  50بالمنشااااؤة التااااً تسااااتخدم  – 1       

 :فؤكثر 
علٌها الحق فً إجازة بدون  للمإمن             

أجر لرعاٌة طفلها وتطبق بشؤنها 
 . البند أوالفً األحكام السابق بٌانها   

 50بالمنشاااؤة التاااً تساااتخدم أقااال مااان  -2        
 :عامبل

لرررٌس للمرررإمن علٌهرررا الحرررق فرررً إجرررازة             
 .بدون أجر لرعاٌة طفلها 

 

من قانون العمل الصادر  94المادة  تنا
 :علً أن   2003لسنة  12ن رقم بالقانو

( 72)م  مراعاة حكم الفقرة الثانٌة من المادة 
 12من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 

التً المنشؤة ٌكون للعاملة فً  ، 1996لسنة 
الحق فً الحصول  عامال فؤكثر 50تستخدم 

لمدة ال تتجاوز سنتٌن علً إجازة بدون أجر 
 حق هذ  اإلجازةوال تست،  وذلك لرعاٌة طفلها

 .ألكثر من مرتٌن طوال مدة خدمتها 
 
من قانون الطفل الصادر  72المادة  تنا

 :علً أن   1996لسنة  12بالقانون رقم 
للعاملة فً الدولة والقطاع العام وقطاع 

األعمال العام الحصول علً إجازة بدون أجر 
لمدة سنتٌن لرعاٌة طفلها ، وتستحق ثالث 

 .ا مرات طوال مدة خدمته
واستثناء من أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً 
تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات 
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التؤمٌن المستحقة علٌها وعلً العاملة وفق 
أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة 

من المرتب % 25تعوٌضا عن أجرها ٌساوي 
الذي كانت تستحقه فً تارٌخ بدء فترة اإلجازة 

 .الختٌارها وذلك وفقا 
وفً القطاع الخاص ٌكون للعاملرة فرً المنشرؤة 
التررً تسررتخدم خمسررٌن عررامال فررؤكثر الحررق فررً 
الحصول علً إجازة بدون أجرر لمردة التجراوز 
سنتٌن ، وذلك لرعاٌة طفلها ، وال تستحق هرذ  
اإلجررازة ألكثررر مررن ثررالث مرررات طرروال مرردة 

 خدمتها
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 المبحث السادس
 ستقطاعاتاال 

 

 قانون التؤمٌن االجتماعً 
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 2007لسنة  554والقرار الوزاري رقم 

 القواعد المنفذة لقانون التؤمٌن االجتماعى بشؤن
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  الصادر بالقانون

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة

 قانون التؤمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات
 2010لسنة  135الصادر بالقانون رقم 
 

 (144)مادة 
النرزول عرن مسرتحقات المرإمن  أو ال ٌجوز الحجز

لردى الهٌئرة  أوالمسرتفٌدٌن صراحب المعراش أو علٌه
 . القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى

 أو وإستثناء من حكم الفقرة السابقة ٌجوز الحجز
مستحقات المشار إلٌها لسداد ال النزول عن

 : الحقوق اآلتٌة 
 . النفقات  -1
من  القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى ما تجمد للهٌئة  -2

 .مبالا على صاحب الشؤن
لسررنة  62ومرر  مراعرراة أحكررام القررانون رقررم                  

بشؤن تعدٌل أحكام بعض النفقات ٌكون  1976
الحجررررز للوفرررراء بالمبررررالا الموضررررحة بالبنرررردٌن 

سررابقٌن بمررا ال ٌجرراوز الربرر  ، وعنررد التررزاحم ال
ٌبدأ بخصم دٌن النفقة فى حردود الجرزء الجرائز 
الحجز علٌره مخصروما منره الرثمن للوفراء بردٌن 

مرررررر  مراعرررررراة أحكررررررام المررررررواد  :44مااااااادة 
من قانون تنظٌم بعض أوضاع ( 75،76،77)

وإجررررراءات التقاضررررً فررررً مسررررائل األحرررروال 
لسررررنة  1قررررانون رقررررم الالشخصررررٌة الصررررادر ب

ال ٌجرررررروز فررررررً جمٌرررررر  األحرررررروال ،  2000
قطاع او الحجرررز أو النرررزول عرررن األجرررر االسرررت

فررً حرردود  اال المسررتحق للعامررل ألداء أي دٌررن
مررن هررذا األجررر ، وٌجرروز رفرر  نسرربة %( 25)

 .فً حالة دٌن النفقة%( 50)الخصم الً 
 .وعند التزاحم ٌقدم دٌن النفقة

،ثم ما ٌكون مطلوبا  لصاحب العمل بسربب مرا  
داد أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، او استر

لمررا صرررف الٌرره بوٌررر وجرره حررق ، أو مررا وقرر  
 علً العامل من جزاءات 

وٌشترط لصرحة النرزول عرن األجرر فرً حردود 
النسبة المقررة بهذ  المادة ان تصدر به موافقة 

 ( 101) مادة 
الحجز على مستحقات المإمن أو  ال ٌجوز التنازل - 1

لررردى  علٌررره أو صررراحب المعررراش أو المسرررتفٌدٌن
 .  الهٌئة

التنرازل أو ٌجروز  ستثناء مرن حكرم الفقررة السرابقةإ - 2 
لمسرررتحقات المشرررار إلٌهرررا بمرررا ال ا علرررى الحجرررز
  :الحقوق اآلتٌة منها لسداد % 25ٌجاوز 

  .  المبالا المستحقة للهٌئة على صاحب الشؤن -أ 
   .  المستحقة لبنك ناصر اإلجتماعى المبالا -ب  

لرردٌن  ٌجرروز الحجررز علررى هررذ  المسررتحقات سرردادا   - 3
  2000 لسرنة  1 النفقة بمراعاة أحكام القانون رقم 

بشؤن تنظٌم بعرض أوضراع وإجرراءات التقاضرى 
وعنررد التررزاحم . فررى مسررائل األحرروال الشخصررٌة 

  .تكون األولوٌة لدٌن النفقة 
للهٌئررة خصررم مررا ٌكررون قررد اسررتحق علررى صرراحب  - 4

وذلررك خصررما  مررن  ,الشررؤن قبررل وفاترره مررن مبررالا 
رر، وتا  ن أو المسررتفٌدٌنحقرروق المسررتحقٌ م بٌررنهم قس 

 .بنسبة المنصرف من أنصبتهم
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 . القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعىالهٌئة 

 . أقساط قروض بنك ناصر اإلجتماعى -3
القومٌة للتؤمٌن األقساط المستحقة للهٌئة  -4

 .  اإلجتماعى 
حجز ما ٌكون  اإلجتماعى للتؤمٌن مٌةالقووللهٌئة 

 قد استحق على المإمن علٌ 
أوصاحب المعاش قبل وفات  من مبالغ خصما من  

مستحقات المستفٌدٌن فى حدود ربع هذه 
صرف من نالمستحقات تقسم بٌنهم بنسبة الم

 . أنصبتهم

قبول أداء  ٌجوز للهٌئة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى
المإمن علٌره أو صراحب  المبالا المستحقة لها على

المرافررق ، وٌوقررف ( 6)المعرراش وفقررا  للجرردول رقررم 
أو إسرررتحقاق  اقتطررراع األقسررراط فرررى حالرررة الرررـوفاة

 .المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز
قبرول  كما ٌجوز للهٌئة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى

 أو أداء المبرالا المسرتحقة لهرا علرى المرإمن علرٌهم

بطرٌق االسرتبدال وفقرا  للجردول أصحاب المعاشات 
المرافررق مرر  اإلعفرراء مررن الكشررف الطبررى دون ( 7)

( 123)من المرادة ( 2،3،4)التقٌد بؤحكام الفقرات 
معراش  أو وتحصل أقساط اإلستبدال إبتداء من أجر

 .الشهر التالى لقبول الرغبة فى إجراء اإلستبدال
على المإمن علٌه  وٌوقف سداد األقساط المستحقة

 أو ٌر  الحراالت الترى ال ٌسرتحق عنهرا أجررا  فى جم
تعوٌضا  عن األجر بما فى ذلك أقساط  اإلستبدال و 
ٌسررتؤنف السررداد فررور إسررتحقاق األجررر و تررزاد مرردة 

 .التقسٌط بقدر المدة التى أوقف فٌها سداد األقساط

 مكتوبة من العامل 
وتحسب النسبة المشار إلٌهرا فرً الفقررة األولرً 
مررن هررذ  المررادة بعررد اسررتقطاع ضرررٌبة الرردخل 

ٌمرررة المبرررالا المسرررتحقة وفقرررا علرررً األجرررر ،وق
لقوانٌن التؤمٌن اإلجتماعً ، وما ٌكون صاحب 
العمرررل قرررد اقرضررره للعامرررل فرررً حررردود النسررربة 

 .المنصوص علٌها فً المادة السابقة 
 
 

ٌجوز للهٌئة قبول أداء المبرالا المسرتحقة لهرا علرى  - 5
وفقررا   صراحب المعرراش بالتقسرٌط المرإمن علٌرره أو

للقواعرررد والشرررروط واإلجرررراءات الترررً تحرررددها 
 .البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون 

األقسرررراط للمررررإمن علٌرررره أن ٌطلررررب وقررررف سررررداد  - 6
المستحقة فى جمٌ  الحاالت التى ال ٌستحق عنها 

وٌسررتؤنف السررداد , أجرررا  أو تعوٌضررا  عررن األجررر
وترزاد مردة التقسرٌط بقردر , فور إسرتحقاق األجرر 

   . المدة التى أوقف فٌها سداد األقساط
للهٌئررة قبرررول تقسرررٌط المبرررالا المسرررتحقة لهرررا قبرررل   - 7

  .  واتالمستفٌدٌن على مدة التجاوز خمس سن
ٌجرروز للهٌئررة الحجررز علررى أجررر المررإمن علٌرره أو   - 8

  , المسررتحق لسررداد متجمررد المبررالا المسررتحقة لهررا 
وكررذا متجمررد اإلشررتراكات فررى الحرردود المقررررة 

 .قانونا  
 

 
 

 



               3122ي٘ ىي٘                                                                                                                           ٍزمشاد في اىزؤٍيْبد االجزَبػيخ                           

  اىثبّيخ ٗاىخَغُ٘اىَزمشح 

971795

122003 

1352010www.elsayyad.net  W :

57/124 

 

مر  عردم  وفى حالة صرف تعوٌد الدفعة الواحدة
اط إسرررتحقاق معررراش تخصرررم القٌمرررة الحالٌرررة لألقسررر

المسرررتحقة علرررى المرررإمن علٌررره مرررن التعررروٌض و 
 .المكافؤة

اإلجتماعى  قبول وٌجوز للهٌئة القومٌة للتؤمٌن    
تقسٌط المبالا المستحقة لها قبل المستفٌدٌن على 

 .خمس سنوات

الحجز  كما ٌكون للهٌئة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى
على أجر المإمن علٌ  لسداد متجمد اإلشتراكات 

مبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة ومتجمد ال
الحدود والقواعد المنصوا علٌها فً الفقرة 

 .الثانٌة
من قانون تنظٌم بعد أوضاع ( 75،76،77)المواد   

وإجراءات التقاضً فً مسائل األحوال الشخصٌة 
 2000لسنة  1رقم  قانونالالصادر ب

 

لبنك ناصر االجتمراعً اسرتٌفاء مرا  : 75مادة 
قررام بؤدائرره مررن نفقررات وأجررور ومررافً حكمهررا 
وجمٌررر  ماتكبرررد  مرررن مصرررارٌف فعلٌرررة أنفقهرررا 

 .بسبب امتناع المحكوم علٌه عن أدائها 
 

استثناء مما تقرر  القوانٌن فى شؤن  : 76مادة 
قواعرررد الحجرررز علرررى المرتبرررات أو األجرررور أو 

ٌكون الحد األقصى ،  معاشات وما فى حكمهاال
لما ٌجوز الحجز علٌه منهرا وفراء لردٌن نفقرة أو 

للزوجرة أو المطلقرة أو  فى حكمهرا  أو ما أجر 
 : األوالد أو الوالدٌن فى حدود النسب األتٌة 

% 40للزوجررة أو المطلقررة وتكررون % 25أ ـ 
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 . فى حالة وجود أكثر من واحدة 
 . هما للوالدٌن أو أٌ% 25ب ـ 

 . للولدٌن أو أقل % 35 -ج 
للزوجرة أو المطلقرة ولولرد أو إثنرٌن % 40د ـ 

 . والوالدٌن أو أٌهما 
للزوجرررة أو المطلقررة وأكثرررر مرررن % 50  - هررـ

 . ولدٌن والوالدٌن أو أٌهما 
وفررى جمٌرر  األحرروال ال ٌجرروز أن تزٌررد النسرربة 

تقسررم %( 50)الترى ٌجروز الحجرز علٌهرا علرى 
 . ة ما حكم به لكل منهم بٌن المستحقٌن بنسب

 
فى حالة التزاحم بٌن الدٌون تكون   : 77مادة 

األولوٌررة لرردٌن نفقررة الزوجررة أو المطلقررة ،فنفقررة 
األوالد ، فنفقررة الوالرردٌن ، فنفقررة األقررارب ، ثررم 

 .   الدٌون األخرى 
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 بعساالمبحث ال
 وحقوق العاملٌن ضمانات التحصٌل

 

 ن االجتماعً قانون التؤمٌ
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 2007لسنة  554والقرار الوزاري رقم 

 القواعد المنفذة لقانون التؤمٌن االجتماعى بشؤن
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  الصادر بالقانون

  والقوانٌن األخري ذات العبلقة

 تماعٌة والمعاشاتقانون التؤمٌنات اإلج
 2010لسنة  135الصادر بالقانون رقم 
 

 (143) مادة 
للترررؤمٌن  القومٌرررةللمبرررالا المسرررتحقة للهٌئرررة ٌكرررون 

إمتٌاز علرى بمقتضى أحكام هذا القانون االجتماعى 
وتسررتوفى مررن منقررول وعقررار  جمٌرر  أمرروال المرردٌن

القومٌة  مباشرة بعد المصروفات القضائٌة، وللهٌئة
حق تحصٌل هذ  المبالا بطرٌق تماعى للتؤمٌن االج

، وٌجرررروز لهررررا تقسررررٌط المبررررالا  الحجررررز اإلدارى
المسرررتحقة علرررى صررراحب العمرررل وذلرررك بالشرررروط 
واألوضررراع الترررى ٌصررردر بهرررا قررررار مرررن وزٌرررر 

 .التؤمٌنات

 
تكررون للمبرررالا المسررتحقة للعامرررل أو  : 7ادة ماا

المسررتحقٌن عنرره بمقتضررى أحكررام هررذا القررانون 
وال المرردٌن مررن منقررول امتٌرراز علررً جمٌرر  أمرر

وعقررار ،وتسررتوفً مٌاشرررة بعررد المصرررروفات 
 .القضائٌة والمبالا المستحقة للخزانة العامة

وم  ذلك ٌستوفً االجر قبل غٌر  من الحقروق 
 .المشار إلٌها فً الفقرة السابقة 

 

 ( 100) مادة 
بمقتضرى أحكرام هرذا  ٌكون للمبالا المستحقة للهٌئة - 1

مررن  مٌرر  أمرروال المرردٌنإمتٌرراز علررى جالقررانون 
 .منقول وعقار 

  .  تستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائٌة - 2
للهٌئررة حررق تحصررٌل هررذ  المبررالا بطرٌررق الحجررز  - 3

 .اإلدارى 
ٌجرررروز للهٌئررررة تقسررررٌط المبررررالا المسررررتحقة وذلررررك  - 4

 البلئحاااة تحرررددهابالشرررروط واألوضررراع الترررى 
  .التنفٌذٌة لهذا القانون

 

 (146) مادة
المنشررؤة فررً أي ٌررد كانررت كافررة مسررتحقات  تضررمن
وٌكررون الخلررف القومٌررة للتررؤمٌن االجتمرراعى  الهٌئررة

مسررئوال بالتضررامن مرر  أصررحاب األعمررال السررابقٌن 
عرررن الوفررراء بجمٌررر  االلتزامرررات المسرررتحقة علرررٌهم 

 .القومٌة للتؤمٌن االجتماعى للهٌئة
 

 
إذا تعررررردد أصرررررحاب العمرررررل كرررررانوا : 8ماااااادة 

ا بٌرررنهم عرررن الوفررراء مسرررئولٌن بالتضرررامن فٌمررر
بجمٌرر  االلتزامررات التررً تفرضررها أحكررام هررذا 

 .القانون 
وٌكرررون مرررن تنرررازل لررره صررراحب العمرررل عرررن 
األعمال المسندة إلٌه كلهرا أو بعضرها متضرامنا  

 ( 103) مادة 
والمعنوٌة المنشؤة بجمٌ  عناصرها المادٌة  تضمن - 1

 . الهٌئة فى أى ٌد كانت كامل مستحقات
ٌكرررون الخلرررف مسرررئوال  بالتضرررامن مررر  أصرررحاب  - 2

األعمال السرابقٌن عرن الوفراء بجمٌر  اإللتزامرات 
 . المستحقة علٌهم للهٌئة
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معه فً الوفاء بجمٌ  االلتزامات التً تفرضها 
 احكام هذا القانون

إلى  فً حالة انتقال أحد عناصر المنشؤةعلى أن  
 أو أواإلرث الوصٌة أو اإلدماج أو الوٌر بالبٌ 

غٌر ذلك من تصرفات فتكون مسئولٌة  وأ النزول
 الخلف فً حدود قٌمة ما عل إلٌه

ال ٌمن  من الوفاء بجمٌ  االلتزامرات  : 9مادة 
الناشئة طبقا  للقانون ، حل المنشرؤة أو تصرفٌتها 

 .او اغالقها او افالسها 
وال ٌترتررب علررً ادمرراج المنشررؤة فررً غٌرهررا او 

–البٌر  انتقالها باالرث أو الوصٌة أو الهبرة أو 
أو النزول أو االٌجرار  -ولو كان بالمزاد العلنً

 أو غٌر ذلك من التصرفات 
،إنهرراء عقررود اسررتخدام عمررال المنشررؤة وٌكررون 
الخلف مسئوال  بالتضامن م  أصحاب األعمرال 
السررابقٌن عررن تنفٌررذ جمٌرر  االلتزامررات الناشررئة 

 .عن هذة العقود 

وٌررر المنشررؤة إلررى ال فررى حالررة إنتقررال أحررد عناصررر - 3
بررررررالبٌ  أو االنرررررردماج أو الوصررررررٌة أو اإلرث أو 
التنررررازل أو غٌررررر ذلررررك مررررن تصرررررفات فتكررررون 

  . مسئولٌة الخلف فى حدود قٌمة ما عل إلٌه

 

 (150) مادة
بالوفرراء  القومٌااة للتااؤمٌن االجتماااعى تلتاازم الهٌئااة

بالتزاماتهررا المقررررة كاملررة بالنسرربة للمررإمن علررٌهم 
حب العمرررل والمسرررتحقٌن حترررى ولرررو لرررم ٌقرررم صرررا

القومٌرررررة للترررررؤمٌن  باالشرررررتراك عنررررره فرررررى الهٌئرررررة
وتقدر الحقوق وفقا  لألحكام المنصوص االجتماعى 

 .علٌها فى هذا القانون
 وإذا لم تتثبات الهٌئاة القومٌاة للتاؤمٌن اإلجتمااعى

مررن صررحة البٌانررات الخاصررة بمرردة اإلشررتراك فررى 
علررى أو التعرروٌض  التررؤمٌن أو األجررر ربررط المعرراش

 .لخدمة واألجر غٌر المتنازع علٌهماأساس مدة ا

لتعوٌد ا و  لمعاش أ ا لحد  وٌإدى  ا على أساس 
األدنى المقرر قانونا لألجر فى حالة عدم إمكان 

 . التثبت من قٌمة األجر 
 

 ( 90) مادة  
كمرا ٌلترزم بتحصرٌل , ٌإدي صاحب العمل حصرته - 1

وترإدى الحصرتان , حصة المإمن علٌه من أجر 
خررالل خمسررة , إلررى الجهررة التررى تحررددها الهٌئررة

عشر ٌوما  من أول الشهر التالى للشهر المستحق 
   .  عنه اإلشتراكات

تررزم صرراحب العمررل فررى حالررة التررؤخٌر عررن أداء ٌل - 2
المبالا المستحقة فى المواعٌد المحددة بؤداء مبلا 
إضافى سنوى عن مدة التؤخٌر من تارٌخ وجوب 

وٌحسررب المبلررا   , األداء حتررى نهاٌررة شررهر السررداد
سعر الخصرم المعلرن مرن  اإلضافى بنسبة تساوى

البنررك المركررزى فررى الشررهر الررذى ٌتعررٌن سررداد 
وٌسررى ذلرك علرى   ,%2 ا فٌه مضافا  إلٌره المبال

جمٌ  أصحاب األعمال بما فٌهم الجهاز اإلدارى 
وغٌرهررا مررن األشررخاص  للدولررة والهٌئررات العامررة

اإلعتبارٌة العامة وشركات القطاع العرام وقطراع 
وٌضرراف المبلررا اإلضررافى الررذى   , األعمررال العررام
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وإسااتثناء ماان قواعااد وأحكااام االشااتراكات ٌلتاازم 
بؤن ٌإدى للصندوق المختص القٌمرة  صاحب العمل

ات التؤمٌنٌررررة الرأسررررمالٌة للمعرررراش وكررررذا المسررررتحق
 .األخرى المترتبة على ثبوت عالقة العمل

ٌدفعرره صرراحب العمررل عررن المبررالا المتررؤخرة إلررى 
 . المشتركٌن الخاصة بهم حسابات

إجررراءات  تحاادد البلئحااة التنفٌذٌااة لهااذا القااانون - 3
والمبرررالا اإلضرررافٌة  فرررى , تسرررجٌل اإلشرررتراكات

مواعٌررد الحسرراب اإلعتبررارى والحسرراب المررالى و
والمعلومررررات الضرررررورٌة السررررتٌفاء , إضررررافتها

وإجررررررراء التخصٌصررررررات , عملٌررررررات التسرررررروٌة
ام صراحب طررق إلرزكما تبٌن , الصحٌحة الدقٌقة

العمرل برؤداء المبرالا المتررؤخرة وأٌرة مبرالا أخرررى 
  . مستحقة

على الهٌئة أن تتخذ كافة الوسائل لتؤمٌن تحصٌل  - 4
وفرررى حالرررة      , مسرررتحقاتها لررردى صررراحب العمرررل

إخاللها بهذا اإللتزام تلتزم بتٌداع هذ  المبالا فرى 
مضرافا  إلٌره مرا , الحساب الشخصى للمإمن علٌه

