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 (1مادة )
 

 قرين كل منها: العبارات التالية المعنى المبينو بالكلماتفى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد 
 

 التعريف الكلمة أو العبارة بند

تحقق واقعة  كل من تسري علٌه أحكام هذا القانون حتى المؤمن عليه 01
استحقاق حقوقه التؤمٌنٌة عن مدة اشتراكه فً تؤمٌن 

 الشٌخوخة والعجز والوفاة.

كل شخص طبٌعى أو اعتبارى ٌستخدم عامالً أو أكثر من  صاحب العمل 02
( من هذا 2الخاضعٌن ألحكام البند )أوالً( من المادة )

 القانون.

 الهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى الهيئة 03

 .مجلس إدارة الهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى مجلس اإلدارة 04

تتكون من خبراء إكتوارٌٌن ٌزاولون أعمالهم وفقاً ألحكام  لجنة الخبراء 05
شؤن اإلشراف والرقابة فً  0980لسنة  01القانون رقم 

على هٌئات التؤمٌن، وخبراء مالٌٌن وتؤمٌنٌٌن ٌرشحهم 
ممثل عن وزارة المالٌة  مجلس اإلدارة، وٌكون من بٌنهم

 متخصص فً أعمال اللجنة ٌرشحه وزٌر المالٌة.

ألسعار المستهلكٌن  العام الرقم القٌاسى التغٌر النسبى فى معدل التضخم 06
عن الجهاز  الصادرخالل عام و على مستوى الجمهورٌة

فى شهر أبرٌل ِمْن وٌحدد  المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
قواعد تحدٌد التغٌر النسبى للرقم القٌاسى ، وتصدر كل عام

بقرار ِمْن رئٌس  ألسعار المستهلكٌن على مستوى الجمهورٌة
بالتنسٌق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة  الهٌئة

ماٌو سنة  8وٌعمل بالتعدٌل من  ٥٢٥٢لسنة  ٥٢رقم قانون بالمعدلة  (0).واإلحصاء

2121 

 .(%0)معدل التضخم مضافاً إلٌه نسبة  سعر الخصم اإلكتوارى 07

المقابل النقدى الذي ٌحصل علٌه المإمن علٌه من الفئات  أجر االشتراك 08
( من هذا القانون من 2المشار إلٌها بالبند أوالً من المادة )

 جهة عمله األصلٌة لقاء عمله األصلى.
 علً النحو األتً :عناصر أجر اإلشتراك  وتحدد

 األجر الوظٌفً. – 0
 األجر األساسً . – 2
 األجر المكمل . -3
 الجوافز . – 4
 العموالت. – 5
 الوهبة ، متً توافرت فٌها الشروط اآلتٌة: – 6

أن ٌكون قد جري العرف علً أن ٌدفعها  ( أ)
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 التعريف الكلمة أو العبارة بند

عمالء المنشؤة علً أساس نسبة مئوٌة محددة 
 مقدما من المبالغ المستحقة علً العمالء.

)ب(أن ٌكون لها صندوق مشترك فً المنشؤة توضع 
 فٌه حصٌلتها لتوزٌعها بٌن العمال. 

بٌن رب  علٌه )علٌها( )ج(أن تكون قواعد متفق
العمل والعمال تحدد بموجبها كٌفٌة توزٌعها 

 علٌهم.
البدالت ، فٌما عدا البدالت التالٌة فال تعتبر جزءا من  – 7

 أجر االشتراك.
)أ(بدل االنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات   

وغٌرها من البدالت التً تصرف للمإمن 
علٌه مقابل ما ٌتكلفه من أعباء تقتضٌها 
 أعمال وظٌفته  وٌستثنً من ذلك بدل التمثٌل.

)ب(بدل السكن وبدل الملبس وبدل السٌارة و   
وغٌرها من البدالت التً تصرف مقابل مزاٌا 

 عٌنٌة.
البدالت التً تستحق نتٌجة ندب المإمن علٌه )ج(  

بعض الوقت داخل جهة عمله األصلٌة أو 
 خارجها.

