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 مقدمة
 

 2019لسنة  148فى قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  المرضنتناول فً هذه المذكرة بشكل مختصر موضوع تأمٌن 
 مع اإلستعانة بأمثلة تطبٌقٌة ، و ذلك على النحو التالى :

 الفصل األول   : نطاق سرٌان تأمٌن المرض
 تى ٌكفلها تأمٌن المرضالفصل الثانً   : المزاٌا أو الحقوق ال

 المبحث األول  : العالج والرعاٌة الطبٌة 
 المبحث الثانى  : تعوٌض األجر

 المبحث الثالث  : مصارٌف االنتقال 
 المبحث الرابع  : التصرٌح أو التفوٌض لصاحب العمل بتقدٌم خدمات التأمٌن 

 المبحث الخامس: أحكام عامة   
 أمثلة تطبٌقٌة : 

 األجر فى حالتى المرض واالصابة وفقا لقانونى العمل والتؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات     تعوٌض  أوال :
 لقانونى العمل والتؤمٌنات االجتماعٌة  تعوٌض األجر فى حالة المرض للعاملٌن فى المنشئات الصناعٌة وفقا  ثانٌا :

 
 

 و هللا الموفق و الهادى إلى سواء السبٌل
 

 
 محمد حامد الصٌاد

 مستشار التؤمٌن االجتماعى
 وكٌل أول وزارة التؤمٌنات )سابقا(
 رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعى

 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(
W :  www.elsayyad.net       

 لٌلً محمد الوزٌرى                                   
 مستشار التؤمٌن االجتماعى                                     

 رئٌس مجلس إدارة                               
 الهٌئة العامة للتؤمٌن والمعاشات )سابقا(                               
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 الفصل األول
 نطاق سرٌان تأمٌن المرض

 
بالفئات التً ٌسرى فى شأنها قانون التأمٌن االجتماعً ، وبأصحاب المعاشات منهم ، كما ٌمتد ألسرهم وذلك ٌتحدد مجال تطبٌق تأمٌن المرض 

 بالشروط واألحكام الموضحة فٌما ٌلى :
 أوال : شروط إستفادة المؤمن علٌه من تأمٌن المرض :

، تسالرى أحكالام تالأمٌن المالرض بقالانون  2018( لسالنة 2مع عدم اإلخالالل بأحكالام نمالام التالأمٌن الصالحى الشالامل الصالادر بالقالانون رقالم   - 1
 على فئات المؤمن علٌهم اآلتى بٌانهم:  2019لسنة  148التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 الفئة أوال )العاملٌن لدى الؽٌر(. –أ 
 الفئة ثانٌا )أصحاب األعمال ومن فى حكمهم( –ب 
 ر المنتظمة(الفئة رابعا )العمالة ؼٌ –ج 

 رئٌس مجلس إدارة الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى.ٌكون التطبٌق تدرٌجٌاً وفقاً لقرار ٌصدر من   - 2
عدم اإلخالل بحقوق المإمن علٌهم و أصحاب المعاشات والمستحقٌن الذٌن انتفعوا بتؤمٌن المرض وفقاً ألحكاام ااانون التاؤمٌن االجتمااعً  – 3

 .1975لسنة  79الصادر بالقانون رام 
 ٌشترط إلنتفاع المإمن علٌه بمزاٌا هذا التؤمٌن أن ٌكون مشتركاً فٌه لمدة ثالثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على أن ٌكون الشهران - 4

 األخٌران متصلٌن وٌدخل فً حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزاٌا العالج التً ٌقدمها صاحب العمل.
 العاملٌن بالجهاز االداري للدولة والقطاع العام واطاع األعمال العام. وال ٌسري هذا الشرط فى شؤن

،ٌوقالف سالرٌان أحكالام هالذا التالأمٌن 2018( لسالنة 2مع عدم اإلخالل بأحكام قانون نمام التأمٌن الصالحً الشالامل الصالادر بالقالانون رقالم   - 5
 خالل المدد اآلتٌة:

 تؤمٌن.مدة عمل المإمن علٌه لدى جهة ال تخضع لهذا ال  -أ 
 مدة التجنٌد اإللزامى واالستبقاء واالستدعاء للقوات المسلحة.  -ب 
 مدد اإلجازات الخاصة واإلعارات واإلجازات الدراسٌة والبعثات العلمٌة ، التى ٌقضٌها المإمن علٌه خارج البالد.  -ج 
 

 ثانٌا : شروط استفادة أصحاب المعاشات والمستحقٌن عنهم من تأمٌن المرض :
رئٌس مجلس إدارة تسرى أحكام هذا التؤمٌن على فئات أصحاب المعاشات والمستحقٌن وفقاً للقواعد واألولوٌات التً ٌصدر بها اراراً من   - 1