ن عوائد إستثمار ما لم ٌثبت إتخاذ ٌستحق عنها م
الهٌئررة لكافررة الوسررائل القانونٌررة الكفٌلررة بتحصررٌل 

 . هذ  المستحقات
 
 ( 109) مادة 

ٌتم اإلشتراك فٌها عن العامال  فى الحاالت التى ال - 1
فاااى الهٌئاااة لعااادم قٌاااام صااااحب العمااال بإتخااااذ 

 : إجراءات اإلشتراك عن  
مٌنٌررررة تلتررررزم الهٌئررررة بصرررررف الحقرررروق التؤ  -أ 

للمررررإمن علٌرررره فررررى حالررررة تحقررررق واقعررررة 
إستحقاقها وذلك فى ضوء ما ثبرت لهرا مرن 

وبررتفتراض مررا كرران , عالقررة عمررل وأجررر 
ٌتعررررررٌن أداإ  مررررررن إشررررررتراكات وعوائررررررد 

 .  إستثمارها 
ٌلتزم صاحب العمل فاى هاذه الحالاة باؤداء   -ب 

:  
 .القٌمة الرأسمالٌة للمعاش ( 1)
 .ى المستحقات التؤمٌنٌة األخر( 2)
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قٌمررررة مسرررراهمة المررررإمن علٌرررره فررررى (  3)
 .الحساب التكافلى

كٌفٌررة حسرراب  لهررذا القررانون التنفٌذٌررةتحرردد الالئحررة  - 2
 .القٌمة الرأسمالٌة للمعاش
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 المبحث الثامن
 عن اصابة العمل  تعوٌد األجر 

 

 قانون التؤمٌن االجتماعً 
 1975سنة ل 79الصادر بالقانون رقم 
 2007لسنة  554والقرار الوزاري رقم 

 القواعد المنفذة لقانون التؤمٌن االجتماعى بشؤن
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  الصادر بالقانون

  والقوانٌن األخري ذات العبلقة

 قانون التؤمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات
 2010لسنة  135الصادر بالقانون رقم 
 

 (5)مادة 
 :فى تطبٌق أحكام هذا القانون ٌقصد  
لعمل   -    ٕ  ا بة  بؤحد األمراض   : بإصا بة  اإلصا

( 1) ارررلرررمبٌنة برررالرررجدورررلررر ررررقرررم  ارررلرررمهنٌة
لمرافق، ثناء ا أ نتٌجة حادث وق   بة  أواإلصا

اإلصابة الناتجة ، وتعتبر تؤدٌة العمل أوبسببه
من العمل إصابة عمل  عن اإلجهاد أواإلرهاق

لتى  ا عد  لقوا ا و لشروط  ا فٌها  فرت  توا متى 
من وزٌر التؤمٌنات باالتفاق   ٌصدر بها قرار

كل وٌعتبر فى حكم ذلك .  م  وزٌر الصحة
حرادرثر ٌرق  لررلمإمرن عرلٌه خراللر فررترةر ذرهرابرره 

بشرط أن ٌكون  لمباشرة عمله أوعودته منه
اررلررذهررابرر ورراررإلررٌررابرر درروررنرر ترروقررف أرروررتررخلف 

  .أوانحراف عن الطرٌق الطبٌعى

ٌقصرررد فرررً تطبٌرررق أحكرررام هرررذا  : 202ماااادة 
االتٌرره المعررانً المبٌنررة  الكترراب بالمصررطلحات

 :قرٌن كل منها 
إصاااااااابة العمااااااال ،واألماااااااراد المهنٌاااااااة -1

التعرارٌف الرواردة بهرا  ،واألمراد المزمنة
فرررً قرررانون الترررؤمٌن االجتمررراعً وقراراتررره 

 .التنفٌذٌة
كررل مشررروع او مرفررق ٌملكرره او  :المنشااؤة -2

اص القرانون العرام او ٌدٌر  شخص من أشخ
 .الخاص

 المنشؤة فً تطبٌق أحكام الباب الرابع -3
من هذا (  الخدمات االجتماعٌة والصحٌة)

السبلمة والصحة المهنٌة وتؤمٌن )الكتاب 
 :( 223 - 216المواد من  - (بٌئة العمل

كل مشروع او مرفق ٌملكه او ٌدٌر  
 .شخص من أشخاص القانون الخاص 

 ( 3) مادة 
ٌق أحكام هذا القاانون ٌقصاد بكال مان الكلماات فى تطب

 : والعبارات اآلتٌة المعنى المبٌن قرٌن كل منها

 : إصابة العمل
بالجدول  اإلصابة بؤحد األمراض المهنٌة المبٌنة

 بتحدٌد أمراد المهنة( 3)الخاا بالمادة رقم 
 ،اإلصابة نتٌجة حادث وق  أثناء العمل أو بسببهأو 

 لمباشرررة العمررل أو العررودة منرره أو خررالل فترررة الررذهاب 
دون تخلرررررف أو توقرررررف أو إنحرررررراف عرررررن الطرٌرررررق 

 الطبٌعً، 
 وكذلك حاالت اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل بالشروط

 التى تحددها البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون
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بتجراء مرا  تلتزم المنشؤة وفروعها: 219مادة  
 :ٌؤتً 

 ملالتفتٌش الدوري الٌومً فً كل وردٌة ع(أ)
علررً أمرراكن العمررل وخاصررة الخطرررة منهررا 
الكتشررراف المخررراطر المهنٌرررة والعمرررل علرررً 

 .الوقاٌة منها
ٌفحرررص –إن وجرررد –قٌرررام طبٌرررب المنشرررؤة (ب)

شرركوي العامررل المرضررٌة ومعرفررة عالقتهررا 
 .بنوع العمل 

التنسٌق مر  الهٌئرة العامرة للترؤمٌن الصرحً (ج)
إلجرررراء الفحرررص الطبرررً الررردوري لجمٌررر  

للمحافظررررة علررررً لٌرررراقتهم عمررررال المنشررررؤة 
وسررررررالمتهم بصررررررفة مسررررررتمرة  الصررررررحٌة

والكتشاف ما ٌظهر من أمراض مهنٌة فً 
مراحلهررا األولررى ، وألجررراء الفحررص عنررد 
انتهرراء الخدمررة ، وذلررك كلرره طبقررا  ألنظمررة 

 .التؤمٌن الصحً المقررة فً هذا الشؤن

 

تلتزم كل منشؤة صناعٌة ٌعمل بها  :228مادة  
ثر ، وكررل منشررؤة غٌررر خمسررة عشررر عررامال  فررؤك

صناعٌة ٌعمل بها خمسون عامل فؤكثر بموافاة 
مدٌرٌرررة القررروي العاملرررة المختصرررة بتحصرررائٌة 
نصرررف سرررنوٌة عرررن األمرررراض واإلصرررابات ، 
وذلررك خررالل النصررف األول مررن شررهري ٌولٌررو 

 .وٌناٌر علً األكثر
كمررا تلتررزم كررل منشررؤة مررن المنشررآت الخاضررعة 

المشار بكل  ألحكام هذا الباب بتخطار المدٌرٌة
حررادث جسررٌم ٌقرر  بالمنشررؤة وذلررك خررالل أربرر  
وعشرٌن ساعة مرن وقوعره ، وٌصردر الروزٌر 
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المخررتص قرررارا  بالنمررراذج التررً تسررتخدم لهرررذا 
 الورض 

 (46) مادة 
 :تؤمٌن إصابات العمل مما ٌؤتى ٌمول 

اإلشتراكات الشهرٌة التى ٌلتزم بها صاحب العمل  -1
 : طبقا  للنسب اآلتٌة 

ملٌن من أج%  1 -أ  لعا ا علٌهم  لمإمن  ا ور 
بالجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة  

 . والمإسسات العامة
ملٌن %  2 -ب  لعا ا علٌهم  لمإمن  ا جور  أ من 

بررالرروحررداررترر اررالررقررتصادررٌررة اررلررتابررعة لررلجهات 
من  بوٌرها  و بق  لسا ا لبند  با لٌها  إ ر  لمشا ا

 .الوحدات االقتصادٌة للقطاع العام
ندٌن الجهات المشار إلٌها فى الب وتلتزم

السررابقٌن بررؤداء تعرروٌض األجررر ومصررارٌف 
 . االنتقال المنصوص علٌها بهذا الباب

من األجور بالنسبة لباقى المإمن علٌهم % 3 -ج 
والفقررة األولرى مرن ( 2)المشار إلٌهم بالمادة 

 (.3)المادة 
 (أ)رااازشامبد اىَقااشسح ثبىجْاااذيِ ىٗرخفااغ ّغاات ا

ث٘ا ااغ اىْظااا مَااب رخفااغ اىْغااجخ اىَقااشسح ( ة)ٗ
ث٘ا اااغ اىثيااا  ٗرىااال ثبىْغاااجخ ألطاااحبة ( ج) ىجْاااذثب

األػَاااابه اىاااازيِ يز٘ىااااُ٘ ػاااا ج اىَظاااابة ىااااذيٌٖ 
ىحناٌ اىفقاشح األرياشح ٍاِ اىَابدح  ٗفقاب   ٗسػبيزٔ ؽجيب  

، ٗرخظٌ  يَخ ٕزا اىزخفيغ ٍِ اىَجبىغ اىز  ( 59)
 ٗفقاب  اىقٍ٘يخ ىيزاؤٍيِ االجزَابػ  ريزضً ثؤدائٖب اىٖيئخ 

 (.94)ٍِ اىَبدح ( 2)ىيجْذ 
ث٘ا اغ ( ج)رزشاك اىَقشس ثبىجْذ ىمَب رخفغ ّغجخ ا

ىظابحت اىؼَاو  اىزؤٍيْابد اىثي  ٍز  سرض ٗصياش
 .ّزقبهىثزحَو  يَخ رؼ٘يغ األجش ٍٗظبسيا ا

 ( 35) مادة  
ترؤمٌن إصرابات العمرل علرى المرإمن  أحكامتسرى  - 1

علٌهم الخاضعٌن ألحكام هذا القانون عدا أصحاب 
سرررررهم والعررررراملٌن األعمرررررال والعررررراملٌن لررررردى أنف

 . المصرٌٌن فى الخارج 
ٌسررتحق المررإمن علٌرره فررى حالررة إصررابة العمررل  -  2

الحقوق التؤمٌنٌة المنصوص علٌها فى هذا الترؤمٌن 
 . 

الهٌئررة بررؤن تررإدى للمررإمن علٌرره المصرراب  تلتررزم -3
تعرروٌض األجررر ومصررارٌف اإلنتقررال المنصرروص 

 .علٌها فى تؤمٌن اصابات العمل 
مٌن إصابات العمرل مرن إشرتراك حساب تؤ وٌمول - 4

مرن  %1شهرى ٌلتزم بؤدائه صاحب العمل بواقر  
 .  أجر اإلشتراك الخاص بالمإمن علٌهم

 :وٌزاد اإلشتراك المشار إلٌ  إلى  - 5
 ,بالنسبة للمهن الخطرة % 1.5 -أ       
 .بالنسبة للمهن ذات الخطورة الشدٌدة  %2 -ب      
 .القانون هذ  المهن لهذاوتحدد البلئحة التنفٌذٌة      

ٌجوز للهٌئة الموافقة على أن ٌلتزم صاحب العمل  -6
برؤداء تعروٌض األجررر ومصرارٌف اإلنتقرال مقابررل 

  .بواقع النصف تخفٌض اإلشتراك 
فى جمٌ  األحوال تلتزم وحردات الجهراز اإلدارى  - 7

للدولررة والهٌئررات العامررة وغٌرهررا مررن الشخصررٌات 
القطرراع العررام وقطرراع  اإلعتبارٌررة العامررة وشررركات

األعمال العام بصرف تعوٌض األجرر ومصرارٌف 
مقاباااال تخفااااٌد اإلنتقررررال فررررى حالررررة اإلصررررابة 

 .اإلشتراك وفقا لما سبق
القواعرررد لهرررذا القرررانون  تحااادد البلئحاااة التنفٌذٌاااة - 8 

 .واإلجراءات الخاصة بتنفٌذ أحكام هذ  المادة



               3122ي٘ ىي٘                                                                                                                           ٍزمشاد في اىزؤٍيْبد االجزَبػيخ                           

  اىثبّيخ ٗاىخَغُ٘اىَزمشح 

971795

122003 

1352010www.elsayyad.net  W :

66/124 

 

 تعوٌد األجر 
ت للمصاب الحق فً تعوٌض أجر إذا أد -1

اإلصابة إلى تخلفه عن أداء عمله،وٌعادل هذا 
األجـر الكامل للمصاب الذي تإدى التعوٌض 

على أساسه االشتراكات بتفتراض مباشرته 
 ،  للعمل

 :وٌقدر التعوٌد عن األجر األساسً      
ما كان مفترضا أن ٌتقاضا  منه لوال ب      

 االصابة
وٌراعً فً تقدٌر التعوٌد عن األجر      
 : متغٌرال
عناصر األجر غٌر المرتبطة بانتاجٌة ×      

 :المإمن علٌ  
بما كان من المفترض أن ٌستحقه المإمن          

علٌه من عناصر األجر المتوٌر المحدد 
قٌمتها أو نسبتها بمقتضى قوانٌن أو لوائح 

كاإلعانة االجتماعٌة وإعانة الوالء 
 .والبدالت أو نسبة من األجر األساسى 

عناصر األجر المرتبطة بانتاجٌة المإمن ×       
 :علٌ  

بالمتوسط الشهرى لما استحقه المإمن          
علٌه من عناصر األجر المتوٌر التى ٌرتبط 

تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو مستوى أدائه 
خالل السنة السابقة على االصابة أو مدة 

وأدٌت عنها إشتراكه إن قلت عن ذلك 
حتً نهاٌة )الجتماعً ا اشتراكات التؤمٌن

 (.الشهر السابق لالصابة
وإذا كان للمصاب حقوق مقررة بمقتضً ) 

قانون نظام العاملٌن  من 71تنا المادة 
 47المدنٌٌن بالدولة الصادربالقانون رقم 

 :علً أن   1978لسنة 
ٌستحق العامل إجازة خاصة بؤجر كامل وال 
تحسب ضمن اإلجازات المقررة فى المواد 

 :آلتٌة السابقة وذلك فى الحاالت ا
ألداء فربضة الحج وتكون لمدة شهر ( 1)

 .وذلك لمرة واحدة طوال حٌاته الوظٌفٌة
للعاملة الحق فى إجازة للوض  لمدة ثالثة ( 2)

أشهر بعد الوض  وذلك لثالث مرات 
 .مدة حٌاتها الوظٌفٌة طوال

للعامل المخالط لمرٌض بمرض معدى ( 3)
وٌرى المجلس الطبى المختص منعه لهذا 

من مزاولة أعمال وظٌفته للمدة  السبب
 .التى ٌحددها

وٌستحق العامل الذى ٌصاب بتصابة عمل 
وٌقرر المجلس الطبى المختص مدة لعالجه 
أجازة للمدة التى ٌحددها م  مراعاة أحكام 

بتصدار قانون  1975لسنة 79القانون رقم 
التؤمٌن االجتماعى والقوانٌن المعدلة له فٌما 

لعمل والتعوٌض ٌتعلق بتحدٌد إصابة ا
 .المستحق

 
من قانون نظام العاملٌن  73تنا المادة 

لسنة  48بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 
 :علً أن   1978

ٌستحق العامل إجازة خاصة بؤجر كامل وال 
تحسب ضمن اإلجازات المقررة فى المواد 

 ( 36 )مادة 
 : تعوٌد األجر ومصارٌف االنتقال : أوال 

اإلصابة بٌن العامل المإمن علٌه  حالتإذا  - 2
و أداء عمله تإدى الجهة الملتزمة 
التعوٌض عن  األجر للمإمن علٌه خالل 
فترة تخلفه عن عمله بسبب اإلصابة 

  ٌعادل أجر اإلشتراك
كل ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه من ) 

وٌحدد الوزٌر عمله  مقابل نقدي من جهة
المختا بالتؤمٌنات عناصر هذا األجر 

من المادة  18راجع بند  –وحده األدنى 
3 )  . 
تتحمل الجهة الملتزمة بمصارٌف  -  3

اإلنتقال بؤدائها عند إنتقال المصاب فى 
الذهاب والعودة بٌن محل اإلقامة ومكان 

 . العالج
 

 :التزامات صاحب العمل : ثانٌا 
 :العمل عند حدوث اإلصابة  صاحب ٌلتزم   

بتقدٌم اإلسعافات األولٌة للعامل المصاب  - 1 
  , ولو لم تمنعه اإلصابة من مباشرة العمل

   , إلى مكان العالج بنقله -2
 

 : البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون  تحدد: ثالثا 
 . مواعٌد صرف تعوٌض األجر  - 1
   ,  مدة إستحقاق صرفه - 2
إثبررات إصررابة العمررل والجهررة إجررراءات   - 3

 , المختصة بهذا اإلثبات
البٌانات الترى ٌتعرٌن أن ٌتضرمنها محضرر  - 4

 ,  اإلثبات
القواعرررد الترررى تتبررر  فرررى تنظرررٌم اإلنتقرررال  - 5

  . مصارٌفه وتحدٌد
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القوانٌن أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود 
المشتركة أو االتفاقٌات أو غٌرها فٌما ٌتعلق 
بتعوٌض األجر فٌتعٌن مراعاة ما تقضً به 

 (.هذ  النظم
وٌض تقدر فئة األجر الٌومً المستحق عنه التع -2

على أساس قٌمة األجر المشار إلٌه مقسوما 
 .30على 

ٌصرف تعوٌض األجر فً مواعٌد صرف  -3
األجور بالنسبة لمن ٌتقاضون أجورهم بالشهر 

، وأسبوعٌا بالنسبة لوٌرهم وإن قلت مدة 
التخلف عن أسبوع فٌإدى التعوٌض فً نهاٌة 

 .فترة العالج
وٌبدأ صرف التعوٌض اعتبارا من الٌوم التالً 

، وٌستمر صرفه طوال مدة عجز إلصابة ل
المصاب عن أداء عمله حتى ولو انتهت 

العالقة التعاقدٌة بٌن العامل وصاحب العمل 
 .وحتى ثبوت عجز  أو وقوع وفاته

ٌستمر صرف التعوٌض خالل فترة التخلف  -4
عن العمل للتؤهٌل الطبً ، وكذلك فً حالة 

التخلف عن العمل النتكاس اإلصابة أو حدوث 
عفات لها ، وذلك حتى ولو وقعت مضا

االنتكاسة أو المضاعفة بعد إنتهاء الخدمة م  
مراعاة إٌقاف صرف المعاش فً حالة 

وٌتحمل صاحب العمل أجر ٌوم . استحقاقه
اإلصابة أٌا كان وقت وقوعها ، كما ٌتحمل 
تعوٌض األجر إن كان من وحدات الجهاز 

اإلداري للدولة أو الهٌئات العامة أو وحدات 
القطاع العام ، أما إذا كان من القطاع الخاص 

 :السابقة وذلك فى الحاالت اآلتٌة 
شهر  ألداء فربضة الحج وتكون لمدة( 1)

 .وذلك لمرة واحدة طوال حٌاته الوظٌفٌة
للعاملة الحق فى إجازة للوض  وتكون ( 2)

لمدة ثالثة أشهر بعد الوض  وذلك لثالث 
 .مرات طوال مدة حٌاتها الوظٌفٌة

للعامل المخالط لمرٌض بمرض معدى ( 3)
وتري الجهة الطبٌة المختصة منعه لهذا 
السبب من مزاولة أعمال وظٌفته للمدة 

 .تى تحددهاال
وٌستحق العامل الذى ٌصاب بتصابة عمل 
وتقرر الجهة الطبٌة المختصة  مدة لعالجه 
أجازة للمدة التى تحددها م  مراعاة أحكام 

بتصدار قانون  1975لسنة 79القانون رقم 
التؤمٌن االجتماعى والقوانٌن المعدلة له فٌما 

ٌتعلق بتحدٌد إصابة العمل والتعوٌض 
 .المستحق
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فٌتحمل صندوق التؤمٌن االجتماعً للعاملٌن 
وٌجوز . بقطاع األعمال بتعوٌض األجر

الترخٌص بتحمٌل صاحب العمل بالتعوٌض 
 .مقابل تخفٌض نسبة اشتراكه بواق  الثلث

ٌعتمد فً صرف التعوٌض على بال  اإلصابة  -5
دون انتظار وتقرٌر الجهة الطبٌة المختصة 

نتٌجة التحقٌق ، وذلك فٌما عدا حوادث 
الطرٌق ، وقرار الجهة الطبٌة بمدة التخلف 

 .عن العمل ملزم لصاحب العمل
ال ٌستحق المإمن علٌه تعوٌض االجر اذا  -6

أصٌب أثناء فترة إعارته أو إنتدابه خارج 
الجمهورٌة بدون أجر ، وٌستحق التعوٌض من 

اء اعارته أو تارٌخ عودته للجمهورٌة النته
انتدابه وكان مازال عاجزا عن العمل بسبب 

 .االصابة

 (81) مادة
من  الباب الخامس ) ال تخل أحكام هذا التؤمٌن

 بما قد ٌكون للمصاب (  ن المرضٌتؤم: القانون 
 أو أو للمرٌض من حقوق مقررة بمقتضى القوانٌن

 أو العقود المشتركة أو النظم الخاصة أو اللوائح
غٌرها فٌما ٌتعلق بتعوٌض األجر  أو االتفاقٌات

 ومستوٌات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن
  .الحقوق المقررة فى هذا التؤمٌن

 ( 46) مادة  
 : خري الحقوق المقررة بقوانٌن أ: خامسا 

من  الباب السادس)ال تخل أحكام هذا التؤمٌن
تؤمٌن إصابات العمل وتعوٌض : القانون 

 األجر ومصارٌف اإلنتقال فى حالة المرض
بما قد ٌكون للمصاب أو للمرٌض من  ( 

حقوق مقررة بمقتضى القوانٌن واللوائح أو 
العقود المشتركة أو  النظم الخاصة أو

تعلق بتعوٌض اإلتفاقٌات أو غٌرها فٌما ٌ
للقدر الزائد على الحقوق  وذلك بالنسبة   األجر

 . المقررة فى هذا التؤمٌن
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 تاسعالمبحث ال

  المردعن  تعوٌد األجر 
 

 قانون التؤمٌن االجتماعً 
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 2007لسنة  554والقرار الوزاري رقم 

 االجتماعىالقواعد المنفذة لقانون التؤمٌن  بشؤن
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  الصادر بالقانون