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

 األجور اإلضافٌة.  - 8
 التعوٌض عن الجهود غٌر العادٌة. – 9

 إعانة غالء المعٌشة. – 01
 العالوات االجتماعٌة. – 00
 العالوات االجتماعٌة اإلضافٌة. – 02
 المنح الجماعٌة. – 03
 المكافآت الجماعٌة. – 04
      ما زاد علً الحد األقصً لألجر األساسً. – 05
العالوات الخاصة التً لم ٌتم ضمها الً األجر  – 06

 األساسً.
األدنً واألقصً وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون الحدٌن 

 ألجر االشتراك.

الدخل الذي ٌختاره المإمن علٌه من الفئات المنصوص علٌها  دخل االشتراك 09
( من هذا القانون 2فً البندٌن ثانٌاً وثالثاً من المادة )

لالشتراك عنه، بما ال ٌقل عن الحد األدنى ألجر االشتراك 
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا ،  وال ٌزٌد على الحد األقصى له

القانون جدول دخل االشتراك والشروط األخرى التً ٌجب 
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 التعريف الكلمة أو العبارة بند

مراعاتها عند تحدٌد دخل االشتراك وكذلك قواعد وإجراءات 
 تعدٌله.

( من هذا 2سن الستٌن بالنسبة للبنود أوالً وثالثاً من المادة ) سن الشيخوخة 10
من علٌهم المشار القانون وسن الخامسة والستٌن بالنسبة للمإ

(  40إلٌهم بالبند ثانٌاً ورابعاً، وذلك مع مراعاة حكم المادة )
 من هذا القانون.

فى تؤمٌن  من تحققت بشؤنه واقعة إستحقاق المعاش عن نفسه صاحب المعاش 11
 الشٌخوخة والعجز والوفاة.

بٌن كل عجز من شؤنه أن ٌحول كلٌة وبصفة مستدٌمة  العجز الكلى المستديم 12
المإمن علٌه وبٌن مزاولته مهنتـه األصلٌة أو أٌة مهنة أو 
نشاط ٌتكسب منه، وٌعتبر فً حكم ذلك حاالت األمراض 
العقلٌة، وكذلك األمـراض المزمنة والمستعصٌة التى ٌصدر 
بها قرار من رئٌس مجلس إدارة الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن 

 الصحى.

ف حاالت العجز الكلى من شؤنه أن ٌحول كل عجز بخال العجز الجزئي المستديم 13
بصفة مستدٌمة بٌن المإمن علٌه الخاضع للبند أوالً من المادة 

 ( من هذا القانون وبٌن عمله األصلً.2)

القٌمة الحالٌة لدفعة المعاش للجنٌه الواحد التى سوف ٌحصل  دفعة الحياة 14
 علٌها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدى الحٌاة والمستحقٌن.

( 0اإلصابة بؤحد األمراض المهنٌة المبٌنة بالجدول رقم ) صابة العملإ 15
المرافق لهذا القانون أو اإلصابة نتٌجة حادث وقع أثنـاء 

وٌعتبر فً حكم ذلك كل حادث ٌقع ، تؤدٌـة العمل أو بسببه
للمإمن علٌـه خالل فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه 

اإلٌاب دون تخلف أو توقــف أو بشرط أن ٌكون الذهـاب أو 
وتعتبر اإلصابة الناتجة عن  انحـراف عن الطرٌق الطبٌعً ،

اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فٌها 
الشروط والقواعد التى تحددها الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون 
بالتنسٌق مع رئٌس مجلس ادارة الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن 

 الصحً.

 من أصٌب بإصابة عمل. المصاب 16

 من أصٌب بمرض أو حادث غٌر إصابة عمل. المريض 17

كل شخص مصاب بعجز ٌحول كلٌة بٌنه وبٌن العـمل  العاجز عن الكسب 18
، على األقل  (% 51)أوٌنقص قدرته على العمل بواقع 

وٌشترط أن ٌكون هذا العجز ناشئا بالمٌالد أونتٌجة حادث أو 
 الشخص قبل سن الستٌن. مرض ٌصاب به

 
 

 