 بعد االتفاق مع رئٌس الهٌئة. الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى
 % من اٌمة المعاش بالنسبة ألصحاب المعاشات المنتفعٌن بؤحكام العالج والرعاٌة الطبٌة. 1حصة اشتراك صاحب المعاش بوااع  – 2 

 % من معاش المستحقٌن المنتفعٌن بؤحكام العالج والرعاٌة الطبٌة.2حصة اشتراك بوااع  - 3
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، لكى ٌستفٌد صاحب المعاش من حق العالج والرعاٌة  1975لسنة  79 فى ظل اانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رام مالحمة : - 4
 الشرطٌن اآلتٌٌن :الطبٌة المقرر بتؤمٌن المرض ٌتعٌن توافر 

 أن ٌكون صاحب المعاش من الفئات التى ٌمتد إلٌها اانون التؤمٌن االجتماعى لفئة العاملٌن لحساب الؽٌر . –أ 
 نموذج رقم  -أال ٌتقدم صاحب المعاش بطلب ٌبدى به عدم رؼبته فى االنتفاع بهذا الحق  -ب 

 فى تارٌخ تقدٌمه طلب صرؾ المعاش .  -  2007( لسنة   554( من القرار الوزاري رقم    99      
فاً حالاة عاودة صااحب المعااش المنتفاع  2018( لسانة 2مع عدم اإلخالل بؤحكام اانون التؤمٌن الصحى الشاامل الصاادر بالقاانون راام )  - 5

بؤحكام العالج والرعاٌة الطبٌة بتؤمٌن المرض للعمل ، وكانت جهة العمل الجدٌدة تخضع لتؤمٌن المرض ، فتلتزم الهٌئة بإٌقاؾ خصم نسبة 
 لمرض بصفته مإمن علٌه.االشتراك التً تخصم من المعاش اعتباراً من أول الشهر التالً لتارٌخ إستالم العمل وٌنتفع بتؤمٌن ا

 وفً حالة ترك العمل ٌتم إبالغ الهٌئة إلعادة خصم نسبة االشتراك من المعاش.        
 

 :  1975لسنة  79ثالثا : شروط إستفادة األرملة من حق العالج والرعاٌة الطبٌة فى مل قانون التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
الصادر فً إطار التفوٌض المقرر له بقانون التؤمٌن حق األرملة فً اإلنتفاع بحق  1981لسنة  1رام ٌنظم ارار رئٌس مجلس الوزراء  

 العالج والرعاٌة الطبٌة وفقا لآلتى :
 ٌتحدد مجال تطبٌق هذا الحق: باألرملة التً تتوافر فً شأنها الشروط اآلتٌة :  
لفئة العاملٌن لحساب الؽٌر ، سواء ربط لها المعاش عن زوجها أو جمعت بٌن  أن تكون مستحقة لمعاش وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعى - 1

 معاشها عن زوجها ومعاشها عن والدها أو إبنها أو أخٌها.
 أال تكون مإمنا علٌها وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعى لفئة العاملٌن لحساب الؽٌر أو صاحبة معاش عن نفسها وفقا لهذا القانون . - 2
بدي تبدى رؼبتها فى اإلنتفاع بحق العالج والرعاٌة الطبٌة ، ولم ٌحدد القرار مٌعادا لها إلبداء رؼبتها فً اإلنتفاع بذلك الحق فلها أن تأن  - 3

 رؼبتها تلك فى أى وات على أنه ال ٌجوز لها بعد أن تبدى رؼبتها العدول عنها .
 افرت إحدى الحالتٌن اآلتٌتٌن :وٌقف انتفاع األرملة بحق العالج والرعاٌة الطبٌة متى تو

 إذا التحقت بعمل ٌخضعها لقانون التؤمٌن االجتماعى لفئة العاملٌن لحساب الؽٌر . – 1
 إذا تزوجت وذلك طوال مدة الزواج .  - 2
 
 
 
 
 
 
 



              2120 مارس                              التأمٌنات االجتماعٌة                                                                                                          ىمذكرات ف
 بعد المائة  لعشروناالمذكرة   

 لٌلً محمد الوزٌري –محمد حامد الصٌاد                                                                                                      ة والمعاشاتاإلجتماعٌ اتالتأمٌنقانون  ىالمرض فتأمٌن 

 : www.elsayyad.net  W                                                                                                2019 لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

 
 

6/28 

 
 :   1975لسنة  79قانون رقم رابعا : أسر المؤمن علٌهم وأصحاب المعاشات بمحافمة االسكندرٌة فى مل قانون التأمٌن االجتماعى الصادر بال