  والقوانٌن األخري ذات العبلقة

 قانون التؤمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات
 2010لسنة  135الصادر بالقانون رقم 
 

 (72) مادة
 :ٌمول تؤمٌن المرد مما ٌؤتى 

  :االشتراكات الشهرٌة وتشمل -1
حب العماال و تقاادر علااى النحااو حصااة صااا -أ 

 :اآلتى
مررن أجورالمررإمن علررٌهم بالجهرراز % 3 (1)

اإلدارى للدولرررررررة والهٌئرررررررات العامرررررررة 
والمإسسررررررررات العامررررررررة والوحرررررررردات 
االقتصادٌة التابعة ألى من هذ  الجهات 
والوحدات االقتصادٌة األخرى بالقطراع 
العررام وذلررك للعررالج والرعاٌررة الطبٌررة ، 

ات برررؤداء تعررروٌض وتلترررزم هرررذ  الجهررر
األجر ومصرارٌف اإلنتقرال المنصروص 

 .علٌها فى هذا الباب
مررن أررجرروررر اررلررمإمررن عررلٌهم %  4 (2)

( ج) و( ب) المنصوص علٌهم بالبندٌن 

 ( 43) مادة  
ٌمررول تعرروٌض األجررر ومصررارٌف اإلنتقررال فررى  - 1

  :  ٌؤتى حالة المرض مما
اإلشررتراكات الشررهرٌة وتشررمل حصررة صرراحب  -أ       

أجور المرإمن  من  %0.5 العمل وتقدر بنسبة 
 .   لقطاع الخاصعلٌهم با

 .  رٌ  إستثمار اإلشتراكات المشار إلٌها -ب 
وٌجوز للهٌئة أن تعفى صاحب العمل من أداء هذا  - 2

اإلشررتراك مقابررل إلتزامرره بررؤداء تعرروٌض األجررر 
  .  فى حالة المرض ومصارٌف اإلنتقال

ٌلترررزم الجهررراز اإلدارى للدولرررة والهٌئرررات العامرررة  - 3
ارٌررررة العامررررة وغٌرهررررا مررررن الشخصررررٌات اإلعتب

وشرررركات القطررراع العرررام وقطررراع األعمرررال العرررام 
فررى  بررؤداء تعرروٌض األجررر ومصررارٌف اإلنتقررال

  .  حالة المرض
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ة  د لما ا لوج  (  2) من  ا توزع على 
 :اآلتى
 .للعالج والرعاٌة الطبٌة% 3 -
ألداء تعرررررررررروٌض األجررررررررررر % 1 -

ومصررررارٌف اإلنتقررررال ، وٌجرررروز 
حب لوزٌر التؤمٌنات أن ٌعفى صرا

العمررررل مررررن أداء هررررذا االشررررتراك 
مقابرررررل التزامررررره برررررؤداء الحقررررروق 

 . المذكورة

 
 (73)مادة 

تسرى أحكام هذا الباب تدرٌجٌا  على العاملٌن لدى 
أصحاب األعمال الذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرار من 

وذلك دون اإلخالل بحقوق المإمن  وزٌر الصحة
 علٌهم الذٌن انتفعوا بالتؤمٌن الصحى وفقا  ألحكام

 75أو القانون رقم  1964لسنة  63القانون رقم 
 . المشار إلٌهما 1964لسنة 

 

 (76)مادة 
أن  مٌن  لتؤ ا ٌا هذا  بمزا لمرٌض  ا ٌشترط النتفاع 

ستة  أو ٌكون مشتركا  فٌه لمدة ثالثة أشهر متصلة
أرشهر مرتقطعة بررحٌث ٌركونر اررلرشهراررنر ارألررخرٌراررن 

، وٌدخل فى حساب هذ  المدة مدد إنتفاعه  متصلٌن
لعمل عرلى بم حب ار مها صا لتى ٌرقد ا لعالجر  ا اٌرا  ز

 .نفقته
الرفقرة  فى  علٌه  لمنصوصر  ا لشرط  ٌسرى ار وال 
لجهاز  با ملٌن  لعا ا علٌهم  للمإمن  لنسبة  با بقة  لسا ا
االدارى للدولة والهٌئات العامة والمإسسات العامة 
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لها وغٌرها من  بعة  لتا ا ٌة  د القتصا ا لوحدات  وا
ال ٌسرى  كما الوحدات االقتصادٌة بالقطاع العام

     فى شان أصحاب المعاشات
 

 (77) مادة

 : م هذا التؤمٌن خالل المدد اآلتٌةٌوقف سرٌان أحكا
مرردة عمررل المررإمن علٌرره لرردى جهررة ال تخضرر    (1)

 . لهذا التؤمٌن
مرردة التجنٌررد اإللزامررى واالسررتبقاء واالسررتدعاء   (2)

 . للقوات المسلحة
مررررررردد اإلجرررررررازات الخاصرررررررة واإلعرررررررارات   (3)

ة والبعثررات العلمٌررة ، التررى واإلجررازات الدراسررٌ
 . ٌقضٌها المإمن علٌه خارج البالد

 
 : 78الفقرتٌن األخٌرتٌن من المادة 

وٌجوز للجهة الملتزمة بتعوٌض األجر أن تقرر 
لتى ٌخالف فٌها المإمن  لمدة ا ا وقف صرفه عن 

  .علٌه تعلٌمات العالج
وعلرررى وحررردات الجهررراز اإلدارى للدولرررة والهٌئرررات 

لقطاع العام تنفٌرذ هرذا الرنص دون العامة ووحدات ا
حاجة إلى صدور قرار وزٌرر الصرحة المشرار إلٌره 

 (73)فى المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (81) مادة
من  الباب الخامس ) ال تخل أحكام هذا التؤمٌن

بما قد ٌكون للمصاب  (  ن المرضٌتؤم: القانون 
 أو للمرٌض من حقوق مقررة بمقتضى القوانٌن أو

 أو العقود المشتركة أو النظم الخاصة أو اللوائح
غٌرها فٌما ٌتعلق بتعوٌض األجر  أو االتفاقٌات

 ( 46) مادة  
 :  الحقوق المقررة بقوانٌن أخري: خامسا 

من  الباب السادس)ال تخل أحكام هذا التؤمٌن
تؤمٌن إصابات العمل وتعوٌض : القانون 

 األجر ومصارٌف اإلنتقال فى حالة المرض
بما قد ٌكون للمصاب أو للمرٌض من  ( 

حقوق مقررة بمقتضى القوانٌن واللوائح أو 
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 ومستوٌات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن
  .الحقوق المقررة فى هذا التؤمٌن

العقود المشتركة أو  النظم الخاصة أو
ق بتعوٌض اإلتفاقٌات أو غٌرها فٌما ٌتعل

للقدر الزائد على الحقوق  وذلك بالنسبة   األجر
 . المقررة فى هذا التؤمٌن

إذا حال المرد بٌن المإمن علٌ  وبٌن أداء 
تلتزم الجهة المختصة بصرف تعوٌض  عمل 

األجر أن تإدي خالل فترة تخلفه عن العمل 
من األجر المسدد عنه % 75تعوٌضا ٌعادل 

عٌن ٌوما وتزداد بعدها اشتراكات التؤمٌن لمدة تس
من األجر المذكور لمدة تسعٌن ٌوما % 85إلً 

 . أخري
وٌشترط أال ٌقل التعوٌض فً جمٌ  األحوال عن 

 .الحد األدنى المقرر قانونا لألجر 
وٌستمر صرف التعوٌض طوال مدة المرض أو 
ال حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحٌث 

ما فً السنة ٌو 180تجاوز مدة صرف التعوٌض 
 .المٌالدٌة الواحدة 

وٌإدي التعوٌض خالل فترة المرض وهى الفترة 
التً ٌكون فٌها العامل فً إجازة مرضٌة ، وتبدأ 

هذ  اإلجازة من تارٌخ إبال  المرٌض بمرضه 
لصاحب العمل وال تحسب أٌام االنقطاع عن العمل 

السابق لتارٌخ اإلبال  ضمن اإلجازة وبالتالً ال 
ها تعوٌض األجر وٌحسب ضمن ٌستحق عن

اإلجازة المرضٌة ٌوم اإلجازة الرسمٌة أو الراحة 
 .األسبوعٌة إذا وق  خالل اإلجازة المرضٌة 

وتحدد الجهة الطبٌة تارٌخ انتهاء العالج والعودة 
 إلً العمل أو ثبوت العجز

للعامل الذي ٌثبت مرضه الحق فً  :54مادة 
مختصة إجازة مرضٌة تحددها الجهة الطبٌة ال

) وٌستحق العامل خاللها تعوٌضا عن األجر ، 
وفقا لما ٌحدد  ( وفقا لمفهوم قانون العمل 
من حٌث النسبة ) قانون التؤمٌن االجتماعً 

 ( .ومدة االستحقاق 
وٌكون للعامل الذي ٌثبت مرضه فً 
المنشئات التً تسري فً شؤنها أحكام 

لسنة  21من القانون رقم  8و1المادتٌن
ؤن تنظٌم الصناعة وتشجٌعها ، فً ش 1958

الحق فً إجازة مرضٌة كل ثالث سنوات 
تقضً فً الخدمة علً أساس شهر بؤجر 

من % 75كامل ثم ثمانٌة أشهر بؤجر ٌعادل 
أجر  ثم ثالثة أشهر بدون أجر ، وذلك اذا 

 .قررت الجهة الطبٌة احتمال شفائه 
وللعامل أن ٌستفٌد من متجمد إجازاته السنوٌة 

ماٌستحقه من إجازة مرضٌة ، كما  إلً جانب
له أن ٌطلب تحوٌل اإلجازة المرضٌة الً 

 إجازة سنوٌة إذا كان له رصٌد ٌسمح بذلك
 
المنشئات الصناعٌة التً تتجاوز المصارٌف )

جنٌه وتمارس  5000الحكمٌة النشائها 
 –نشاطها فً صناعة الوزل والنسٌج 

 –البللور  –األدوٌة  –الزٌوت  -الكٌماوٌة 

 ( 44) ادة م
 : المرد العادي : أوال 

إذا حررال المرررض بررٌن المررإمن علٌرره وأداء  -1
عملرررره تلتررررزم الجهررررة الملتزمررررة بصرررررف 
تعرروٌض األجررر بررؤن تررإدى لرره خررالل فترررة 

مررن أجررر    %75 ٌعررادلمرضرره تعوٌضررا  
المسدد عنه اإلشتراكات وذلك لمدة  الٌومى

  تسررعٌن ٌومررا  تررزداد بعرردها إلررى مررا ٌعررادل
  . من األجر المذكور  58%

ٌشررررترط أال ٌقرررررل التعرررروٌض فرررررى جمٌررررر   -2
األحوال عن الحد األدنى المقرر قانونا  ألجرر 

مثررل متوسررط  65وأال ٌجرراوز ,   اإلشررتراك
 صررررافً األجررررور علررررى المسررررتوى القررررومً

متوساااط صاااافً األجاااور علاااى المساااتوى )
جنٌهااااا ساااانوٌا ، وٌكااااون  8240القااااومً 

نٌاااا  ج 686.67المتوسااااط الشااااهري هااااو 
، ( 3مااان الماااادة  24راجاااع بناااد  –شاااهرٌا 

وبالتااالً ٌكااون الحااد األقصااً للحاادود الاادنٌا 
التااً ٌكفلهااا هااذا الحساااب هااو منسااوبا الااً 

=  65×  686.67أجااار اشاااتراك الٌجااااوز 
 19راجع بناد  –.جنٌ  شهرٌا 44633.55
 .   ( 3من المادة 

ٌسررررتمر صرررررف التعرررروٌض طرررروال مرررردة  -3
لكامرررل أو المررررض أو حترررى ثبررروت العجرررز ا

ٌومرا    180 ال تجاوز مردةحدوث الوفاة بحٌث 
  .  فى السنة المٌالدٌة الواحدة
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 ( مطاطال
ٌحظرر علرً صراحب العمرل إنهراء  :127مادة  

عقد العمل لمرض العامل إال إذا استنفد العامرل 
اجازاته المرضٌة وفقا  لما ٌحدد  قانون التؤمٌن 
اإلجتمررراعً ، باالضرررافة إلرررً متجمرررد اجازاتررره 

 .المستحقة له السنوٌة
وعلً صاحب العمل أن ٌخطر العامل برغبتره 
فررً إنهرراء العقررد قبررل مضررً خمسررة عشررر ٌومررا  

 .من تارٌخ استنفاد العامل إلجازاته 
فتذا شفً العامل قبل تمام اإلخطار امتنر  علرً 

 .صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل 

 

من قانون نظام العاملٌن  66تنا المادة  
 47لدولة الصادربالقانون رقم المدنٌٌن با

 :علً أن   1978لسنة 
ٌستحق العامل كل ثبلث سنوات تقضى فى 

الخدمة أجازة مرضٌة تمنح بقرار من 
 :المجلس الطبى المختا فى الحدود اآلتٌة

 .ثالثة أشهر بؤجر كامل -ا 
من أجر  % 75ستة أشهر بؤجر ٌعادل  -2

 .األساسى
ر  من أج% 50ستة أشهر بؤجر ٌعادل  -3

من األجر األساسى لمن % 75األساسى ، 
 .ٌجاوز سن الخمسٌن

المرضٌة ثالثة  وللعامل الحق فى مد اإلجازة
أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى 

المختص احتمال شفائه ، وللسلطة المختصة 
زٌادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا 
كان العامل مصابا بمرض ٌحتاج البرء منه 
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عالج طوٌل، وٌرج  فى تحدٌد أنواع إلى 
األمراض التى من هذا النوع إلى المجلس 

 .الطبى المختص
بمراعاة الحد  -كما ٌجوز للسلطات المختصة

األقصى لمجموع المدد المشار إلٌها فى هذ  
أن تقرر زٌادة المدد التى ٌحصل فٌها  -المادة

العامل على إجازة مرضٌة بؤجر مخفض كما 
رر منحه تلك اإلجازة بؤجر ٌجوز لها أن تق

 .كامل
فى أن ٌطلب تحوٌل اإلجازة  وللعامل الحق

المرضٌة إلى إجازة اعتٌادٌة إذا كان له 
 .وفرمنها

أن ٌخطر الجهة التاب   وعلى العامل المرٌد
ساعة من تخلفه عن  24لها عن مرضه خالل 

العمل ما لم ٌكن ذلك قد تعذر علٌه ألسباب 
 .قهرٌة

 
ن نظام العاملٌن المدنٌٌن من قانو 96مادة 

 1978لسنة  47بالدولة الصادربالقانون رقم 
عدم اللٌاقة للخدمة صحٌا تثبت  :علً أن  

بقرار من المجلس الطبى المختص وال ٌجوز 
فصل العامل لعدم اللٌاقة الصحٌة قبل نفاذ 

أجازته المرضٌة واالعتٌادٌة ما لم ٌطلب إنهاء 
 .هخدمته دون انتظار انتهاء أجازات

 
من قانون نظام العاملٌن  67تنا المادة 

لسنة  48بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 
 :علً أن   1978
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ٌستحق العامل كل ثبلث سنوات تقضى فى 
الخدمة أجازة مرضٌة تمنح بقرار من الجهة 
الطبٌة التً ٌحددها مجلس ادارة الشركة  

 :وذلك فى الحدود اآلتٌة
 .لثالثة أشهر بؤجر كام -ا 
من أجر  % 75ستة أشهر بؤجر ٌعادل  -2

 .األساسى
من أجر  % 50ستة أشهر بؤجر ٌعادل  -  3

لمن ٌجاوز سن % 75األساسى ، 
 .الخمسٌن

التً ٌحددها مجلس  وٌجوز للجهة الطبٌة
االدارة زٌادة المدة ستة أشهر أخرى بدون 
أجر إذا كان العامل مصابا بمرض ٌحتاج 

رج  فى تحدٌد البرء منه إلى عالج طوٌل، وٌ
أنواع األمراض التى من هذا النوع إلى الجهة  

 .الطبىة المختصة
فى أن ٌطلب تحوٌل اإلجازة  وللعامل الحق

المرضٌة سواء بؤجر كامل أو أجر مخفض 
 .إلى إجازة اعتٌادٌة إذا كان له وفرمنها

 وإذا كان المرٌد مرٌضا بؤحد األمراد المزمنة
صادر فً إطار المحددة بقرار وزٌر الصحة ال

التفوٌض المقرر له بقانون التؤمٌن االجتماعً فتنه 
ٌمنح إجازة استثنائٌة ٌمنح عنها تعوٌضا  ٌعادل 

أجر اشتراكه فً نظام التؤمٌن بالكامل طوال مدة 
، وٌشترط  مرضه إلً أن ٌشفً أو تستقر حالته

لمنح العامل تعوٌض األجر الكامل طوال مدة 
أصاب العامل من مرضه أن ٌكون المرض الذي 

األمراض المزمنة المحددة بقرار وزٌر الصحة 

من قانون نظام ( 1)مكرر  66تنا المادة 
العاملٌن المدنٌٌن بالدولة الصادربالقانون رقم 

 :علً أن   1978لسنة  47
استثناء من أحكام اإلجازة المرضٌة ٌمنح 

العامل المرٌض بؤحد األمراض المزمنة التى 
ٌصدر بتحدٌدها قرار من وزٌر الصحة بناء 

ة العامة للمجالس الطبٌة على موافقة اإلدار
إجازة استثنائٌة بؤجر كامل إلى أن ٌشفى أو 
تستقر حالته استقرارا ٌمكنه من العودة إلى 

 :المرد المزمن : ثانٌا 
إستثناء مرن األحكرام المتقدمرة، ٌمرنح المررٌض 

ر بتحدٌردها بؤحد األمراض المزمنة الترى ٌصرد
قرررار مررن وزٌررر الصررحة باإلتفرراق مرر  وزٌررر 

مرررن % 100القررروى العاملرررة تعوٌضرررا  ٌعرررادل 
طوال فترة مرضه إلرى أن ٌشرفى  صافى أجر 

أو تستقر حالته إستقرارا  ٌمكنه من العودة إلرى 
. مباشرررة عملرره أو ٌتبررٌن عجررز  عجررزا  كررامال  

مثررل متوسررط صررافً  65وذلررك بحررد أقصررى 
متوسط صافً ) القومًاألجور على المستوى 
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علً سبٌل الحصر ، وأن ٌإدي المرض إلً من  
المرٌض من تؤدٌة عمله ، وأن تكون الحالة 

المرضٌة قابلة للتحسن أو الشفاء بمعنً أنه إذا كان 
المرض غٌر قابل للتحسن أو الشفاء فٌثبت العجز 

افرت باقً الكامل فً جانب المرٌض إذا تو
 . شروطه

، وفى هذ  الحالة العمل أو ٌتبٌن عجز  كامال
األخٌرة ٌظل العامل فى إجازة مرضٌة بؤجر 

 .كامل حتى بلوغه سن اإلحالة للمعاش
 

ٌن قانون نظام العامل من 69تنا المادة 
لسنة  48بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 

 :علً أن   1978
تسري علً العاملٌن الخاضعٌن ألحكام هذا 

فً  1964لسنة  24النظام أحكام القانون رقم 
 .شؤن األمراض المزمنة 

 
 

جنٌهاا  8240األجور على المستوى القاومً 
ساااانوٌا ، وٌكااااون المتوسااااط الشااااهري هااااو 

مان  24راجاع بناد  –جنٌ  شهرٌا  686.67
، وبالتاااالً ٌكاااون الحاااد األقصاااً ( 3الماااادة 

للحاادود الاادنٌا التااً ٌكفلهااا هااذا الحساااب هااو 
 686.67منسوبا الاً أجار اشاتراك الٌجااوز 

راجع  –.ٌ  شهرٌاجن 44633.55=  65× 
 . ( 3من المادة  19بند 
 

 :أحكام عامة : ثالثا 
ٌجوز للجهة الملتزمة بتعوٌض األجرر أن   - 1  

تقرررر وقررف صرررفه خررالل المرردة التررى 
ٌخرررالف فٌهرررا المرررإمن علٌررره تعلٌمرررات 

 .العالج 
علررررى وحرررردات الجهرررراز اإلدارى للدولررررة  - 2

والهٌئررررررررات العامررررررررة وغٌرهررررررررا مررررررررن 
العامة وشرركات الشخصٌات اإلعتبارٌة 

القطاع العام وقطاع األعمال العرام تنفٌرذ 
 . أحكام هذا النص

 

 قرار وزٌر الصحة  
      1995لسنة  259رقم 

   1مادة 
ٌعمررررل بالجرررردول المرفررررق فررررى شررررؤن تحدٌررررد 
األمررراض المزمنررة التررى ٌمررنح عنهررا المرررٌض 

أو ٌمرررنح عنهرررا  إجرررازة إسرررتثنائٌة بررراجر كامرررل
وذلرررك بالنسررربة  تعوٌضرررا  ٌعرررادل أجرررر  كرررامال  

للعررراملٌن الخاضرررعٌن ألحكرررام قرررانون العررراملٌن 
وقرانون  1978لسرنة  47المدنٌٌن بالدولة رقم 

 1975لسررررنة  79التررررؤمٌن اإلجتمرررراعى رقررررم 
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 .والقوانٌن المعدلة لها 
 

    2مادة      
ٌشترط فى الحالة المرضرٌة الترى ٌمرنح بسرببها 

 :أجرا  كامال  طبقا  للمادة السابقة ما ٌؤتى 
أن ٌكررررون المرررررض مررررن بررررٌن األمررررراض  –أ 

 .المزمنة الواردة بالجدول المرفق 
 .أن ٌكون مانعا  من تؤدٌته العمل  –ب 
 . أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء  –ج 
 

   3مادة 
ٌسرررتمر مرررنح تعررروٌض األجرررر الكامرررل إلرررى أن 
ٌشفى المرٌض أو تستقر حالته استقرارا  ٌمكنه 

ة عملرره أو ٌتبررٌن عجررز  مرن العررودة إلررى مباشرر
وفررى هررذ  الحالررة األخٌرررة ٌظررل عجررزا  كررامال  ، 

العامررل فررى إجررازة مرضررٌة بررؤجر كامررل حتررى 
بلررو  السررن المقررررة قانونررا  لترررك إذا كرران مررن 

   .العاملٌن المدنٌٌن بالدولة 
 

   4مادة 
تتولى اللجان التابعة للهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى 

زارة الصحة وأٌة لجان والمجالس الطبٌة التابعة لو
طبٌة عامة تتبع جهات رسمٌة كل فى حدود 

الكشف على العاملٌن الخاضعٌن ألحكام  إختصاص 
القانونٌن المشار إلٌهما لتقرٌر ما إذا كان المرد 

 .مزمنا  من عدم  
 :تعوٌد األجر فً حالة الحمل والوالدة 

فتنها إذا كانت العاملة بجهة تخض  لتؤمٌن المرض 
من قانون  70تنا الفقرة األولً من المادة 
 1996لسنة  12الطفل الصادر بالقانون رقم 

 ( 45) ادة م
 :إجازة الوضع : رابعا 

  الوضرر فرى حالرة  تسرتحق المرإمن علٌهرا - 1
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عن مدة إجازة الحمل والوض  المنصوص  تستحق
به تعوٌضا عن  علٌها بقانون العمل الذي تعامل

من اجر اشتراكها فً قانون %  75األجر ٌعادل 
وٌشترط الستحقاق العاملة هذا  التؤمٌن االجتماعً

أال تقل مدة اشتراكها فً التؤمٌن عن التعوٌض 
وإذا استنفذت العاملة حقها فً  عشرة أشهر
جر وفقا لألحكام المتقدمة فتنه ٌمكنها تعوٌض األ

أن تستفٌد فٌما ٌجاوز مدة اإلجازة المذكورة 
باإلجازة المرضٌة العادٌة وتستفٌد بالتالً بتعوٌض 

 .األجر المقرر للمرٌض 
 

 2008لسنة  126بعد تعدٌلها بالقانون رقم 
 :علً أن   2008ٌونٌو  15الصادر فً 

للعاملة فً الدولة والقطاع العام وقطاع 
، سواء كانت  األعمال العام والقطاع الخاص

،  دائمة أو بطرٌق التعاقد المإقتتعمل بصفة 
ثالثة أشهر بعد الحق فً إجازة وض  مدتها 

، وفً جمٌ  األحوال  الوض  بؤجر كامل
ثالث  هذ  اإلجازة ألكثر من التستحق العاملة

 .مرات طوال مدة خدمتها 
 

تإدٌه الجهرة  من صافى أجرها% 100
الملتزمة بتعوٌض األجر وذلك عرن مردة 
إجازة الوض  المنصوص علٌهرا بقرانون 
الطفررررل و بؤنظمرررررة العررررراملٌن المررررردنٌٌن 

لدولررة وبالهٌئررات العامررة وغٌرهررا مررن با
الشخصٌات اإلعتبارٌة العامة وبشركات 

وذلك   القطاع العام وقطاع األعمال العام
الترؤمٌن  بشرط أال تقل مدة إشرتراكها فرى

  . عن عشرة أشهر
ٌراعى أن ٌكون إلتزام الهٌئة بحد أقصى _  2

مثررل متوسررط  65أجررر إشررتراك مقرردار  
 ) القومًصافً األجور على المستوى 

متوسااط صااافً األجااور علااى المسااتوى 
جنٌهاا سانوٌا ، وٌكاون  8240القومً 

جنٌا   686.67المتوسط الشاهري هاو 
( 3مان الماادة  24راجع بناد  –شهرٌا 

، وبالتاالً ٌكااون الحااد األقصااً للحاادود 
الااادنٌا التاااً ٌكفلهاااا هاااذا الحسااااب هاااو 
منسااااوبا الااااً أجاااار اشااااتراك الٌجاااااوز 

686.67  ×65  =44633.55 
 ماااان 19راجااااع بنااااد  –.نٌااا  شااااهرٌاج

 (. 3المادة 

 :من قانون العمل  91تنا المادة  
أمضت عشرة أشهر فً خدمة للعاملة التً 

وض  الحق فً إجازة  صاحب عمل أو أكثر
مدتها تسعون ٌوما بتعوٌض مساو لألجر 

تشمل المدة التً تسبق الوض  والتً  الشامل
ها تلٌه ، بشرط أن تقدم شهادة طبٌة مبٌنا ب
 التارٌخ الذي ٌرجح حصول الوض  فٌه
والٌجوز تشوٌل العاملة خالل الخمسة 

 واألربعٌن ٌوما التالٌة للوض 
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والتستحق إجازة الوض  ألكثر من مرتٌن 
 طوال مدة خدمة العاملة

 
 :من قانون العمل  92تنا المادة 

ٌحظر علً صاحب العمل فصل العاملة أو 
لمبٌنة بالمادة انهاء خدمتها أثناء إجازة الوض  ا

 السابقة
ولصاحب العمل حرمانها من التعوٌض عن 
أجرها الشامل عن مدة اإلجازة أو استرداد 
ماتم أداإ  الٌها منه اذا ثبت اشتوالها خالل 
اإلجازة لدي صاحب عمل عخر ، وذلك م  

 عدم االخالل بالمساءلة التؤدٌبٌة
 

قانون نظام العاملٌن  من 71تنا المادة 
 47لدولة الصادربالقانون رقم المدنٌٌن با

 :علً أن   1978لسنة 
ٌستحق العامل إجازة خاصة بؤجر كامل وال 
تحسب ضمن اإلجازات المقررة فى المواد 

 :السابقة وذلك فى الحاالت اآلتٌة 
ألداء فربضة الحج وتكون لمدة شهر ( 1)

 .وذلك لمرة واحدة طوال حٌاته الوظٌفٌة
وض  لمدة ثالثة للعاملة الحق فى إجازة لل( 2)

أشهر بعد الوض  وذلك لثالث مرات 
 .مدة حٌاتها الوظٌفٌة طوال

للعامل المخالط لمرٌض بمرض معدى ( 3)
وٌرى المجلس الطبى المختص منعه لهذا 

السبب من مزاولة أعمال وظٌفته للمدة 
 .التى ٌحددها
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وٌستحق العامل الذى ٌصاب بتصابة عمل 
عالجه وٌقرر المجلس الطبى المختص مدة ل

أجازة للمدة التى ٌحددها م  مراعاة أحكام 
بتصدار قانون  1975لسنة 79القانون رقم 

التؤمٌن االجتماعى والقوانٌن المعدلة له فٌما 
ٌتعلق بتحدٌد إصابة العمل والتعوٌض 

 .المستحق
 

من قانون نظام العاملٌن  73تنا المادة 
لسنة  48بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 

 :لً أن  ع 1978
ٌستحق العامل إجازة خاصة بؤجر كامل وال 
تحسب ضمن اإلجازات المقررة فى المواد 

 :السابقة وذلك فى الحاالت اآلتٌة 
ألداء فربضة الحج وتكون لمدة شهر ( 1)

 .وذلك لمرة واحدة طوال حٌاته الوظٌفٌة
للعاملة الحق فى إجازة للوض  وتكون ( 2)

ك لثالث لمدة ثالثة أشهر بعد الوض  وذل
 .مرات طوال مدة حٌاتها الوظٌفٌة

للعامل المخالط لمرٌض بمرض معدى ( 3)
وتري الجهة الطبٌة المختصة منعه لهذا 
السبب من مزاولة أعمال وظٌفته للمدة 

 .التى تحددها
وٌستحق العامل الذى ٌصاب بتصابة عمل 
وتقرر الجهة الطبٌة المختصة  مدة لعالجه 

م  مراعاة أحكام أجازة للمدة التى تحددها 
بتصدار قانون  1975لسنة 79القانون رقم 

التؤمٌن االجتماعى والقوانٌن المعدلة له فٌما 
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ٌتعلق بتحدٌد إصابة العمل والتعوٌض 
 .المستحق

 
 

 
 لعاشرالمبحث ا

 تعوٌد األجر عن البطالة
 

 قانون التؤمٌن االجتماعً 
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 2007لسنة  554رقم  والقرار الوزاري
 القواعد المنفذة لقانون التؤمٌن االجتماعى بشؤن

 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  الصادر بالقانون

  والقوانٌن األخري ذات العبلقة

 قانون التؤمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات
 2010لسنة  135الصادر بالقانون رقم 
 

 :حقاق التعوٌدشروط است -1
انقضاء مدة مإهلة لالستحقاق ، واشتراط  - أ

هذ  المدة مرد  الً تمكٌن النظام التحقق 
من جدٌة عالقة العمل فضال عن القصد 

 .فً نفقات التؤمٌن السباب تموٌلٌة
وتقر االتفاقٌات الدولٌة اشتراط وجود مدة 
مإهلة لالستحقاق عن طرٌق النص علً 

ت اذا كان اداء عدد معٌن من االشتراكا
النظام مموال ، او أن ٌكون انتفاع العامل 
بالتؤمٌن قد استمر لمدة محددة قبل بداٌة 

 .فترة التعطل

 ( 49) مادة  
 :تعوٌد البطالة شروط استحقاق : أوال 

ٌشااااترط إلسااااتحقاق المااااإمن علٌاااا  تعااااوٌد   
  :  البطالة ما ٌؤتى

أن ٌكررون مشررتركا  فررى تررؤمٌن البطالررة لمرردة  -1
ا  متصرررلة أو منفصرررلة ، إثنرررى عشرررر شرررهر

بشررررط أال تقرررل مررردة اإلشرررتراك األخٌررررة 
السررابقة علررى كررل تعطررل عررن ثالثررة أشررهر 

   .متصلة
 

وراغبا  ان ٌكون العامل قادرا علً العمل - ب
، وهذا الشرط ٌتفق م  مفهوم فً ادائه 

التامٌن من البطالة فالبد ان ٌكون العامل 

م  عدم االخالل بؤحكام القانون :  12مادة 
بشؤن تؤهٌل المعوقٌن ،  1975لسنة  39رقم 

علً كل قادر علً العمل وراغب فٌه أن ٌتقدم 

  .أن ٌكون قادرا  على العمل -2
إنتهرراء الخدمررة أو العمررل بسرربب  أال ٌكررون -3

  . اإلستقالة
العمررل نتٌجررة  اء الخدمررة أوأال ٌكررون إنتهرر -4
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قادرا علً العمل وراغبا فً ادائه طالما 
ت له فرصة العمل المناسب ، لذلك اتٌح

ٌقوم العامل تتطلب اجراءات التؤمٌن أن 
بقٌد اسمه فً سجالت مكاتب التشوٌل أو 
القوي العاملة وأن ٌتردد علً هذ  المكاتب 
بصفة دورٌة طوال مدة استحقاق 

 .التعوٌض سعٌا وراء العمل
ومن المقرر أن العامل الذي ٌعجز عن 

البطالة ،  العمل صحٌا ال ٌستحق تعوٌض
وٌمكن ان ٌطالب بمزاٌا تؤمٌن العجز فً 

 .حالة استحقاقه لها
فاذا حالة ظروف قهرٌة بٌن العامل وبٌن 
امكان تشوٌله وقف استحقاق التعوٌض الً 
حٌن زوال هذ  الظروف ، وتقضً 
القوانٌن باٌقاف صرف تعوٌض البطالة 
خالل فترة التجنٌد أو الحبس أو االعتقال ، 

ل فً استئناف الحصول علً وٌبدأ المتعط
التعوٌض بعد انتهاء خدمته العسكرٌة أو 

 .اخالء سبٌله

بطلب لقٌد اسمه بالجهة االدارٌة المختصة 
م  بٌان سنه  اقامته التً ٌق  فً دائرتها محل

ومهنته ومإهالته وخبراته السابقة وعلً هذ  
الجهة قٌد تلك الطلبات بؤرقام مسلسلة فور 

واعطاء الطالب شهادة بحصول هذا ورودها 
 .دون مقابل  القٌد
 

حكررم إدانرررة نهرررائى فررى جناٌرررة أو بعقوبرررة 
 سالبة للحرٌرة فرى جنحرة ماسرة بالشررف

  . أواإلعتبار أو لحكم تؤدٌبى
 أن ٌكون قد قٌد إسمه فى سجل المتعطلرٌن - 5

وأن ٌترررردد   , بالجهرررة اإلدارٌرررة المختصرررة
 .علٌها فى المواعٌد المحددة

العمرل ٌمرارس اذا كان الراغرب فرً  :13مادة  
حرفرره مررن الحرررف التررً ٌصرردر بهررا قرررار مررن 
الرررروزٌر المخررررتص المشررررار الٌهررررا فررررً المررررادة 

مررن هررذا القررانون وجررب علٌرره ان ٌرفررق (139)
شررررهادة تحرررردد مسررررتوي مهارترررره بطلررررب القٌررررد 

( 140)وترخٌص مزاولة الحرفة وطبقا  للمادة 
مررن هررذا القررانون ، وتثبررت درجررة مهارترره فررً 

 .شهادة القٌد
ز تشوٌل أي عامل إال اذا كان حاصرال وال ٌجو
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 .علً هذ  الشهادة 
 

 الترخٌا بمزاولة عملٌات التدرٌب المهنً
ال ٌجوز الٌة جهة مزاولة عملٌرة : 135مادة  

التررردرٌب المهنرررً إال إذا كانرررت متخرررذة شررركل 
شرررركة مرررن شرررركات المسررراهمة او التوصرررٌة 
 باالسهم او الشرركات ذات المسرئولٌه المحردودة

مجلررررس االعلررررً لتنمٌررررة المرررروارد ، وٌحرررردد ال
( 132)البشرررٌه المنصرروص علٌرره فررً المررادة 

من هذا القرانون الحرد االدنرً لراسرمال كرل مرن 
هررررذة الشررررركات الررررذي تمررررارس فٌرررره عملٌررررة 

 .التدرٌب
 :وٌستثنً من احكام الفقرة السابقة

الجهرررات والمنظمرررات النقابٌررره والمإسسرررات -1
سرنة ل 84االهلٌه المنشراة وفقرا  للقرانون رقرم 

والتررررً تررررزاول عملٌررررات الترررردرٌب  2002
 .المهنً وقت صدور هذا القانون

الجهررررات التررررً تنشررررئها وحرررردات الجهرررراز -2 
اإلداري للدولررة والهٌئررات العامررة ووحرردات 

 .اإلدارة المحلٌه
الجهررررات التررررً تررررزاول عملٌررررات التؤهٌررررل -3

 .والتدرٌب المهنً للمعوقٌن
 .المنشاة التً تتولً تدرٌب عمالها-4
 

ٌشترط لمزاولة عملٌات التردرٌب : 136ة ماد 
المهنرررً الحصرررول علرررً تررررخٌص برررذلك مرررن 
الوزارة المختصه باستثناء الجهات المنصوص 

من الفقرة الثانٌة من ( 2،3،4)علٌها فً البنود 
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 .المادة السابقة
وٌصدر الوزٌر المختص قرارا بتحدٌد شروط  

وقواعررد وإجررراءات مررنح الترررخٌص وقٌررد  فررً 
 .السجل الخاص

وٌعررد بررالوزارة المررذكورة سررجل لقٌررد الجهررات  
الترررً ٌررررتم الترررررخٌص لهررررا بمزاولررررة عملٌررررات 

 .التدرٌب المهنً
وتلتررزم الجهررات التررً تررزاول عملٌررات الترردرٌب 
المهنررً وقررت صرردور هررذا القررانون بالحصررول 
علررً الترررخٌص المشررار إلٌرره خررالل سررنة مررن 

 .تارٌخ العمل بهذا القانون
إلخالل باي شررط وٌلوً الترخٌص فً حالة ا 

 .من شروطه
 

قٌاس مستوي المهارة وتراخٌا مزاولة 
 الحرف

تلتزم الجهة التً ترزاول عملٌرات  :139مادة  
التدرٌب المهنً ان تمرنح المتردرب شرهادة تفٌرد 
باجتٌاز  البرنامج التدرٌبً الرذي عقدتره وتبرٌن 

 . المستوي الذي بلوه
وٌحرردد بقرررار مررن الرروزٌر المخررتص البٌانررات 

ي التررً ترردون فررً هررذة الشررهادة وكررذلك االخررر
االحكررررام الخاصررررة بقٌرررراس مسررررتوي المهررررارة 
والجهررات التررً تخررتص بتحدٌررد هررذا المسررتوي 
والحررررف الترررً تخضررر  لهرررذا القٌررراس وكٌفٌرررة 
اجرائه وشروط التقدم له والمكان الرذي ٌجرري 
فٌه بالنسبة لكل حرفة والشرهادات الترً تمنحهرا 

درجرررات الجهرررات الترررً تترررولً هرررذا االجرررراء و
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المهارة التً تقدرها وجمٌ  البٌانات التً ٌجب 
اثباتهرررا فرررً تلرررك الشرررهادات مررر  بٌررران الرسرررم 
المقررعنهررررا بمررررا ال ٌجرررراوز اربعررررٌن جنٌهررررا 

 .وحاالت اإلعفاء من هذا الرسم
 

علً كرل مرن ٌرغرب فرً مزاولرة  :140مادة  
حرفررة مررن الحرررف الررواردة بقرررار مررن الرروزٌر 

دة السابقة ،التقردم المختص المشار إلٌها فً الما
للجهة اإلدارٌة المختصه بطلب الحصول علرً 

 .ترخٌص مزاولة الحرفه
وٌحظررر علررً صرراحب العمررل اسررتخدام عامررل  

فررً احرردي الحرررف المبٌنررة بررالقرار الرروزاري 
المشار إلٌه بالفقرة السابقة ، إال إذا كان العامل 

وٌحردد بقررار .حاصال علً الترخٌص المذكور
بعررد اخررذ رأى التنظرررٌم مررن الرروزٌر المخررتص 

النقرررررابً شرررررروط وقواعرررررد وإجرررررراءات مرررررنح 
الترررخٌص والرسررم المقرررر لرره بمررا ال ٌجرراوز 

 .اربعٌن جنٌها  وحاالت اإلعفاء منه

اال ٌكون انتهاء الخدمة باختٌار العامل أو  -ج
بسبب االستقالة ، وال ٌكون مترتبا علً 
خطئه أو اتٌان فعل غٌر مشروع او بسبب 

 .لفادح أو المقصودسوء السلوك ا
وبعض النظم تشترط لصرف التعوٌض 
اال ٌكون التعطل بسبب اشتراك العامل فً 

 .االضراب
وقد ٌكون سقوط الحق فً التعوٌض فً 
هذ  الحاالت نهائٌا ، كما ٌكون لمدة معٌنة 
ٌجوز صرف التعوٌض بعدها للمإمن 
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علٌه للفترة الباقٌة من مدة صرف 
 .التعوٌض

لحرمان الكامل من النظم ا ضوتقصر بع
التعوٌض علً حاالت انهاء الخدمة بسبب 
الحكم علً المإمن علٌه فً جناٌة أو 
جنحة ماسة بالشرف أو االمانة او االداب 
العامة ، اما فً غٌر ذلك من حاالت 
الفصل بسبب سوء سلوك العامل فتكتفً 
بتخفٌض قٌمة التعوٌض المستحق وذلك 

 .لعدم االضرار باسرة العامل

 االت خفد قٌمة التعوٌد ح

األصل أن تعوٌض البطالة ٌقتصر على الحاالت 
التً تنتهً فٌها الخدمة ألسباب خارجة عن إرادة 
العامل وبالتالً فتن أسباب انتهاء الخدمة المحددة 

من قانون العمل الجدٌد الصادر  69فً المادة 
من قانون  76م)  2003لسنة  12بالقانون رقم 

ومادة  1959لسـ 91قانون رقم العمل الصادر بال
 137من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  61
التً ٌق  فٌها انتهاء الخدمة بسبب (  1981لسـ

ارتكاب العامل خطا جسٌما  األصل أال ٌستحق فٌها 
العامل تعوٌض البطالة ألن انتهاء الخدمة كان 
بعمل إرادي من جانبه ، إال أنه مراعاة لحال أسرة 

ومحافظة على كٌانها قرر قانون التؤمٌن المتعطل 
االجتماعً استحقاق نصف التعوٌض المستحق 

  :فً الحاالت اآلتٌة وذلك 
أو  انتحال المإمن علٌه شخصٌة غٌر صحٌحة -1

 . تقدٌم شهادات أو أوراق مزورة 
 . إذا كان المإمن علٌه معٌنا  تحت االختبار -2

ال ٌجوز فصل العامل إال إذا ارتكب  :69مادة 
وٌعتبر مان قبٌال الخطاؤ الجساٌم خطؤ جسٌما ، 
 : ةالحاالت االتٌ

انتحرررال العامرررل لشخصرررٌة غٌرررر إذا ثبرررت  - 1
 .ةو قدم مستندات مزورصحٌحة ا

ارتكاب العامرل لخطرؤ نشرؤت عنره إذا ثبت  - 2
لصراحب العمرل بشررط ان  اضرار جسرٌمه

ٌبلرررا صررراحب العمرررل الجهرررات المختصررره 
اربرر  وعشرررٌن سرراعة مررن  لبالحررادث خررال

 .وقت علمه بوقوعه 
تكررررررر مرررررن العامرررررل عررررردم مراعررررراة إذا  - 3

زم اتباعهررا لسررالمة العمررال الررال التعلٌمررات
التعلٌمرات  بشررط ان تكرون هرذة–والمنشؤة 

رغررم –مكتوبرره ومعلنررة فررً مكرران ظرراهر 
 .التنبٌه علٌه كتابة بمراعاة ذلك

اكثر  توٌب العامل بدون مبرر مشروعإذا  - 4
مرررن عشررررٌن ٌومرررا متقطعرررة خرررالل السرررنة 
الواحرردة او اكثررر مررن عشرررة اٌررام متتالٌرره ، 
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 ةارتكاب المإمن علٌه خطؤ نشؤت عنه خسار-3
جسٌمة لصاحب العمل ، ابلا عنه صاحب 

ساعة من  24العمل الجهات المختصة خالل 
 . وقت علمه بوقوعه 

عدم مراعاة التعلٌمات الالزم اتباعها لسالمة -4
بشرط أن تكون هذ   العاملٌن أو المنشؤة

 . التعلٌمات مكتوبة ومعلقة فً مكان ظاهر 
من المدة  أكثر غٌاب المإمن علٌه دون سبب-5

لتً تنص علٌها قوانٌن ولوائح التوظف أو ا
 . العمل بحسب األحوال 

عدم قٌام المإمن علٌه بتؤدٌة التزامات العمل -6
 .الجوهرٌة 

 . بالعمل  إفشاإ  األسرار الخاصة-7
وجود  أثناء العمل فً حالة سكر بٌن أو متؤثرا  -8

 . بما تعاطا  من مادة مخدرة 
لعمل أو اعتداء المإمن علٌه على صاحب ا-9

وكذلك اعتداإ  اعتداء  المدٌر المسئول ،
أو  جسٌما  على أحد رإساء العمل أثناء العمل

 بسببه
 

علً ان ٌسبق الفصل إنذار كترابً بخطراب 
موصررً علٌرره بعلررم الوصررول مررن صرراحب 

مررل للعامررل بعررد غٌلبرره عشرررة اٌررام فررً الع
الحالة االولً ، وبعد غٌابه خمسة اٌرام فرً 