 ٌقصد باألسرة الزوج واألوالد الذٌن تتوافر فٌهم شروط إستحقاق المعاش وطلبوا اإلنتفاع بالتؤمٌن .
 وٌواؾ اإلنتفاع فى الحاالت اآلتٌة :

 توافر إحدى حاالت اطع المعاش . -1
 إنفصام العالاة الزوجٌة .-2
 االجتماعى .اإللتحاق بعمل ٌخضع ألحد اوانٌن التؤمٌن -3
 الخضوع لنظام العالج والرعاٌة الطبٌة الصادر وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعى .  -4
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 الفصل الثانً
 ٌكفلها المزاٌا أو الحقوق الت
 تأمٌن المرض

 
حاالت الحمل والوالدة للعاملة ، وتعوٌض األجر ٌكفل تؤمٌن المرض للمإمن علٌه عدة حقوق تؤمٌنٌة تتمثل فى العالج والرعاٌة الطبٌة للمرٌض وفى 

 ، ونفقات اإلنتقال لجهة العالج .
 

 المبحث األول
 العالج والرعاٌة الطبٌة

 
ٌجرى تتولى الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى عالج المرٌض ورعاٌته طبٌا إلى أن ٌشفى أو أن ٌثبت عجزه وللهٌئة الحق فى مالحظة المرٌض حٌثما 

 عالجه .
د إستٌفاء وٌقوم فرع الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى بإستخراج بطااة العالج وتسلٌمها أو ترسل لصاحب الشؤن بالبرٌد المسجل بعلم الوصول وذلك بع

 المرفق بمعرفة الهٌئة.  (26النموذج رقم  
 

 (26ٌتضمن النموذج رقم  
 نموذج استخراج البطاقة العالجٌة

 
 بٌانات تمؤل بمعرفة جهة العمل أو مكتب الهٌئة المختص:  .1
 مراجعة الهٌئة: .2
 بٌانات تمؤل بمعرفة إدارة اإلحصاء بالتؤمٌن الصحى: .3

 
 وٌقصد بالعالج والرعاٌة الطبٌة التً ٌلتزم النمام بتقدٌمها :

 الخدمات الطبٌة التً ٌإدٌها طبٌب األسرة أو الممارس العام فى جهات العالج المحددة.  -1
 الخدمات الطبٌة على مستوى االطباء المتخصصٌن بما فى ذلك ما ٌتعلق بطب وجراحة الفم واألسنان. -2
 الرعاٌة الطبٌة المنزلٌة عند اإلاتضاء . -3
 العالج واإلاامة بالمستشفً أو المركز المتخصص واجراء العملٌات الجراحٌة وأنواع العالج األخرى.  -4
 بالتصوٌر الطبى والفحوصات المعملٌة وؼٌرها من الفحوصات الطبٌة وما فً حكمها.الفحص -5
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تاى تصادر عان اللجاان المتخصصاة بالهٌئاة المعنٌاة بالتاؤمٌن الخدمات التؤهٌلٌة والعاالج الطبٌعاى واألجهازة التعوٌضاٌة طبقاا للقاوائم األساساٌة ال - 6
 الصحى.

ٌئة تحرٌر الوصفات الطبٌة وصرؾ المستلزمات الالزمة للعالج طبقا للقوائم األساسٌة والتكمٌلٌة التً تصدر عن اللجان الطبٌة المتخصصة باله - 7
 المعنٌة بالتؤمٌن الصحى وكذا عمل التقارٌر الطبٌة الالزمة.

 لطبى االبتدائى والدورى لكل مرشح للعمل للتحقق من لٌااته الصحٌة والنفسٌة.الكشؾ ا - 8
العالج بالخارج لمن ٌستحٌل عالجه من خالل الخدمات المقدمة داخل جمهورٌة مصر العربٌة وٌتوافر له عالج بالخارج بناء على تقرٌر ٌصدر  - 9

 مٌن الصحى.من لجنة مختصة بهذا الشؤن تشكل بمعرفة الهٌئة المعنٌة بالتؤ
 الرعاٌة الطبٌة والعالج للمإمن علٌهن أثناء الحمل والوالدة. - 10

 وٌراعى فى تقدٌم خدمة العالج :
ٌكون عالج المرٌض ورعاٌته طبٌا فى جهات العالج التً تحددها له الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى ، وال ٌجوز لهذه الهٌئة أن تجرى ذلك  - 1

الطبٌة فً العٌادات أو المصحات النوعٌة أو المستشفٌات العامة أو المراكز المتخصصة إال بمقتضى إتفااات خاصة تعقد العالج أو تقدم الرعاٌة 
حالة لهذا الؽرض ، وٌحدد فى هذه اإلتفااات الحد األدنى لمستوٌات الخدمة الطبٌة وأجرها ، وال ٌجوز أن ٌقل مستوى الخدمة الطبٌة فى هذه ال