 .الحالة الثانٌة 
 افشررً اسرررار المنشررؤةإذا ثبررت ان العامررل  - 5

التررً ٌعمررل بهررا ادت إلررً احررداث اضرررار 
 .جسٌمة بالمنشؤة 

فرً  بمنافسرة صراحب العمرلإذا قام العامل  - 6
 .ذات نشاطه 

نرراء سرراعات العمررل فررً وجررد العامررل اثإذا  - 7
او متؤثرا بما تعاطا  مرن  حاالت سكر بٌن

 .مادة مخدرة
اعتداء العامل علً صاحب العمل إذا ثبت  - 8

وكذلك إذا وقر  منره اعترداء  او المدٌر العام
جسررٌم علررً احررد رإسررائه اثنرراء العمررل او 

 .بسببه
ٌراع العامل الضوابط الواردة فً إذا لم  - 9

من الكتاب (194)إلً ( 192) المواد من
عالقة العمل )الراب  من هذا القانون 

منازعات  الباب الراب  -(  الجماعٌة
 ( العمل الجماعً

 ( 131)مادة 
 2007لسنة  554من القرار الوزاري رقم 

عررلى صاحررب اررلررعمل مررواررفرراةرر مرركتب اررلررصندوررق 
المختص الواق  فى دائرته محل العمل بتستمارة 

موضحا  بها (  14)   نهاٌة الخدمة وفقا  لنص المادة
أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن 

 156تنا المادة األولً من القانون رقم 
بانشاء صندوق اعانات  2002لسنة 

طْذٗ  الػبّبد يْشؤ :  الطوارئ للعمال
خ رنُ٘ ىٔ اىشخظيخ االػزجبسي اىط٘اسئ ىيؼَبه

اىؼبٍخ  ، ٗيزجغ  ٗصيش اىق٘ي اىؼبٍيخ ٗاىٖجشح ، 

ىيؼبٍييِ اىزيِ يز٘ ا ٗرىل ىزقذيٌ اػبّبد 
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العامل ، وفى حالة إمتناع العامل عن التوقٌ  على 
هذ  اإلستمارة فعلى صاحب العمل أن ٌوضح بها 

 . أسباب هذا اإلمتناع
وإذا أثبت صاحب العمل فً إستمارة نهاٌة الخدمة 

باب أن إنتهاء خدمة العامل ٌرجع إلى أحد األس
 :اآلتٌة 

 .االستقالة - 1
إرتكابه ألفعال ماسة بالشرف ، أو األمانة ،   - 2

 .أو اآلداب العامة
ٌمه   - 3 تقد و  أ  ، غٌر صحٌحة  له شخصٌة  نتحا إ

 .شهادات أو أوراق مزورة
 .فصله أثناء فترة اإلختبار - 4
إرررررترركابرره خررطؤ نررشؤترر عررنه خررسارررةرر جررسٌمة   - 5

لصاحب العمل بشرط أن ٌكون صاحب العمل قد 
ساعة من  24عنه الجهات المختصة خالل أبلا 

 . وقت علمه  بوقوعها
عدم مراعاته التعلٌمات الالزم إتباعها لسالمة   - 6

اررلررعامررلٌن أررورر اررلررمنشؤةرر بررشرطرر أررنرر ترركونرر هررذ  
 .التعلٌمات مكتوبة ومعلقة فً مكان ظاهر

تنـص   - 7 لتى  ا لمدة  ا كثر من  به دون سبب أ غٌا
سب علٌها قوانٌن ولوائـح التوظـف أو العمل بح

 . األحوال
 .عدم قٌامه بتؤدٌة إلتزامات العمل الجوهرٌة - 8
 .إفشائه األسرار الخاصة بالعمل - 9

أو   - 10 بٌن  لة سكر  لعمل فً حا ا ء  ثنا أ وجود  
 . متؤثرا  بما تعاطا  من مادة مخدرة

إررعررتداررئرره عررلى صاحررب اررلررعمل أررورر اررلررمدٌررر   - 11
المسئول وكذلك إعتدائه إعتداء جسٌما  على 

طشف أج٘سٌٕ ٍِ اىَْشآد اىزي يزٌ اغ  ٖب 
مييب أٗ جضئيب أٗ رخفيغ ػذد ػَبىٖب اىَقيذيِ 

في عج رٖب اىَةٍِ ػييٌٖ ىذي اىزؤٍيْبد 
 .االجزَبػيخ 

 
 156من القانون رقم ثالثة تنا المادة ال

بانشاء صندوق اعانات  2002لسنة 
 :رزنُ٘ ٍ٘اسد اىظْذٗ  ٍِ:  الطوارئ للعمال

ٍِ األج٘س األعبعيخ ىيؼبٍييِ % 2 – 2
ثَْشآد اىقطبع اىؼبً ٗ طبع األػَبه اىؼبً 
ٗاىقطبع اىخبص اىزي يؼَو ثٖب ث ثُ٘ 
ػبٍ  فؤمثش رزحَيٖب ٗريزضً ثزغذيذٕب 

 اىَشبس اىيٖب ػيي اىْح٘ اىزي اىَْشآد

 .رحذدٓ اى ئحخ اىزْفيزيخ 

 
بلقانون   لبتئحا لب نفيذهامن  1تنا المادة 

بانشاء صنذلق  2002بسنا  156رقض 

لبصادرة بقزلر رئيس  لعاناو لبطولرئ بلوجال

:  2002بسنا  1395مجلس لبوسرلء رقض 

اىغشع ٍِ اّشبء طْذٗ  اػبّخ اىط٘اسئ ٕ٘ 

رقذيٌ اػبّبد ىيؼَبه اىزيِ يز٘ ا طشف 

ٌ ٍِ اىَْشآد أيب مبُ ػذد ػَبىٖب اىزي أج٘سٕ

رٌ اغ  ٖب مييب أٗ جضئيب أٗ رخفيغ ػذد 

ػَبىٖب اىَةٍِ ػييٌٖ ىذي اىزؤٍيْبد االجزَبػيخ 

، ػيي أُ رنُ٘ ٗا ؼخ اىز٘ ا ػِ طشف 
األج٘س غيش ٍْشئخ العزحقب  اػبّخ اىجطبىخ 

 1975ىغْخ  79اىَقشسح ؽجقب ىيقبُّ٘ س ٌ 
 .ثشؤُ اىزؤٍيِ االجزَبػي 
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 .ناء العمل أو بسببهأحد رإساء العمل أث
وأبدى العامل إعتراض  على سبب إنتهاء الخدمة 

أو بشكوى سالفة الذكر  صراحة على اإلستمارة
عتراض  إ بدى  أ و  أ لمختا  ا للصندوق  مة   مقد

ضمنا  بتمتناعه عن التوقٌ  على هذ  اإلستمارة، 
فتنه ٌتعٌن على الصندوق إرسال أوراق النزاع 

لوصولها له إلى مكتب  المشار إلٌها فً الٌوم التالً
العمل الواق  فً دائرته محل العمل على أن تسلم 
إرلررٌه برالررٌد أرورر بررالربرٌررد ارلررمسجل ارلررمستعجل حررسب 

 . األحوال
وعلى مكتب العمل المختا فور ورود أوراق 
النزاع إلٌ  من مكتب صندوق التؤمٌن اإلجتماعى 

 :إتخاذ اإلجراءات اآلتٌة 
هاء الخدمة بحث موضوع النزاع فً أسباب إنت - 1

على ضوء األوراق المشار إلٌهرا ومرا ٌقدمره كرل 
من العامل وصاحب العمرل مرن مسرتندات متعلقرة 
بالنزاع وإعداد تقرٌر بؤسباب إنتهاء الخدمة الترى 
تتبٌن من ظاهر األوراق ، على أن ٌنتهً البحث 
وإعداد التقرٌر خالل مدة أقصاها ثمانٌة أٌرام مرن 

ٌررررره مرررررن ترررررارٌخ وصرررررول أوراق الموضررررروع إل
 . الصندوق المختص

إرسال التقرٌر المشار إلٌه فور اإلنتهاء منه   - 2
مررفرقا  برره جرمٌ  اررألرورررراررقر اررلرمتعلقة بررموضوع 
النزاع إلى الصندوق المختص ، على أن تسلم 
على  لمسجل  ا لمستعجل  ا لبرٌد  با و  أ لٌد  با لٌه  إ

 .حسب األحوال
عن تقدٌم إستمارة نهاٌة  وإذا إمتنع صاحب العمل

نه ٌتعٌن على الصندوق المختص تحرٌر الخدمة فت

 
بلقانون   لبتئحا لب نفيذهامن  8تنا المادة 

بانشاء صنذلق  2002بسنا  156رقض 

لبصادرة بقزلر رئيس  لعاناو لبطولرئ بلوجال

 : 2002بسنا  1395مجلس لبوسرلء رقض 

رغذد اىَْشآد اىخبػؼخ ألحنبً اىقبُّ٘ س ٌ 

ٍِ % 1 ّغجخ  ذسٕب 2002ىغْخ  156
يٌٖ ىذيٖب األج٘س األعبعيخ ىيؼبٍييِ اىَةٍِ ػي

طْذٗ  اػبّبد " ثَ٘جت رينبد ثبعٌ 
ر ه اىْظا األٗه ٍِ مو " اىط٘اسئ ىيؼَبه 

ٍشفقب ثٖب َّ٘رج ي٘ػح ػذد اىؼَبه  رٖش

اىَةٍِ ػييٌٖ ثبىَْشؤح ٍٗجَ٘ػخ أج٘سٌٕ 

 .األعبعيخ 

 
بلقانون   لبتئحا لب نفيذهامن  9تنا المادة 

بانشاء صنذلق  2002بسنا  156رقض 

لبصادرة بقزلر رئيس  بلوجاللعاناو لبطولرئ 

 - 2002بسنا  1395مجلس لبوسرلء رقض 

لبجس دذبا بقزلر رئيس مجلس لبوسرلء رقض 

رظشف االػبّخ ٗفقب : 2007بسنا  1117

 :ىيششٗؽ ٗاىؼ٘اثؾ اىزبىيخ 

يزٌ اىْظش في اىحبالد اىَطي٘ة طشف  – 1

االػبّخ ىٖب اعزْبدا اىي رقشيشرزقذً ثٔ 

اىَؼْيخ أٗ اىَْشؤح ىيظْذٗ  اىْقبثخ اىؼبٍخ 

 .االػبّخ  طشفٍشفقب ثٔ َّ٘رج ؽيت 

يز٘ىي اىظْذٗ  ارخبر مبفخ اجشاءاد  – 2

ٍٗزبثؼخ  ثطش  اىظشف اىَؼزبدحاىظشف 

 .ػَييخ اىظشف 
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هذ  اإلستمارة بمعرفته موضحا  بها السبب الذي 
ٌبدٌه العامل إلنتهاء الخدمة وإحالتها إلى مكتب 
العمل على الوجه المبٌن بالمادة السابقة ، وعلى 
كان  ال  وإ لرد خالل شهر  ا لٌه  إ ر  لمشا ا لمكتب  ا

تثبت للصندوق  بمعرفة متى  مة  لخد ا ء  نتها إ من 
رررةرر اررلررتفتٌش تررحرٌررر هررذ رر اررإلررستمارررةرر بررمعرفررة إرردررارر

اررلررمفتش اررلررمسئولرر وررٌررعتبرترروقررٌ  اررلررمفتش عررلى 
 .  اإلستمارة بمثابة توقٌ  صاحب العمل

رظشف االػبّخ ىَذح عزخ أرٖش محذ   - 3
اىي أُ يزٌ اػبدح اىزشغيو اىَْبعت  ا ظي

ٗارخبر االجشاءاد اىقبّّ٘يخ اىزي أىيَْشؤح 

ؤّٖب ػذً اعزحقب  طشف االػبّخ أٗ ٍِ ر

 .حظ٘ه اىؼبٍو ػيي فشطخ ػَو ثذييخ 

يج٘ص ى٘صيش اىق٘ي اىؼبٍيخ ٗاىٖجشح  – 4
ٗسئيظ ٍجيظ اداسح اىظْذٗ  صيبدح اىحذ 

اىئ ىظشف االػبّخ في  األ ظي اىَشبس

ػ٘ء ظشٗف ٗأٗػبع اىَْشؤح ٗثَب 

 .اليج٘ص اثْي ػشش رٖشا 

جش ٍِ األ% 100ينُ٘ اىظشف ث٘ا غ  - 5
األعبعي اىَةٍِ ػيئ ىيؼبٍو ٗثحذ أدّي 

 .ٍظشي رٖشيب  جْئ 200

اىؼبٍييِ ٍِ اىَةٍِ أُ ينُ٘ ٕةالء  – 6 
ػييٌٖ ػيي  ٘ح اىَْشؤح ىذي اىزؤٍيْبد 

 .االجزَبػيخ 
اُ ينُ٘ طشف االػبّخ ىيؼبٍييِ ثبىَْشؤح  – 7

اىزي يغشي ػييٖب ٕزا اىقبُّ٘ ٍِ ر ه 

ٕزا أدٗاد اىظشف اىَؼزبدح ٗيؼزَذ 

اىظشف ٍِ األٍيِ اىؼبً ىيظْذٗ  أٗ ٍِ 

يف٘ػٔ مز٘ يغ أٗه ٗينُ٘ اىز٘ يغ اىثبّي 

 ىيَخزض ثبىشئُ٘ اىَبىيخ ثبىظْذٗ  

أٗ ٍِ يْ٘ة ( اىَذيش اىَبىي ىيظْذٗ  ) 

 .ػْٔ 

 

  لبتئحا لب نفيذهامن  10تنا المادة 

بانشاء  2002بسنا  156بلقانون رقض 

درة لبصا صنذلق لعاناو لبطولرئ بلوجال
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 1395بقزلر رئيس مجلس لبوسرلء رقض 

ي٘ ا طشف االػبّخ في :  2002بسنا 

 :اىحبالد اىزبىيخ 

 .ارا ٗجذ اىؼبٍو فشطخ ػَو ثذييخ  – 1

 .اػبدح رشغيو اىَْشؤح  – 2

 .اّزٖبء ػ  خ اىؼَو  – 3

ارا ثجذ اىزحبيو ثؤيخ ط٘سح ىظشف  – 4

 .االػبّخ 

ناٌررة او إذا اتهررم العامررل بارتكرراب ج :67مااادة  
بارتكرراب جنحررة مخلررة بالشرررف او االمانرره او 
االداب العامة او اتهم بارتكاب أي جنحة داخل 

جاز لصاحب العمرل وقفره مإقترا ،  دائرة العمل
وعلٌرره ان ٌعرررض االمررر علررً اللجنررة المشررار 

مررن هررذا القررانون خررالل ( 71)إلٌهررا فررً المررادة 
 .ثالثة اٌام من تارٌخ الوقف 

ت فررً الحالررة المعروضررة وعلررً اللجنررة ان تبرر 
علٌهررا خررالل سرربعة اٌررام مررن تررارٌخ العرررض ، 
فتذا وافقت علً الوقف ٌصرف للعامرل نصرف 
اجر  ،اما فً حالرة عردم الموافقره علرً الوقرف 

 .ٌصرف اجر العامل كامال من تارٌخ وقفه 
فتذا رات السلطه المختصه عردم تقردٌم العامرل  

للمحاكمرررة الجنائٌرررة او قررردم للمحاكمرررة وقضرررً 
ببراءترررره وجررررب اعادترررره للعمررررل مرررر  تسرررروٌة 
مستحقاته كامله واال اعتبر عردم اعادتره فصرال 

 .تعسفٌا 
وإذا ثبت ان اتهام العامل كان بتردبٌر صراحب  

العمل او من ٌمثله وجرب اداء براقً اجرر  عرن 
 .مدة الوقف
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لسااانة  180معدلاااة بالقاااانون رقااام 70ماااادة 
ٌولٌااااو لساااانة  23ٌعماااال باااا  ماااان )  2008
إذا نشؤ نرزاع فرردي برٌن صراحب  : (  2008

العمرررل والعامرررل فرررً شرررؤن تطبٌرررق احكرررام هرررذا 
القانون أو أي من القروانٌن أو اللروائح المنظمرة 

فرألي منهمررا ان ٌطلررب  لعالقرات العمررل الفردٌررة
ممثرل للجهرة اإلدارٌرة : تشركل مرن  –من لجنة 

، ممثررل للمنظمررة النقابٌررة ، ( مقررررا)المختصررة 
خرررالل  -ال وممثرررل لمنظمرررة أصرررحاب األعمررر

عشرررة  اٌررام مررن تررارٌخ النررزاع تسرروٌته ودٌررا ، 
 -فتذا لم تتم التسوٌه خالل واحد وعشرٌن ٌوما 

جرازألي  منهمرا أن  –من ترارٌخ تقردٌم الطلرب 
ٌطلرررب مرررن الجهرررة االدارٌرررة المختصرررة احالرررة 
النزاع الً المحكمة العمالٌة المنصروص علٌهرا 

مررن هررذا القررانون أو أن ٌلجررؤ ( 71)فررً المررادة 
لٌها فً موعد اقصا  خمسة واربعٌن ٌوما  من ا

تارٌخ اننهاء  المدة المحددة للتسوٌة سواء كران 
قد تقدم للجنة بطلب التسوٌة أو لم ٌتقدم به وإال 

 .سقط حقه فً عرض االمر علً المحكمة 

ٌكرررررررون لصررررررراحب العمرررررررل ،  :196ماااااااادة  
لضرورات اقتصادٌة ، حرق اإلغرالق الكلرً أو 

تقلررٌص حجمهررا أو نشرراطها  أو الجزئرً للمنشررؤة
بمرررا قرررد ٌمرررس حجرررم العمالرررة بهرررا ، وذلرررك فرررً 
األوضاع وبالشروط واإلجرراءات المنصروص 

 .علٌها فً هذا القانون
 

فً تطبٌرق أحكرام المرادة السرابقة ، : 197مادة 

 



               3122ي٘ ىي٘                                                                                                                           ٍزمشاد في اىزؤٍيْبد االجزَبػيخ                           

  اىثبّيخ ٗاىخَغُ٘اىَزمشح 

971795

122003 

1352010www.elsayyad.net  W :

93/124 

 

علررً صرراحب العمررل أن ٌتقرردم بطلررب إغررالق 
المنشررؤة  تقلررٌص حجمهررا أو نشرراطها إلررً لجنررة 

 .تشكل لهذا الورض
ضمن الطلب األسباب الترً ٌسرتند إلٌهرا فرً وٌت

ذلك وأعداد وفئات العمال الذي سٌتم االستوناء 
 .عنهم

وعلررً اللجنررة أن تصرردر قرارهررا مسررببا  خررالل 
ثالثٌن ٌوما  علً األكثر من تارٌخ تقدٌم الطلب 
الٌهررا فررتذا كرران القرررار صررادرا  بقبررول الطلررب 

 .وجب أن ٌشتمل علً بٌان تارٌخ تنفٌذ  
الشرررؤن أن ٌرررتظلم مرررن هرررذا القررررار  ولصررراحب

بقبول الطلب وجب أن ٌشتمل علً بٌان تارٌخ 
ولصرراحب الشررؤن أن ٌررتظلم مررن هرررذا . تنفٌررذ  

القرار أمام لجنة أخرري تشركل لهرذا الوررض ، 
وٌترتب علً التظلم من القررار الصرادر بقبرول 

 .الطلب وقف تنفٌذ 
وٌصررردر قررررار مرررن رئرررٌس مجلرررس الررروزراء 

نتٌن المشرار إلٌهمرا وتحدٌرد بتشكٌل كل من اللج
اختصاصررراتهما والجهررررات الترررً تمثررررل فٌهمررررا 
واإلجررررراءات التررررً تتبرررر  أمامهمررررا ومواعٌررررد 

 .وإجراءات التظلم
وٌراعررً أن ٌتضررمن تشرركٌل كررل مررن اللجنتررٌن 
ممررثال  عررن المنظمررة النقابٌررة العمالٌررة المعنٌررة 
ٌرشررحه االتحرراد العررام لنقابررات عمررال مصررر ، 

حاب األعمرال ترشرحه وممثال  عم منظمات أص
 .المنظمة المعنٌة بنشاط المنشؤة

 

ٌخطرررر صررراحب العمرررل العمرررال : 198ماااادة 
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والمنظمررة النقابٌررة المعنٌررة بالطلررب المقرردم منرره 
وبررالقرار الصررادر برراإلغالق الكلررً أو الجزئررً 

وٌكون . بتقلٌص حجمها أو نشاطها  للمنشؤة أو
تنفٌررذ ذلررك القرررار اعتبررارا  مررن التررارٌخ الررذي 

  اللجنة التً نظرت الطلب أو التظلم علً تحدد
 .حسب األحوال

 

فرررً حالرررة اإلغرررالق الجزئرررً أو  :199ماااادة 
تقلررررٌص حجررررم المنشررررؤة أو نشرررراطها ، إذا لررررم 
تتضمن االتفاقٌة الجماعٌة السارٌة فرً المنشرؤة 
المعرررراٌٌر الموضرررروعٌة الختٌررررار مررررن سررررٌتم 
االسررتوناء عررنهم مررن العمررال، فتنرره ٌتعررٌن علررً 

أن ٌتشرراور فررً هررذا الشررؤن مررن  صرراحب العمررل
المنظمة النقابٌة وذلك بعد صدور القررار وقبرل 
التنفٌذ وتعتبر األقدمٌة واألعباء العائلٌة والسرن 
والقدرات والمهارة المهنٌة للعمال من المعراٌٌر 

 .التً ٌمكن االستئناس بها فً هذا الشؤن
وفرررً جمٌررر  األحررروال ٌتعرررٌن أن تراعرررً تلرررك 

بررررٌن مصررررالح المنشررررؤة المعرررراٌٌر والموازنررررة 
 .ومصالح العمال 

 

ٌحظر علرً صراحب العمرل التقردم  :200مادة 
أو  بطلررب اإلغررالق الكلررً أو الجزئررً للمنشررؤة

تقلررررٌص حجمهررررا أو نشرررراطها أثنرررراء مراحررررل 
 .الوساطة والتحكٌم

 

مررر  عررردم اإلخرررالل بحكرررم المرررادة : 201ماااادة 
من هرذا القرانون ، وفرً الحراالت الترً ( 198)
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العمررل انهرراء عقررد العمررل  ٌحررق فٌهررا لصرراحب
ٌجرروز لره برردال  مرن اسررتخدام  ألسرباب اقتصرادٌة

هررذا الحررق ان ٌعرردل مررن شررروط العقررد بصررفة 
مإقتررة ، ولرره علررً األخررص أن ٌكلررف العامررل 
بعمررل متفررق علٌرره ولررو كرران ٌختلررف عررن عملرره 
األصلً ، كما أن له أن ٌنقص أجر العامل بمرا 

 .ال ٌقل عن الحد األدنى لألجور
احب العمل بتعدٌل فً شروط العقرد فتذا قام ص

وفقررا  للفقرررة السررابقة كرران للعامررل أن ٌنهررً عقررد 
العمرررررل دون أن ٌلترررررزم باإلخطرررررار ، وٌعتبرررررر 
اإلنهاء فً هذ  الحالرة انهراء مبرررا  مرن جانرب 
صرررراحب العمررررل ،وٌسررررتحق العامررررل المكافررررؤة 

 .المنصوص علٌها بالفقرة التالٌة
سرباب وٌلتزم صاحب العمل عند إنهراء العقرد أل

اقتصادٌة وفقرا  لإلجرراءات المبٌنرة برالمواد مرن 
مرررن هرررذا القرررانون  برررؤن ٌرررإدي ( 196-200)

للعامررل الررذي أنهررً عقررد  مكافررؤة تعررادل األجررر 
الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات 
األولً من سنوات الخدمة وشهر ونصرف عرن 

 .كل سنة تجاوز ذلك
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 حادي عشر المبحث ال
  نهاء الخدمةا

 

 قانون التؤمٌن االجتماعً 
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 2007لسنة  554والقرار الوزاري رقم 

 القواعد المنفذة لقانون التؤمٌن االجتماعى بشؤن
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  الصادر بالقانون

  عبلقةوالقوانٌن األخري ذات ال

 قانون التؤمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات
 2010لسنة  135الصادر بالقانون رقم 
 

 (40)مادة
صررراحب المعررراش المسرررتحق وفقرررا  لترررؤمٌن  عرررادإذا 

الشٌخوخة والعجز والوفاة إلى عمل ٌخضعه ألحكام 
هذا التؤمٌن فتعتبرر مردة إشرتراكه الجدٌردة مردة قائمرة 

عنهرا وفقرا  ألحكررام برذاتها ، وتتحردد حقوقره التؤمٌنٌرة 
 .هذا الباب

وٌراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة األخٌرة 
عرردم تكرررار اإلنتفرراع بالحررد األدنررى الرقمررى للمعرراش 

 .22فى تارٌخ اإلستحقاق والمزاٌا المقررة بالمادة 
وال تسرى أحكام هذا التؤمٌن فى شؤن المرإمن علٌره 

مرد مرن ت إذا تجاوزت سنه السرتٌن ، وذلرك فٌمرا عردا
خدمترره بقرررار مررن السررلطة المختصررة مررن المررإمن 

،  2مررن المررادة ( أ)علررٌهم المشررار إلررٌهم فررى البنررد 
،  31وكذلك الحاالت المنصوص علٌهرا فرى المرواد 

 ( 27) مادة  

.................... 
عودة صاحب المعاش لعمل ٌخضع  ألحكام هذا 

   :القانون 
صرراحب المعرراش لعمررل  حالررة عررودة فررى -1

ٌخضعه ألحكام هذا القرانون تعتبرر المردة 
الجدٌرردة مرردة قائمررة بررذاتها تسرروى حقوقرره 

 .عنها وفقا  ألحكامه 
ٌراعرررً عررردم تكررررار اإلنتفررراع بالحررردود   - 2

 .الدنٌا المكفولة به
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 . من هذا القانون 164،  163

 (163)مادة 
ٌكون للمإمن علٌه الحرق فرى اإلسرتمرار فرى العمرل 

غررره سرررن السرررتٌن أو اإللتحررراق بعمرررل جدٌرررد بعرررد بلو
 إلستكمال المدة الموجبة إلستحقاق معاش الشٌخوخة

وذلررك إذا كانررت مرردة إشررتراكه فررى التررؤمٌن مسررتبعدا 
منها المدة التى أدى المإمن علٌه تكلفتهرا بالكامرل ال 
تعطٌه الحق فى معاش ، وتكون تسوٌة المعراش فرى 
حالرررة تررروافر شرررروط اسرررتحقاقه علرررى أسررراس  مررردة 

 .اإلشتراك فى التؤمٌن
وإسررتثناء مررن حكررم الفقرررة األولررى ٌجرروز لصرراحب 
العمل إنهاء خدمرة المرإمن علٌره فرى سرن السرتٌن أو 

القومٌررة للتررؤمٌن  بعرردها علررى أن ٌررإدى إلررى الهٌئررة
اإلشتراكات المقررة على صاحب العمل اإلجتماعى 

وفقررا  لحكررم  فررى تررؤمٌن الشررٌخوخة والعجررز والوفرراة
املررررة وذلررررك عررررن عرررردد السررررنوات الك( 17)المررررادة 

الواجررب إضررافتها إلررى مرردة اإلشررتراك فررى التررؤمٌن 
إلستكمال المدة الموجبة إلستحقاق المعاش وفى هذ  
الحالرررة ٌعفرررى المرررإمن علٌررره مرررن أداء اإلشرررتراكات 
المقررررة علٌرره فررى هررذا التررؤمٌن عررن تلررك السررنوات 

الفقررة فرى شرؤن العمرال   هرذ   وٌكرون تطبٌرق حكرم
لعقررد أو إنتهرراء المررإقتٌن والموسررمٌٌن حتررى انتهرراء ا

 .الموسم بحسب األحوال

 انقضاء عبلقة العمل
ال ٌجرروز تحدٌررد سررن للتقاعررد تقررل  :125مااادة 

 .عن ستٌن سنة 
وٌجرروز لصرراحب العمررل إنهرراء عقررد العامررل إذا 
بلا سن الستٌن ، مرا لرم ٌكرن العقرد محردد المردة 
وكانت مدته تمتد إلً ما بعد بلوغه هذ  السن ، 

ً العقررد إال بانقضرراء ففررً هررذ  الحالررة ال ٌنتهرر
 .مدته

وفً جمٌ  األحوال ٌجب عدم اإلخرالل بؤحكرام 
قررانون التؤمٌنررات االجتمرراعً فٌمررا ٌتعلررق بسررن 
استحقاق المعاش وٌحق العامرل فرً اإلسرتمرار 
فً العمل بعد بلوغه هرذ  السرن اسرتكماال  للمردة 

 .الموجبة إلستحقاق المعاش
 

من قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن  95مادة
 1978لسنة  47بالدولة الصادربالقانون رقم 

علً  1992لسنة  34معدلة بالقانون رقم 
تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستٌن  :أن  

 79وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 
بتصدار قانون التؤمٌن االجتماعى  1975لسنة

 .والقوانٌن المعدلة له
وم  ذلك ٌجوز عند الضرورة القصوى 

مد خدمة أى ئٌس مجلس الوزراء وبقرار من ر
من شاغلى الوظائف العلٌا من الدرجتٌن 

لمدة سنة العالٌة والممتازة وما فى مستواها 
وٌسرى ذلك ، قابلة للتجدٌد لمدة أقصاها سنتان 

على شاغلى المناصب والوظائف التى تعلو 
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لدرجة الممتازة وما فى مستواها على أن ا
المختصة ٌكون مد خدمتهم بقرار من السلطة 

 .بالتعٌٌن
 

من قانون نظام العاملٌن  97تنا المادة 
لسنة  48بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 

الٌجوز مد خدمة العامل :  علً أن  1978
 .بعد بلوغه السن المقررة 

 
شركات قطاع من قانون  46تنا المادة 

 203العام الصادر بالقانون رقم األعمال 
عند الضرورة زٌجو:  علً أن  1991لسنة 

مد  القصوي بقرار من رئٌس مجلس الوزراء 
 ة أي من العاملٌن شاغلً الوظائف القٌادٌة خدم

أصحاب الخبرة الفنٌة النادرة بالشركة لمدة 
 .سنة قابلة للتجدٌد لمدة اقصاها سنتان 

 :ٌستحق المعاش فى الحاالت اآلتٌة 
عد  -1 لتقا ا لبلوغه سن  لمإمن علٌه  ا نتهاء خدمة  إ

أو المعامل به  وص علٌه بنظام التوظفالمنص
لررربلوغررره سن ارررلرررستٌن برررالرررنسبه لرررلمإمرررن عرررلٌهم 

من المادة (  ج) و(  ب) المنصوص علٌهم بالبندٌن 
وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التؤمٌن  ،( 2) 

 .شهرا  على األقل 120

 ( 27) مادة  
 : حاالت استحقاق المعاش الشخصً الممول : أوال 

 المماااول فاااى الشخصاااى المعااااشٌساااتحق  
 : الحاالت اآلتٌة

 : حاالت االستحقاق لغٌر العجز أو الوفاة  – 1
بلو  المإمن علٌه سن التقاعد وفقا   -أ 

( 27)الخاا بالمادة رقم   للجدول
 ( 3مرفق )    .بتحدٌد سن التقاعد

   .............................. 

وٌاجوزا تاخفٌد االاسن االامنصواا عالٌها فاى 
ة للمإمن علٌهم من العاملٌن فى بالنسب(  1) البند 

التى تحدد بقرارمن  األعمال الصعبة أو الخطرة
ما ٌرعرضه  على  ء  بنا ء  ا لوزر ا مجلس  ئٌس  ر

  للجادول وفقاا  من تحدٌد سان التقاعاد  ستثناءاإل: ثانٌا  
بتحدٌااد ( 27)الخاااا بالمااادة رقاام 

 : لتقاعدسن ا
  للجااادولوفقرررا  مرررن تحدٌرررد سرررن التقاعرررد  إسرررتثناء       

بتحدٌااااد ساااان ( 27)الخاااااا بالمااااادة رقاااام 
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وٌجب أن ٌتضمن هذا القرار وزٌر التؤمٌنات ، 
  :ما ٌؤتى

بالنسبة لكرل مرن تلرك  تحدٌد السن المذكورة -أ 
 .األعمال

رفرر  النسررب التررى ٌحسررب علررى أساسررها  -ب    
بالقدر الذى ٌعوض المإمن علٌره  شالمعا

 .عن تخفٌض السن
زٌادة نسبة اإلشتراكات لمواجهة األعباء   -ج 

ٌا لمزا ا تجة عن  لنا ملٌن  ا للعا تقرر  لتى  ا
اررلررمشاررر إررلررٌهم ورر تررحدٌررد مررن ٌررتحمل هررذ  

 .الزٌادة

التقاعد تحدد  البلئحاة التنفٌذٌاة لهاذا القاانون 
وٌجاااااب أن ،  األعماااااال الصاااااعبة والخطااااارة

 :ٌتضمن هذا التحدٌد ما ٌلى
 .تحدٌد سن التقاعد بالنسبة لهذ  الفئات - 1

اكات بالنسربة لصرراحب زٌرادة نسرب اإلشررتر -2
العمررررل لتعرررروٌض المررررإمن علٌرررره عررررن 

 .تخفٌض سن التقاعد
 

ااالاافصل بااقراااراا جاامهورااياا وااااالااغاء )  .  هاا ماالغا -2
 (الوظٌفً 

  

انتهاء خدمة المإمن علٌه للوفاة أو العجز الكامل  -3
أو العجز الجزئى المستدٌم متى ثبت عدم وجود 

،وذلك أٌا كانت عمل عخر له لدى صاحب العمل
 .فى التؤمٌن مدة اشتراكه

 وٌثبت عردم وجرود عمرل عخرر بقررار مرن لجنرة
ٌصدر بتشكٌلها قرارمن وزٌر التؤمٌنات باالتفاق 
مرررر  الرررروزراء المختصررررٌن، وٌكررررون مررررن بررررٌن 
أعضررائها ممثررل عررن التنظررٌم النقررابى أوالعرراملٌن 
بحسب األحوال وممثل عن الهٌئة القومٌة للتؤمٌن 
اإلجتمررراعى، وٌحررردد القررررار قواعرررد وإجرررراءات 

 .عمل اللجنة
وٌسرررتثنى مرررن شررررط عررردم وجرررود عمرررل عخرررر 
الحرررراالت التررررى ٌصرررردر بهررررا قرررررارمن وزٌررررر 

 .التؤمٌنات بناء على اقتراح مجلس اإلدارة
 

ٌنتهررً عقررد العمررل بعجررز العامررل  :124مااادة 
أٌرا  كران سربب هرذا  عن تؤدٌة عملره عجرزا  كلٌرا  

 .العجز
فتذا كان عجز العامل عجزا  جزئٌا  فال تنتهً 

ذا ثبت عدم وجود عالقة العمل بهذا العجز إال إ
ٌستطٌ  العامل  عمل عخر لدي صاحب العمل

وٌثبت وجود أو أن ٌقوم به علً وجه مرض ، 
عدم وجود العمل اآلخر وفقا  ألحكام قانون 

 .التؤمٌن االجتماعً
 

من قانون نظام العاملٌن  94تنا المادة 
 47المدنٌٌن بالدولة الصادربالقانون رقم 

مة العامل تنتهى خد :علً أن   1978لسنة 
 :ألحد األسباب اآلتٌة

 .بلو  السن المقررة لترك الخدمة( 1)

 ( 27) مادة 
 : حاالت استحقاق المعاش الشخصً الممول : أوال 

 الشخصاااى المماااول فاااى المعااااشٌساااتحق  
 : الحاالت اآلتٌة

 : حاالت االستحقاق لغٌر العجز أو الوفاة  –1
      ................ 
 :حاالت االستحقاق للعجز أو الوفاة  – 2

المنهٌررة للخدمررة أو وفرراة المررإمن علٌرره ( أ)
 .بعد انتهاء الخدمة 

ثبوت العجز الكامرل المنهرى للخدمرة ( ب)
 .  أو بعد إنتهاء الخدمة

إنتهرراء خدمررة المررإمن علٌرره العامررل ( ج)       
لدى الوٌر للعجز الجزئرى المسرتدٌم 
إذا لرررم ٌكرررن لررره عمرررل عخرررر لررردى 

 .  صاحب العمل
 عدم وجود عمل أخر بقررار وٌثبت                

مررن لجنررة ٌكررون مررن بررٌن أعضررائها 
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 العجز الجزئى المنهى للخدمة
 .إنتهاء الخدمة  -أ

هررررراء الخدمرررررة العجرررررز الجزئرررررى سررررربب إنت -ب
 .الطبٌعى

قرار اللجنة الخماسٌة بعدم وجود عمل  -ج
 من علٌه لدى صاحب العملمناسب للمإ

 
 ل اللجنة الخماسٌةٌتشك

بالنسبة للمإمن علٌهم من العاملٌن  :أوال       
بالجهاز اإلدارى للدولة والهـٌئات 

 :العامة 
مدٌرالمنطقة المختصة بصندوق  -1

التؤمٌن اإلجتماعى للعاملٌن بالقطاع 
 . (رئٌسا  ) الحكومى

دارة إلممثل مدٌرٌة التنظٌم وا -2
 .بالمحافظة

بٌب من الهٌئة العامة للتؤمٌن ط -3
  .الصحى تختار  الهٌئة

 .ممثل عن صاحب العمل -4
اللجنة )ممثل عن التنظٌم النقابى  -5

حالة أو النقابة العامة ، فى  النقابٌة 
 (. عدم وجود لجنة نقابٌة

 (.ا  مقرر) وٌكون نائب مدٌر المنطقة   
 

بالنسبة للمإمن علٌهم من العاملٌن :  ثانٌا  
 : عمال العام والخاا بقطاعى األ

مدٌر المنطقة المختصة بصندوق  -1
التؤمٌن اإلجتماعى للعاملٌن بقطاع 

 .عدم اللٌاقة للخدمة صحٌا( 2)
 .االستقالة( 3)
اإلحالة إلى المعاش أو الفصل من ( 4)

 .الخدمة
فقد الجنسٌة أو انتفاء شروط المعاملة ( 5)

 .بالمثل بالنسبة لرعاٌا الدول األخرى
مهورٌة فى الفصل بقرار من رئٌس الج( 6)

األحوال التى ٌحددها القانون الخاص 
 .بذلك

الحكم علٌه بعقوبة جناٌة فى إحدى ( 7)
الجرائم المنصوص علٌها فى القوانٌن 

الخاصة أو بعقوبة مقٌدة للحرٌة فى جرٌمة 
مخلة بالشرف أو األمانة ما لم ٌكن الحكم 

 .م  وقف التنفٌذ
وم  ذلك فتذا كان الحكم قد صدر علٌه 

ة فال ٌإدى إلى إنهاء الخدمة إال ألول مر
إذا قدرت لجنة شئون العاملٌن بقرار 

مسبب من واق  أسباب الحكم وظروف 
الواقعة أن بقاء العامل ٌتعارض م  

 .مقتضٌات الوظٌفة أو طبٌعة العمل
 .إلواء الوظٌفة المإقتة( 8)
 .الوفاة( 9)
 

من قانون نظام العاملٌن  96تنا المادة 
لسنة  48ادر بالقانون رقم بالقطاع العام الص

تنتهى خدمة العامل ألحد  :علً أن   1978
 :األسباب اآلتٌة

بمراعاة أحكام وذلك  سن الستٌنبلو  ( 1)

وتحاادد ممثررل عررن التنظررٌم النقررابى ، 
لهرذا القرانون كٌفٌرة  البلئحة التنفٌذٌة

تشرررررركٌل هررررررذ  اللجنررررررة، وقواعررررررد 
 . وإجراءات عملها

فااً حاااالت العجااز ) وفااى جمٌااع األحااوال       
 : (والوفاة 

ٌشررترط أن ٌكررون للمررإمن علٌرره فررً (  1)      
التقرل  القطاع الخاص مدة  إشتراك

و سرررتة أ عرررن ثالثرررة أشرررهر متصرررلة
 أشهر متقطعة ،

الٌسررررى هرررذا الشررررط علرررى العررراملٌن ( 2)      
بالجهررراز االدارى للدولرررة والهٌئرررات 
العامة وشركات القطاع العام وقطاع 

 .األعمال العام 
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 (.رئٌسا  ) األعمال العام والخاص 
 .ممثل مدٌرٌة القوى العاملة -2
طبٌب الصحة المهنٌة بمدٌرٌة  -3

 .القوى العاملة
 .ممثل عن صاحب العمل  - 4
اللجنة ) ممثل عن التنظٌم النقابى  - 5

نقابة العامة فى حالة النقابٌة أو ال
 (.عدم وجود لجنة نقابٌة 

لمنطقة  با لفنى  ا لتوجٌه  ا رة  دا إ ) وٌكون مدٌر 
 (.مقررا  

باصدار  1975لسنة  79القانون رقم 
والقوانٌن المعدلة  قانون التؤمٌن االجتماعً

 .له 
 .عدم اللٌاقة للخدمة صحٌا( 2)
 .االستقالة( 3)
 .المعاش أو الفصلاإلحالة إلى ( 4)
فقد الجنسٌة أو انتفاء شرط المعاملة ( 5)

 .بالمثل بالنسبة لرعاٌا الدول األخرى
الفصل بقرار من رئٌس الجمهورٌة فى ( 6)

األحوال التى ٌحددها القانون الخاص 
 .بذلك

الحكم علٌه بعقوبة جناٌة فى إحدى ( 7)
الجرائم المنصوص علٌها فى القوانٌن 

مقٌدة للحرٌة فى جرٌمة الخاصة أو بعقوبة 
مخلة بالشرف أو األمانة ما لم ٌكن الحكم 

 .م  وقف التنفٌذ
حكم علٌه ألول مرة وم  ذلك فتذا كان قد 

هاء الخدمة إال إذا قدرت تفال ٌإدى إلى إن
لجنة شئون العاملٌن بقرار مسبب من 

واق  أسباب الحكم وظروف الواقعة أن 
ٌتعارض م  مقتضٌات بقاإ  فً الخدمة 

 .الوظٌفة أو طبٌعة العمل
 .أوالعرضً  المإقتانتهاء مدة العمل ( 8)
 الوفاة( 9)

 
شركات قطاع من قانون  45تنا المادة 

 203العام الصادر بالقانون رقم األعمال 
تنتهى خدمة العامل  :علً أن   1991لسنة 
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 :ألحد األسباب اآلتٌة
فقد الجنسٌة أو انتفاء شرط المعاملة   - 1

 .نسبة لرعاٌا الدول األخرىبالمثل بال
 بمراعاة أحكام وذلك  سن الستٌنبلو    - 2

الصادر بالقانون  قانون التؤمٌن االجتماعً     
 . 1975لسنة  79رقم 

 .لخدمة صحٌاة باعدم اللٌاق - 3
أو بعقوبة بعقوبة جناٌة صدور حكم بات   - 4

فى جرٌمة مخلة بالشرف أو مقٌدة للحرٌة 
 الحكم م  وقف التنفٌذاألمانة ما لم ٌكن 

 .الشامل 
 ودون اخالل بؤحكام قانون العقوبات اذا 

فال ٌإدى حكم علٌه ألول مرة كان قد 
هاء الخدمة إال إذا قدرت لجنة تإلى إنذلك 

شئون العاملٌن بقرار مسبب من واق  
بقاء  أسباب الحكم وظروف الواقعة أن 

ٌتعارض م  مقتضٌات فً الخدمة 
 . لعملالوظٌفة أو طبٌعة ا

أو  المإقتانتهاء العمل العرضً أو   - 5
 .الموسمً 

 .االستقالة - 6
 .اإلحالة إلى المعاش أو الفصل  - 7
 الوفاة  - 8

وتحدد الالئحة التنفٌذٌة األوضاع واالجراءات 
الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب االستقالة 

 .أو عدم اللٌاقة للخدمة صحٌا 
  

عاملٌن المدنٌٌن من قانون نظام ال 96مادة 
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 1978لسنة  47بالدولة الصادربالقانون رقم 
عدم اللٌاقة للخدمة صحٌا تثبت  :علً أن  

بقرار من المجلس الطبى المختص وال ٌجوز 
فصل العامل لعدم اللٌاقة الصحٌة قبل نفاذ 

أجازته المرضٌة واالعتٌادٌة ما لم ٌطلب إنهاء 
 .خدمته دون انتظار انتهاء أجازاته

 

من قانون نظام العاملٌن  98لمادة تنا ا
لسنة  48بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 

عدم اللٌاقة للخدمة تثبت :  علً أن  1978
وال  ةالمختص ةالطبىمن الجهة صحٌا بقرار 

ٌجوز فصل العامل لعدم اللٌاقة الصحٌة قبل 
 ته المرضٌة واالعتٌادٌة ما لم ٌطلبانفاذ أجاز
ون انتظار انتهاء إنهاء خدمته د هونفسه
 .أجازاته

وفاة المإمن علٌه أوثبوت عجز  عجزا  كامال   -4
خالل سنة من تارٌخ انتهاء خدمته وٌشترط عدم 

لبند جاوز  السن ت ( 1) المنصوص علٌها فى ا
ورعرردمرر صرفرره ارلررقٌمة اررلررنقدٌررة لرتعوٌررض اررلرردفررعة 
فى  كه  ا إشتر ة  مد نت  كا ٌا  أ لك  ذ و  ، ة  حد ا لو ا

 .  التؤمٌن

  

اررنررتهاءرر خرردمررة اررلررمإمررن عررلٌه لرروٌر اررألررسباب  -5
لبنود   ا لمنصوص علٌها فى  متى  ( 1،2،3) ا
على  240كانت مدة إشتراكه فى التؤمٌن  شهرا 

 .األقل

 ( 27) ة ماد 
 : حاالت استحقاق المعاش الشخصً الممول : أوال 

 الشخصاااى المماااول فاااى المعااااشٌساااتحق  
 : الحاالت اآلتٌة

 : حاالت االستحقاق لغٌر العجز أو الوفاة  – 2
 ............. -أ 

طلب المإمن علٌ  صارف حقوقا    -ب                 
 :قبل بلوغ  سن التقاعد   التؤمٌنٌة
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إذا بلوت مدة إشتراكه ثالثرٌن سرنة ( 1)                 
 .  على األقل 

 .  أو بلغ سن الخامسة والخمسٌن( 2)                 
فررً كررل مررن هرراتٌن الحررالتٌن  وٌشااترط                 
أن ٌكاااااااون فاااااااى حسااااااااب  ( 2)و ( 1)

الشخصى ما ٌكفى لحصول  على معااش 
 :  ال ٌقل عن

سرررط األجرررور علرررى مرررن متو  %50 ( أ)                
تحاااااادد ) المسررررررتوى القررررررومى 

متوسط األجور علاى المساتوى 
بمبلغ  1/7/2010القومً من 
 –جنٌااااااااا  سااااااااانوٌا  10300
 –جنٌااااااا  شاااااااهرٌا  858.33
 .  (3من المادة  23راجع بند 

مررررررررن متوسررررررررط أجررررررررر   %50 أو( ب)                
 . السنتٌن األخٌرتٌناإلشتراك عن 

  . أٌهما أقل                

بعد  -6 لكامل  ا وثبوت عجزة  لمإمن علٌه أ ا ة  وفا
إنقضاء سنة من تارٌخ إنتهاء خدمته أو بلوغه 

خدمرته ء  إنرتها لستٌن برعد  ا نت مردة  سن  متى كرا
شهرا  على األقل ولم  120إشتراكه فى التؤمٌن 

لدفعه  ا لتعوٌض  ٌة  لنقد ا لقٌمة  ا قد صرف  ٌكن 
الواحدة ، وٌسوى المعاش فى هذ  الحالة على 

 .الشتراك فى التؤمٌنأساس مدة ا
 

 
 
 
 
 

ٌنتهرررً عقرررد العمرررل محررردد المررردة : 104ماااادة 
 .بتنتهاء مدته

فتذا أبرم العقد لمدة تزٌد علً خمرس سرنوات ، 
عند إنقضاء –جاز للعامل إنهاإ  دون تعوٌض 

بعد إخطار صاحب العمرل  وذلك-خمس سنوات
وتسري أحكام الفقرة . قبل اإلنهاء بثالثة أشهر 

السابقة علً حراالت انهراء العامرل بعرد انقضراء 
 .المدة المذكورة

 

مرن  106م  مراعاة أحكام المادة  :105مادة 
هذا القرانون إذا انقضرت مردة عقرد العمرل محردد 

، اعتبررر ذلررك  المرردة واسررتمر طرفررا  فررً تنفٌررذ 
 .دٌدا  للعقد لمدة غٌر محددةمنهما تج
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 .وال ٌسري ذلك علً عقود عمل األجانب
 

إذا انتهرً عقرد العمرل المحردد المردة  :106مادة
بانقضاء مدته جراز تجدٌرد  بتتفراق صررٌح برٌن 

 .وذلك لمدة أو لمدد أخري  طرفٌه
فررتذا زادت مرردة العقررد األصررلٌة والمجررددة علررً 

حكام خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاإ  وفقا  أل
 من هذا القانون 104المادة 

 

إذا أبرم العقد العمرل إلنجراز عمرل  :107مادة 
فرررتذا  معرررٌن ،لنتهرررً العقرررد بتنجررراز هرررذا العمرررل

اسررتورق هررذا اإلنجرراز مرردة تزٌررد علررً خمررس 
سنوات ال ٌجوز للعامل إنهاء العقد المبررم قبرل 

 .تمام إنجاز العمل
 

ذا انتهرررً عقرررد العمرررل المبررررم ا :108ماااادة 
عمررل معررٌن واسررتمر طرفررا  فررً تنفٌررذ  إلنجرراز

،اعتبرررر ذلررك تجدٌررردا   العقررد بعررد إنجررراز العمررل
 .منهما للعقد لمدة غٌر محددة

 
إذا انتهً عقد العمرل المبررم لعمرل  :109مادة 

بٌن  معٌن بتنجاز  ، جاز تجدٌد  بتتفاق صرٌح
 .طرفٌه وذلك لعمل أو أعمال أخري مماثلة

واألعمرال  فتذا زادت مدة إنجاز العمل األصلً
التررً جرردد لهررا علررً خمررس سررنوات ، ال ٌجرروز 
 للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذ  األعمال

  
مرررررر  عرررررردم اإلخررررررالل بحكررررررم : 110مااااااادة 
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مررن هررذا القررانون ومرر  مراعرراة ( 198)المررادة
إذا كران عقرد العمرل غٌرر أحكام المرواد التالٌرة ،

 محررردد المررردة ، جررراز لكرررل مرررن طرفٌررره انهررراإ 
ر الطررررف اآلخرررر كتابرررة قبرررل بشررررط أن ٌخطررر

 .اإلنهاء
وال ٌجرروز لصرراحب العمررل أن ٌنهررً هررذا العقررد 

مررن هررذا  (69)اال فررً حرردود مررا ورد بالمررادة 
القررانون أو ثبرروت عرردم كفرراءة العامررل طبقررا  لمررا 

 .تنص علٌه اللوائح المعتمدة
كمررا ٌجررب أن ٌسررتند العامررل فررً اإلنهرراء إلررً 

وكراف ٌتعلرق بظروفره الصرحٌة  مبرر مشروع
 .أو االجتماعٌة أو االقتصادٌة

وٌراعً فً جمٌ  األحروال أن ٌرتم اإلنهراء فرً 
 .وقت مناسب لظروف العمل

 

ٌجب أن ٌتم اإلخطار قبرل اإلنهراء  :111مادة 
إذا لررم تتجرراوز مرردة الخدمررة المتصررلة بشررهرٌن 

للعامررل لرردي صرراحب العمررل عشررر سرررنوات ، 
إذا زادت هرذ  المردة  وقبل اإلنهاء بثالثرة أشرهر

 .عشر سنوات علً
 

ال ٌعترررد باسرررتقالة العامرررل إال إذا  :119ماااادة 
وللعامل المستقٌل أن ٌعدل عرن  كانت مكتوبة ،

استقالته كتابة خالل أسربوع مرن ترارٌخ إخطرار 
صاحب العمل للعامل بقبول االستقالة وفً هذ  

 .الحالة تعتبر االستقالة كؤن لم تكن
 

إذا أنهررً أحررد الطرررفٌن العقررد دون :122مااادة 



               3122ي٘ ىي٘                                                                                                                           ٍزمشاد في اىزؤٍيْبد االجزَبػيخ                           

  اىثبّيخ ٗاىخَغُ٘اىَزمشح 

971795

122003 

1352010www.elsayyad.net  W :

107/124 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ع كررراف ، إلترررزم برررؤن ٌعررروض ومبررررر مشرررر
الطرررف اآلخررر عررن الضرررر الررذي ٌصررٌبه مررن 

 .جراء هذا اإلنهاء 
فتذا كان اإلنهاء بدون مبرر صادرا  من جانرب 
صررراحب العمرررل للعامرررل أن ٌلجرررؤ إلرررً اللجنرررة 

مرن هرذا القرانون ( 71)المشار إلٌها فرً المرادة 
بطلب التعوٌض ، وال ٌجوز أن ٌقل التعروٌض 

  الجنة عن أجر شرهرٌن مرن األجرر الذي تقرر
 .الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة

وال ٌخرررل بحرررق العامرررل فرررً بررراقً إسرررتحقاقاته 
 .المقررة قانونا  

 

ٌحظرر علرً صراحب العمرل إنهراء  :127مادة 
عقد العمل لمرض العامل إال إذا استنفد العامرل 
اجازاته المرضٌة وفقا  لما ٌحدد  قانون التؤمٌن 

، باالضرررافة إلرررً متجمرررد اجازاتررره اإلجتمررراعً 
 .السنوٌة المستحقة له

وعلً صاحب العمل أن ٌخطر العامل برغبتره 
فررً إنهرراء العقررد قبررل مضررً خمسررة عشررر ٌومررا  

 .من تارٌخ استنفاد العامل إلجازاته 
فتذا شفً العامل قبل تمام اإلخطار امتنر  علرً 

 .صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل 
 

ملة أن تنهً عقرد العمرل سرواء للعا :128مادة 
كرران محرردد المرردة أو غٌررر محرردد المرردة بسرربب 

إنجابها دون أن ٌإثر ذلك أو  حملهاأو  زواجها
علررً الحقرروق المقررررة لهررا وفقررا  ألحكررام هررذا 

 .القانون أو ألحكام قانون التؤمٌن االجتماعً
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الترررً ترغرررب فرررً إنهررراء العقرررد  وعلرررً العاملرررة
أن تخطررر لسررابقة لألسررباب المبٌنررة فررً الفقرررة ا

صرراحب العمررل كتابررة برغبتهررا فررً ذلررك خررالل 
أو  ثالثررة أشررهر مررن تررارٌخ إبرررام عقررد الررزواج

بحسرررب  مرررن ترررارٌخ الوضررر أو  ثبررروت الحمرررل
 .األحوال

 

لصاحب العمل أن ٌنهً عقد :  129مادة 
العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما  إلنجاز 

عمل معٌن إذا حكم علً العامل نهائٌا  بعقوبة 
جناٌة أو بعقوبة مقٌدة للحرٌة فً جرٌمة ماسة 
بالشرف أو األمانة أو اآلداب العامة ، وذلك ما 

 لم تؤمر المحكمة بوقف تنفٌذ العقوبة
 

من قانون نظام العاملٌن  (1)مكرر  95مادة
 47المدنٌٌن بالدولة الصادربالقانون رقم 

 :علً أن   1978لسنة 
الة ٌجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بتح

قبل بلو  العامل إلى المعاش بناء على طلبه 
السن القانونٌة على أال تقل سن الطالب عند 
تقدٌم الطلب على خمسة وخمسٌن سنة وأال 
تكون المدة الباقٌة لبلوغه سن اإلحالة إلى 

 .المعاش أقل من سنة
وتسوى الحقوق التؤمٌنٌة لمن ٌحال إلى 
أساس  المعاش طبقا ألحكام الفقرة السابقة على

مدة اشتراكه فى نظام التؤمٌن االجتماعى 
مضافا إلٌها المدة الباقٌة لبلوغه السن القانونٌة 

 .أٌهما أقل أو مدة سنتٌن
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وال ٌجوز إعادة تعٌٌن العاملٌن الذٌن تسرى 
علٌهم أحكام هذ  المادة بالحكومة أو شركات 

القطاع العام، كما ال ٌجوز شول الوظائف التى 
ق هذ  المادة حتى بلو  تخلو نتٌجة تطبٌ

المحالٌن إلى المعاش سن التقاعد إال بموافقة 
 .الجهاز المركزى للتنظٌم واإلدارة

 
من قانون نظام ( 1( )مكرر) 95مادة 

العاملٌن المدنٌٌن بالدولة الصادربالقانون رقم 
ٌجوز للسلطة  :علً أن   1978لسنة  47

بتحالة العامل الذى تقل المختصة إصدار قرار 
سنة إلى المعاش بناء على طلبة 55ه عن سن

م  عخرٌن بؤحد  إذا قام بمفرد  أو باالشتراك
المشروعات اإلنتاجٌة وفقا للضوابط التى 

ٌصدر بها قرار من الوزٌر المختص بالتنمٌة 
 .ةاإلدارٌ

وٌصرف للعامل فى هذ  الحالة مكافؤة توازى 
أجر سنة م  ضم سنتٌن إلى المدة لمحسوبة 

 .فى المعاش
ال ٌجوز إعادة تعٌٌن العاملٌن الذٌن تسرى و

علٌهم أحكام هذ  المادة بالحكومة و شركات 
القطاع العام، كما ال ٌجوز شول الوظائف التى 

تخلو نتٌجة تطبٌق هذ  المادة قبل مضى سنة 
 .من تارٌخ اإلحالة إلى المعاش

 
من قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن  97مادة 

 1978لسنة  47رقم بالدولة الصادربالقانون 
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للعامل أن ٌقدم استقالته من وظٌفته  :علً أن  
 .وتكون االستقالة مكتوبة

 
من قانون نظام العاملٌن  99تنا المادة 

لسنة  48بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 
للعامل أن ٌقدم استقالته من   : علً أن  1978

 .وظٌفته وتكون االستقالة مكتوبة

المعررررراش فررررى الحرررررالتٌن  وٌشررررترط السررررتحقاق
السرررابقتٌن أن تكرررون  4و3المبٌنترررٌن فرررى البنررردٌن

للمإمن علٌه مدة إشتراك فى التؤمٌن ال تقرل عرن 
وال , ثالثة أشهر متصرلة أو سرتة أشرهر متقطعرة 
 :ٌسرى هذا الشرط فى شؤن الحاالت اآلتٌة 

( أ)المإمن علٌهم المنصوص علٌهم فى البنرد  -أ 
ٌهم المرررررإمن علررررروكرررررذلك  (2)مرررررن المرررررادة 

مرررن ذات ( ب)المنصررروص علرررٌهم فرررى البنرررد 
للوائح توظف صرادرة  المادة الذٌن ٌخضعون

أو حررررررددت أجررررررورهم قررررررانون بنرررررراء علررررررى 
إتفاقرررررات وعالواتهرررررم وترقٌررررراتهم بمقتضرررررى 

مترى وافرق  جماعٌة أبرمت وفقا  لقانون العمل
وزٌر التؤمٌنات على هذ  اللروائح أواإلتفاقرات 

ؤمٌن القومٌرررة للتررر بنررراء علرررى عررررض الهٌئرررة
 .اإلجتماعى

إنتقال المإمن علٌه من العاملٌن المنصوص  -ب 
علٌهم فى البند السرابق مرن هرذ  الفقررة للعمرل 

وترروافرت فررى شررؤنه حرراالت  بالقطرراع الخرراص
 3)اإلستحقاق المنصروص علٌهرا فرى البنردٌن 

 (.4و
ته  -ج  وفا أووقوع  لمإمن علٌه  ا ثبوت عجز 

 اتفاقٌات العمل الجماعٌ 
اتفاقٌررة العمرل الجماعٌررة هرً اتفرراق  :152ماادة

واحكرام التشروٌل  ٌنظم شروط وظرروف العمرل
وٌبررررم برررٌن منظمرررة او اكثرررر مرررن المنظمرررات 
النقابٌررررره العمالٌررررره وبرررررٌن صررررراحب عمرررررل او 
مجموعررة مررن أصررحاب االعمررال او اكثررر مررن 

 .منظماتهم
 

ٌجب ان تكرون االتفاقٌره الجماعٌره  :153مادة 
مررن خررالل  ن تعررضمكتوبره باللوررة العربٌررة وا

خمسررة عشررر ٌومررا مررن تررارٌخ توقٌعهررا علررً 
مجلرررس إدارة النقابرررة العامررره او االتحررراد العرررام 
لنقابرررات عمرررال مصرررر علرررً حسرررب األحررروال 
المقررررة فررً قررانون النقابررات العمالٌررة وتكررون 
الموافقرررة علٌهرررا مرررن أٌهمرررا باألغلبٌرررة المطلقرررة 
ألعضررراء مجلرررس اإلدارة وذلرررك خرررالل مررردة ال 

 .ٌن ٌوما من تارٌخ توقٌ  االتفاقٌهتجاوز ثالث
وٌترتررب علررً تخلررف أي شرررط مررن الشررروط 

 .السابقة بطالن االتفاقٌه
 

ٌقررر  بررراطال  كرررل حكرررم ٌررررد فرررً  :154ماااادة 
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 .نتٌجة إصابة عمل
 

االتفاقٌة الجماعٌة ٌكون مخالفا  ألحكام القرانون 
 .أو النظام العامة أو اآلداب العامة

وفً حالة تعارض حكم فً عقد العمل الفرردي 
مقابل فً االتفاقٌرة الجماعٌرة ، ٌسرري م  حكم 

 الحكم الذي ٌحقق فائدة أكثر للعامل دون غٌر 
 

ٌكون إبرام االتفاقٌة الجماعٌة لمدة  :155مادة 
محررددة ال تزٌرررد علرررً ثرررالث سرررنوات أو للمررردة 

فرتذا زادت المردة  الالزمة لتنفٌرذ مشرروع معرٌن
فررً الحالررة األخٌرررة علررً ثررالث سررنوات تعررٌن 

اقٌررة التفرراوض لتجدٌرردها كررل علررً طرفررً االتف
ثالث سنوات فً ضوء ما ٌكون قد أسرتجد مرن 
ظررروف اقتصررادٌة واجتماعٌررة وٌتبرر  فررً شررؤن 

مرن ( 156)التجدٌد اإلجراءات الواردة بالمادة 
 .هذا القانون

 

ٌتعٌن علرً طرفرً االتفراق سرلوك  :156مادة 
لتجدٌدها قبل انتهاء  طرٌق المفاوضة الجماعٌة

فتذا انقضت المدة األخٌرة مدتها بثالث سنوات 
دون االتفاق علً التجدٌد أمتد العمرل باالتفاقٌرة 
مرردة ثالثررة أشررهر وٌسررتمر التفرراوض لتجدٌرردها 
فررتذا انقضررً شررهران دون التوصررل إلررً اتفرراق 
كرران ألي مررن طرفررً االتفاقٌررة عرررض األمررر 
علً لجهرة اإلدارٌرة المختصرة التخراذ مرا ٌلرزم 

ألحكرررام  نحرررو إتبررراع إجرررراءات الوسررراطة وفقرررا  
 .من هذا القانون ( 170)المادة 

 

ٌلتزم صاحب العمل بؤن ٌض  فً  :157مادة 
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مكان ظاهر فً محل العمل االتفاقٌرة الجماعٌرة 
والمرروقعٌن علٌهررا وتررارٌخ  متضررمنة نصوصررها

 .إٌداعها لدي الجهة اإلدارٌة المختصة
 

تكرررون االتفاقٌرررة الجماعٌرررة نافرررذة  :158ماااادة 
عها لررردي الجهرررة وملزمرررة لطرفٌهرررا بعرررد إٌررردا

الوقررائ   اإلدارٌررة المختصررة ونشررر هررذا اإلٌررداع
تمال  علرررررً ملخرررررص ألحكرررررام المصررررررٌة مشررررر

 .االتفاقٌة
وتتولً الجهة اإلدارٌرة المختصرة قٌرد االتفاقٌرة 
خررالل ثالثررٌن ٌومررا  مررن تررارٌخ إٌررداعها لرردٌها 

 .ونشر القٌد وفقا  ألحكام الفقرة األولً 
ض علررً ولهررا خررالل المرردة المررذكورة االعترررا

االتفاقٌة ورفض قٌدها وإخطار طرفً االتفاقٌة 
برراالعتراض والرررفض وأسرربابه وذلررك بكترراب 

فررتذا . موصررى علٌرره مصررحوب بعلررم الوصررول
انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهرة اإلدارٌرة 
بالقٌد والنشر أو االعتراض وجب علٌها إجراء 

 .القٌد والنشر وفقا  لألحكام السابقة 

 (27)مادة 
من المادة ( 4،6) عدم اإلخالل بحكم البندٌن م 
إذا إنتهت خدمة المإمن علٌه ولم تتوافر فٌه ( 18)

شروط استحقاق المعاش إستحق تعوٌض الدفعة 
السنوى  األجـر من% 15وٌحسب بنسبة الواحدة 

 . عن كل سنه من سنوات مدة االشتراك فى التؤمٌن
ى الشهرى الذ األجر متوسط وٌقصد باألجر السنوى

سدد عنه االشتراك خالل السنتٌن األخٌرتٌن أو مدة 
االشتراك فى التؤمٌن إن قلت عن ذلك مضروبا  فى 
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حساب هذا المتوسط  إثنى عشر، وٌراعى فى
القواعد المنصوص علٌها بالفقرة الرابعة من المادة 

(19.) 
 : وٌصرف هذا التعوٌد فى الحاالت اآلتٌة 

 .بلو  المإمن علٌه سن الستٌن -1
رة األجنبى للبالد نهائٌا أو إشتواله فى مواد -2

أو إلتحاقه بالبعثة  الخارج بصفة دائمة
 .الدبلوماسٌة فى سفارة أو قنصلٌة دولته

 .هجرة المإمن علٌه -3
الحكم نهائٌا  على المإمن علٌه بالسجن مدة  -4

أو بقدر المدة الباقٌة  عشر سنوات فؤكثر
 .لبلوغه سن الستٌن أٌهما أقل

من علٌه خالل مدة سجنه إذا نشـؤ لدى المإ -5
 .عجز جزئى مستدٌم ٌمنعه من مزاولة العمل

 (1).لوىم -6
 .إنتظام المإمن علٌه فى سلك الرهبنة -7
إلتحاق المإمن علٌه بالعمل فى إحدى الجهات  -8

المستثناة من تطبٌق أحكام هذا القانون 
من  بالشروط واألوضاع التى ٌصدر بها قرار

 .وزٌر التؤمٌنات
 .زا  كامال  عجز المإمن علٌه عج -9

وفاة المإمن علٌه، وفى هذ  الحالة تصرف  -10
إلى مستحقى  المبالا المستحقة  بؤكملها

المعاش عنه حكما  موزعة علٌهم بنسبة 
أنصبتهم فى المعاش فتذا لم ٌوجد سوى 

هذ  المبالا  إلٌه مستحق واحد للمعاش أدٌت
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بالكامل، فتذا لم ٌوجد أى مستحق للمعاش 
  .صرفت للورثة الشرعٌٌن

إذا كانت المإمن علٌها متزوجة أومطلقة أو  -11
مترملة أو كانت تبلا سن الواحدة والخمسٌن 
فؤكثر فى تارٌخ طلب الصرف ، وال ٌستحق 
صرف التعوٌض فى هذ  الحاالت إال لمرة 
واحدة طوال مدد اشتراك المإمن علٌها فى 

 .التؤمٌن
 وفى الحاالت المنصوص علٌها فى البنود

 إلٌه التعوٌض مضافا ٌصرف مبلا( 1،9،10)
من مبلا التعوٌض عن عدد % 6مبلا مقدار  

السنوات الكاملة من تارٌخ انتهاء الخدمة حتى 
 . تارٌخ أستحقاق الصرف

 
 (28)مادة 

ٌجوز للمإمن علٌه فى الحاالت المنصوص علٌها 
أن ٌختار بٌن ( 27)من المادة ( 3و2)بالبندٌن 

حصول الحصول على تعوٌض الدفعة الواحدة أو ال
وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى  على المعاش

 .التؤمٌن تعطٌه الحق  فى المعاش
فى الحاالت المشار  كما ٌجوز لصاحب المعاش

إلٌها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه فى المعاش 
خصم منه ٌوصرف تعوٌض الدفعة الواحدة على أن 

ما صرفه من معاش وال ٌجوز له ذلك إال مرة  قٌمة
 .واحدة

 
 (29)مادة 

إذا عاد المهاجر لإلقامة بالبالد نهائٌا  والتحق بعمل 
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ٌخضعه ألحكام هذا القانون خالل سنتٌن من تارٌخ 
من تعوٌض الدفعة  إلٌه الهجرة التزم برد ما صرف

إما دفعه ( 28و27)وفقا  ألحكام المادتٌن  الواحدة
واحدة خالل سنة من تارٌخ العودة أو بالتقسٌط وفقا  

وتحسب المدة التى صرف ( 144) المادة  ألحكام
 .عنها التعوٌض ضمن مدة اشتراكه فى التؤمٌن

وٌسرى حكم الفقرة السابقة فى شؤن الحاالت  
السابقة على تارٌخ العمل بهذا القانون على أن 

ٌكون مٌعاد رد المبالا  المذكورة  ثالث سنوات من 
 .هذا التارٌخ
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  عشر ثانًالمبحث ال
 وفاة منحة ال
 

 قانون التؤمٌن االجتماعً 
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 2007لسنة  554والقرار الوزاري رقم 

 القواعد المنفذة لقانون التؤمٌن االجتماعى بشؤن
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  الصادر بالقانون

  والقوانٌن األخري ذات العبلقة

 انون التؤمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشاتق
 2010لسنة  135الصادر بالقانون رقم 
 

 (120)مادة
تسرتحق  عند وفاة المإمن علٌ  أو صاحب المعااش

منحررة عرررن شرررهر الوفرراة والشرررهرٌن الترررالٌٌن وذلرررك 
باإلضافة إلى األجر المستحق عن أٌام العمرل خرالل 

 .شهر الوفاة
مستحق عن شهر المعاش ال أو باألجر وتقدر المنحة

 وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف األجرالوفاة ، 
 . التى تلتزم بصرف المعاش بحسب األحوال أو

بالنسبة للمإمن علٌهم العاملٌن بالجهات  وٌخصم بها
علررى البنررد ( 2)مررن المررادة ( أ)المشررار إلٌهررا بالبنررد 

 .الذى كان ٌتحمل باألجر
 

 (121) مادة
ادة ـى المـعلٌها ف واـغ المنصـتستحق المبال

دد  المإمن علٌه أو صاحب ـن ٌحـلم ةـالسابق
المعاش فتذا لم ٌحدد أحدا  تستحق لألرمل ، وفى 

حالة عدم وجود  تستحق لألبناء والبنات الذٌن 
اق المعاش ـم شروط استحقـى شؤنهـوافر فـتت

 ( 108و107)المادتٌن  المنصوص علٌها فى

ٌنتهررً عقررد العمررل بوفرراة العامررل  :123مااادة 
. المقررة حقٌقة أو حكما  طبقا  للقواعد القانونٌة 

وال ٌنتهً عقد العمرل بوفراة صراحب العمرل إال 
إذا كررران قرررد أبررررم إلعتبرررارات تتعلرررق بشرررخص 

 .صاحب العمل أو بنشاطه الذي ٌنقط  بوفاته
وإذا ترروفً العامررل وهررو فررً الخدمررة ٌصرررف 

مرا ٌعرادل أجرر شرهرٌن صاحب العمل ألسررته 
كاملٌن لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنرً قردر  

كمررا ٌصرررف منحررة ، ن جنٌهررا  مائترران وخمسررو
تعادل أجر العامل كامال  عن الشهر الذي توفً 
فٌه والشهرٌن الترالٌٌن لره طبقرا  لقواعرد الترؤمٌن 

 .االجتماعً
وٌلترررزم صررراحب العمرررل بنفقرررات تجهٌرررز ونقرررل 
الجثمان إلً الجهة التً استقدم العامرل منهرا أو 

 الجهة التً تطلب أسرته نقله إلٌها

 ( 74) مادة 
 : منحة الوفاة :  ثانٌا

عند وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش  - 1
ٌصرف مبلا ٌسراوى األجرر أو المعراش 
المسرررتحق عرررن شرررهر الوفررراة والشرررهرٌن 

باإلضرافة إلرى األجرر المسرتحق   ,التالٌٌن
 . عن أٌام العمل خالل شهر الوفاة 

تلترررزم بهرررذا المبلرررا الجهرررة الترررى كانرررت   - 2
بصرررف تصرررف األجررر أو التررى تلتررزم 

 .األحوال المعاش حسب
 : تصرف هذه المبالغ  - 3

 .لألرمل أو األرملة بحسب األحوال  -أ 
فى حالة عدم وجرود أٌهمرا تصررف  -ب  

 لرألوالد الرذٌن تتروافر فرى شرؤنهم
 .شروط إستحقاق المعاش 

فرررررى حالرررررة عررررردم وجررررررود األوالد  -ج  
تصرررررف هررررذ  المبررررالا للوالرررردٌن أو 

 .  أحدهما 
وجودهمرررا تصررررف  فرررً حالرررة عررردم -د 

لإلخرروة واألخرروات الررذٌن تترروافر 
فررررً شررررؤنهم شررررروط إسررررتحقاق 

 .المعاش 
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 أو ن علٌررهوٌراعررى فررى حالررة مررا إذا كرران للمررإم
صاحب المعاش أرمل وأوالد تتروافر فرٌهم الشرروط 
المنصررروص علٌهرررا برررالفقرة السرررابقة مرررن غٌرررر هرررذا 
األرمررل تقسررٌم المبررالا السررالف ذكرهررا بحسررب عرردد 

 . األزواج
تستحق المنحرة  وإذا لم ٌوجد أحد ممن سبق ذكرهم

أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق  أو للوالدٌن
ن تترروافر فررى شررؤنهم الشررروط ألخوترره وأخواترره الررذٌ

 (.109)المشار إلٌها فى المادة 
مرررن األوالد  وفاااى حالاااة إساااتحقاق المنحاااة للقصااار

واألخرررروة واألخرررروات غٌررررر المتزوجررررات تصرررررف 
 . لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارٌة
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  عشر لثالمبحث الثا
 نفقات الجنازة 

 

 قانون التؤمٌن االجتماعً 
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 2007لسنة  554والقرار الوزاري رقم 

 ن االجتماعىالقواعد المنفذة لقانون التؤمٌ بشؤن
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  الصادر بالقانون

  والقوانٌن األخري ذات العبلقة

 قانون التؤمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات
 2010لسنة  135الصادر بالقانون رقم 
 

 ( 122 ) مادة
عند وفاة صاحب المعراش، تلترزم الجهرة الترى كانرت 

المعرراش بررؤداء نفقررات جنررازة بواقرر  معرراش  تصرررف
شهرٌن بحد أدنى مقدار  مائتا جنٌه تصرف لألرمل 

أى إلرى  أو ، فرتذا لرم ٌوجرد صررفت ألرشرد األوالد
 .شخص ٌثبت قٌامه بصرف نفقات الجنازة

وٌجب أن ٌتم صرف هذ  النفقات خالل ثالثة أٌام 
 .على األكثر من تارٌخ تقدٌم الطلب

د العمررل بوفرراة العامررل ٌنتهررً عقرر :123مااادة 
. حقٌقة أو حكما  طبقا  للقواعد القانونٌة المقررة 

وال ٌنتهً عقد العمرل بوفراة صراحب العمرل إال 
إذا كررران قرررد أبررررم إلعتبرررارات تتعلرررق بشرررخص 

 .صاحب العمل أو بنشاطه الذي ٌنقط  بوفاته
وإذا ترروفً العامررل وهررو فررً الخدمررة ٌصرررف 

هرٌن صاحب العمل ألسررته مرا ٌعرادل أجرر شر
كاملٌن لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنرً قردر  

كمررا ٌصرررف منحررة ،  مائترران وخمسررون جنٌهررا  
تعادل أجر العامل كامال  عن الشهر الذي توفً 
فٌه والشهرٌن الترالٌٌن لره طبقرا  لقواعرد الترؤمٌن 

 .االجتماعً
وٌلترررزم صررراحب العمرررل بنفقرررات تجهٌرررز ونقرررل 

ل منهرا أو الجثمان إلً الجهة التً استقدم العامر
 .الجهة التً تطلب أسرته نقله إلٌها

 

من قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن  101ماد ة 
 1978لسنة  47بالدولة الصادربالقانون رقم 

إذا توفى العامل وهو فى الخدمة  :علً أن  

 ( 74) مادة 
 :  نفقات الجنازة 

عنررد وفرراة صرراحب المعرراش ، تلتررزم الجهررة  - 1
التى كانرت تصررف المعراش برؤداء نفقرات 
جنررازة بواقرر  معرراش شررهرٌن بحررد أدنررى 

 . مقدار  خمسمائة جنٌه 
تصرف لألرمل أو األرملة ، فتذا لم ٌوجرد  - 2

والد أو ألى شرررخص صررررفت ألرشرررد األ
 .ٌثبت قٌامه بصرف نفقات الجنازة

ٌجررب أن ٌررتم صرررف هررذ  النفقررات خرررالل  - 3
ثالثررة أٌررام علررى األكثررر مررن تررارٌخ تقرردٌم 

  .الطلب
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ٌصرف ما ٌعادل أجر شهرٌن كاملٌن لمواجهة 
جنٌه لألرمل أو  100نفقات الجنازة بحد أدنى 

والد أو لمن ٌثبت قٌامه بصرف هذ  ألرشد األ
 .النفقة

 
من قانون نظام العاملٌن  103تنا المادة 

لسنة  48بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 
إذا توفى العامل وهو   : علً أن  1978

الخدمة ٌصرف ما ٌعادل أجر شهرٌن كاملٌن ب
جنٌه  100لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى 

والد أو لمن ٌثبت قٌامه لألرمل أو ألرشد األ
 .النفقات بصرف هذ  
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  عشر الرابعالمبحث 

 العقوبات
 

 قانون التؤمٌن االجتماعً 
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 2007لسنة  554والقرار الوزاري رقم 

 القواعد المنفذة لقانون التؤمٌن االجتماعى بشؤن
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  الصادر بالقانون

  والقوانٌن األخري ذات العبلقة

 قانون التؤمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات
 2010لسنة  135الصادر بالقانون رقم 
 

 (178)مادة
عدم اإلخالل بؤٌة عقوبة أشد ٌنص علٌها أى م  

ٌعاقب بالعقوبات المنصوص علٌها فى  قانون عخر
 .المواد التالٌة عن الجرائم المشار إلٌها فٌها

 ( 128) مادة  
م  عدم اإلخالل بؤٌرة عقوبرة أشرد ٌرنص علٌهرا 

ٌعاقررب بالعقوبررات المنصرروص  أى قررانون عخررر
مشررار عررن الجرررائم ال علٌهررا فررى المررواد التالٌررة

  . إلٌها فٌها

 (مكررا178)مادة 
بغراماا  ال و  بااالحبس ماادة ال تجاااوز شااهرا  ٌعاقااب 

كال  بإحدى هاتٌن العقاوبتٌنأو  تجاوز مائة جنٌ 
  : من

القومٌررة للتررؤمٌن االجتمرراعى منرر  العرراملٌن بالهٌئررة  -
محل  ممن لهم صفة الضبطٌة القضائٌة من دخول

 العمل 
لسجالت والردفاتر أو لم ٌمكنهم من االطالع على ا -

والمسرررتندات واألوراق الترررى ٌتطلبهرررا تنفٌرررذ هرررذا 
 القانون 

 أو أعطى بٌانات غٌر صحٌحة  -
أوإمتن  عن إعطاء البٌانات المنصوص علٌها فرى  -

 .هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له

 ( 129) مادة  
ٌعاقب بغرامة ال تقل عن ألف جنٌ  وال تجاوز 

  :ل من ك عشرة آالف جنٌ 
حررال دون دخررول العرراملٌن بالهٌئررة ممررن لهررم  -

 ,صفة مؤمورى الضبط القضائى محل العمل
أو لررم ٌمكررنهم مررن اإلطررالع علررى السررجالت  -

والدفاتر والمسرتندات واألوراق الترى ٌتطلبهرا 
 , تنفٌذ هذا القانون

 , أو أعطى بٌانات غٌر صحٌحة -
المنصروص  أو أمتنر  عرن إعطرائهم البٌانرات -

ا فً هذا القانون أو القرارات أو اللروائح علٌه
 .له المنفذة

وفى حالة العود تكون العقوباة الحابس مادة ال 
تجاوز ثبلثاة أشاهر وبغراماة ال تقال عان ألاف 
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  .جنٌ  وال تجاوز عشرة آالف جنٌ 
 (179)مادة 

و  بالحبس مدة ال تجاوز ثبلثة شهورٌعاقب 
إحدى أوب بغرامة ال تزٌد على خمسمائة جنٌ 

 : كل من اتٌن العقوبتٌن ه
 أعطى بسوء قصد بٌانات غٌر صحٌحة  -
أو إمتن  عن إعطاء البٌانات المنصوص علٌها  -

 فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له 
إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهٌئة 

 .بوٌر حق
 :كل من  وٌعاقب بالعقوبة ذاتها

ٌانات خاطئة عدم الوفاء تعمد عن طرٌق إعطاء ب -
بمسااتحقات الهٌئااة القومٌااة للتااؤمٌن اإلجتماااعى 

 .كاملة

 ( 130) مادة  
ٌعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سانة وبغراماة ال 
تقل عن خمسة آالف جنٌ  وال تجاوز عشرٌن 

كال مان ألف جنٌ  أو بإحدى هااتٌن العقاوبتٌن 
 حصل على أموال الهٌئة بغٌر حق 

 , حةبتعطاء بٌانات غٌر صحٌ -
أو إمتنررر  عرررن إعطررراء بٌانرررات ممرررا ٌجرررب  -

اإلفصرررراح عنهررررا وفقررررا  ألحكررررام القررررانون أو 
المنفررذة لرره مرر  علمرره  القرررارات أو اللرروائح

  .بذلك
 :وٌعاقب بذات العقوبة كل من 

تعمرررد عررردم الوفررراء بالمبرررالا المسرررتحقة وفقرررا   -
ألحكام هذا القانون عن طرٌق إعطاء بٌانرات 

 . خاطئة أو إخفاء بٌانات

 (180)دة ما
ٌعاقب صاحب العمل بغرام  ال تقل عن مائة قرش 

 :فى أى من الحاالت اآلتٌة  وال تجاوز ألفى قرش
عدم نقل المصاب إلى مكان العالج بالمخالفة  -أ 

 (.50)لحكم المادة 
عدم إبال  الشرطة بؤى حادث ٌعجز أحد  -ب 

عماله عن العمل ، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 
(63.) 

تقدٌم بٌانات بؤسماء العاملٌن و أجورهم و  عدم -ج 
القومٌة للتؤمٌن االجتماعى  اشتراكاتهم للهٌئة

 . (151و128)بالمخالفة ألحكام المادتٌن 
أو القرارات المنفذة  151مخالفة أحكام المادة  -د 

 .لها

 ( 131) مادة  
ٌعاقااب صاااحب العماال أو المساائول المخااتا 
لدٌاا  والموظااف المخااتا فااى الجهااات العامااة 

عام وقطاع األعمال العاام بغراماة ال والقطاع ال
نٌا  وال تجااوز ثبلثاٌن عشارة آالف جتقل عن 
  : فى أى من الحاالت اآلتٌة ألف جنٌ 

عرردم نقررل المصرراب إلررى مكرران العررالج  -أ 
مررن هررذا ( 36) بالمخالفررة لحكررم المررادة 

  .القانون
عدم إبال  الشرطة بؤى حادث ٌصرٌب  -ب 

أحد عماله وذلك بالمخالفة لحكم المرادة 
 .من هذا القانون( 36) 

عررردم تقررردٌم بٌانرررات بؤسرررماء العررراملٌن  -ج 
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القومٌررة  بنرراء علررى طلررب الهٌئررة –عرردم قٌامرره  - ھ

ى بخصررررم المبررررالا الترررر –للتررررؤمٌن اإلجتمرررراعى 
صرفت للمإمن علٌره دون وجره حرق ، أو عردم 

المبرالا للهٌئرة القومٌرة للترؤمٌن  هذ  قٌامه بتورٌد
االجتمررراعى فرررى مواعٌرررد سرررداد االشرررتراكات ، 

 .(151)وذلك بالمخالفة لحكم المادة 
 

وأجررررررررورهم وإشررررررررتراكاتهم للهٌئررررررررـة 
و (  88) بالمخالفررررة ألحكررررام المررررادتٌن 

  .من هذا القانون( 110 )
 -بنراء علرى طلرب الهٌئرة  -عدم قٌامه   -د 

بخصررم المبررالا التررى صرررفت للمررإمن 
أو عررردم قٌامررره   , علٌررره دون وجررره حرررق
لهٌئرة فرى مواعٌرد بتورٌد هرذ  المبرالا ل

  . سداد اإلشتراكات
كمررا ٌعاقررب بررذات العقوبررة الشررخص المسررئول 

مرن هرذا ( 119)بالجهات المشار إلٌهرا بالمرادة 
القانون الذي ٌمتن  عن صرف المعاشات الترً 

 .تحٌلها الهٌئة

 (181)مادة 
 : كل  ٌعاقب بغرامة قدرها مائة قرش

 صاحب عمل فى القطاع الخراص لرم ٌقرم باإلشرتراك
فررى الهٌئررة القومٌررة للتررؤمٌن اإلجتمرراعى عررن أى مررن 

 .عمالة الخاضعٌن ألحكام هذا القانون
 :كل  وٌعاقب بالعقوبة ذاتها

ٌحمل المإمن علٌهم أى نصٌب فى صاحب عمل  
و تحكم  نفقات التؤمٌن لم ٌنص علٌها فى هذا القانون

المحكمة من تلقاء نفسها بتلزام صاحب العمل 
مإمن علٌهم قٌمة ما تحملو  من المخالف بؤن ٌدف  لل

 .نفقات التؤمٌن
وفى جمٌع األحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال 
الذٌن وقعت فى شؤنهم المخالفة بشرط أال ٌجاوز 

 .جنٌ  فى المرة الواحدة 500مجموعها 

 ( 132) مادة  
ٌعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سانة وبغراماة ال 

خمسٌن  تقل عن خمسة آالف جنٌ  وال تجاوز
ألااااف جنٌاااا  أو بإحاااادى هاااااتٌن العقااااوبتٌن ، 
صاحب العمل من القطاع الخاا أو المسائول 
لدٌ  أو الموظف المختا فى الجهاات العاماة 

  أو القطاع العام وقطاع األعمال العام
الذى لم ٌقم باإلشتراك فى الهٌئة عرن أى مرن  -

أو لرم , عماله الخاضعٌن ألحكرام هرذا القرانون
  . ورهم الحقٌقٌةٌقم باإلشتراك بؤج

وٌعاقاااب بالعقوباااة ذاتهاااا صااااحب العمااال مااان 
القطاع الخاا أو المسئول المخاتا لدٌا  أو 
الموظاااف المخاااتا فاااى الجهاااات العامااااة أو 

  القطاع العام وقطاع األعمال العام
الررذى ٌحمررل المررإمن علررٌهم أى نصررٌب مررن  -

, نفقات التؤمٌن لم ٌنص علٌها فى هذا القانون
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بتلزامره برؤن  قراء نفسرهاوتحكم المحكمة من تل
ٌدف  للمإمن علٌهم قٌمة ما تحملو  من نفقات 

  . التؤمٌن
األحوال تتعدد الغرامة بتعدد عدد  وفى جمٌع

  . المخالفة العمال الذٌن وقعت فى شؤنهم

 (182)مادة 
ٌعاقب بغرامة ال تقل عن مائة قرش وال تجاوز 

 : كل  ألفى قرش
أصحاب ) (162)صاحب عمل ٌخالف أحكام المادة 

سنة  واألعمال الذٌن كانوا ٌرتبطو حتى آخر ٌولٌ
 بؤنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل 1961

 ). 
وتتعدد الورامة بقدر عدد العمال الذٌن وقعت فى 

 500شؤنهم المخالفة بشرط أال ٌجاوز مجموعها 
 . جنٌه فى المرة الواحدة

مرن  فتذا إستمرت المخالفة مدة تزٌد عن ثالثٌن ٌوما  
الورامرة  هرذ  ترارٌخ تحرٌرر محضررها جراز زٌرادة

 .بحٌث ال تجاوز عشرة أمثالها
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بما ٌكون 

 .أو المستحقٌن عن   مستحقا  للمإمن علٌ

  
 

 (183)مادة 
ٌعاقااب بااالحبس ماادة ال تزٌااد علااى سااتة أشااهر و 
بغرامااة ال تجاااوز خمسااٌن جنٌهااا  أوبإحاادى هاااتٌن 

 :كل من  نالعقوبتٌ
 القومٌة للترؤمٌن اإلجتمراعى  أفشى من موظفى الهٌئة

سرا  من أسرار الصناعة أوالمهنة أو العمل أو غٌرر 
ذلررك مررن أسررالٌب العمررل التررى ٌكررون قررد إطلرر  علٌهررا 

 (.152)بحكم المادة 

 ( 133) مادة  
ٌعاقرررب برررالحبس مررردة ال تجررراوز سرررتة أشرررهر 
وبورامرررة ال تقرررل عرررن ألفرررى جنٌررره وال تجررراوز 

شرررة عالف جنٌرره أو بتحرردى هرراتٌن العقرروبتٌن ع
 : كل من

أفشررى مررن مرروظفى الهٌئررة سرررا  مررن أسرررار   -
الصررناعة أو المهنررة أو العمررل أو غٌررر ذلررك 
من أسالٌب العمل التى ٌكون قد إطلر  علٌهرا 
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 ،  من هذا القانون ( 111) بحكم المادة 
أو سرراعد صرراحب العمررل علررى التهرررب مررن  -

  .ة فى هذا القانونالوفاء بتلتزاماته المقرر
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