 ى ٌصدر به ارار من رئٌس مجلس ادارة الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحً باإلتفاق مع رئٌس الهٌئة .عن الحد األدنى الذ
 ٌمكن للمرٌض أن ٌطلب العالج فى درجة أعلى بشرط أن ٌتحمل الفرق فى التكلفة أو ٌتحمله صاحب العمل إذا وجد إتفاق بذلك . - 2
ٌتمتع بهذا الحق طوال فترة مرضه سواء كانت طوٌلة أو اصٌرة وذلك حتى تستقر حالته مدة العالج والرعاٌة الطبٌة ؼٌر محددة فالمرٌض  - 3

 وتنتهى إلً أحد أمرٌن إما شفائه أو ثبوت عجزه وٌصبح العالج ؼٌر فعال فً حالته .
 عن العالج إن وجد.تلتزم جهة العالج بإخطار المرٌض بإنتهاء العالج وبما ٌكون اد تخلؾ لدٌه من عجز ونسبته مع بٌان التخلؾ  - 4

وجدت ،  وتلتزم جهة العالج باإلخطار المشار إلٌه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهٌئة ، مع بٌان أٌام التخلؾ عن العالج إن
 اق مع رئٌس الهٌئة.وذلك كله وفًقا للشروط واألوضاع التى ٌصدر بها ارار من رئٌس مجلس إدارة الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى باالتف

 ٌكون ارار جهة العالج بمدة اإلجازة المرضٌة ملزًما لصاحب العمل. - 5
 .ٌستفٌد من العالج والرعاٌة الطبٌة المإمن علٌهن أثناء الحمل والوالدة وٌشمل ذلك العالج وصرؾ األدوٌة وفقا لما تقدم فى شؤن المرٌض  - 6
انتهاء العالج أو تخلؾ العجز وذلك خالل أسبوع من تارٌخ إخطاره بإنتهاء العالج ، وخالل شهر من للمرٌض أن ٌطلب إعادة النظر فى تقرٌر  - 7

 تارٌخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدٌر نسبته 
  راجع التحكٌم الطبى بالمذكرة التاسعة عشرة بعد المائة : تأمٌن اصابة العمل(.      
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 المبحث الثانً
 تعوٌض األجر

 

 : (3( 2( 1 المرض العادى – 1
_________________________________________ 

 

 على أنه : 2016لسنة  81من قانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم  51( تنص المادة 1  

 ٌستحق المومف إجازة مرضٌة عن كل ثالث سنوات تقضى فى الخدمة ، 

 و تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود اآلتٌة: 

 الثالثة أشهراألولً بؤجر كامل. -ا 

 % ( من األجر الوظٌفً .75الثالثة أشهر التالٌة بؤجر ٌعادل ) -2

 .% ( من األجر الوظٌفً لمن ٌجاوز سن الخمسٌن75% ( من اجره  الوظٌفً ، ) 50الستة  أشهر التالٌة بؤجر ٌعادل )  -3

 المرضٌة بدون أجر للمدة التً ٌحددها المجلس الطبى المختص إذا ارراحتمال شفائه . وٌحق للمومف طلب  مد اإلجازة

عة من انقطاعه عن العمل للمرض إال إذا تعذر أن ٌخطر جهة عمله عن مرضه خالل أربع وعشرٌن سا ، وعلى المومف المرٌضأن ٌطلب تحوٌل اإلجازة المرضٌة إلى إجازة اعتٌادٌة ، إذا كان له رصٌد منها  وٌحق للمومف

 اإلجراءات المنظمة لحصول الموظؾ علً اإلجازة المرضٌة ، وٌعتبر التمارض إخالال بواجبات الوظٌفة . وتضع السلطة المختصةعلٌه ذلك ألسباب اهرٌة. 

ة بناء على موافقة المجلس  الطبً المختص إجازة استثنائٌة بؤجر كامل إلى أن ٌشفى أو تستقر حالته استقرارا ٌمكنه من العودة إلى التى ٌصدر بتحدٌدها ارار من وزٌر الصح وٌمنح المومف  المرٌض بأحد األمراض المزمنة

 ، وفى هذه الحالة األخٌرة ٌظل الموظؾ  فى إجازة مرضٌة بذات األجر حتى بلوؼه سن اإلحالة للمعاش .العمل أو ٌتبٌن عجزه عجزا كامال

 وظؾ المرٌض فً إنهاء إجازته والعودة إلً عمله ، وجب علٌه ان ٌقدم طلبا كتابٌا بذلك ، وأن ٌوافق المجلس الطبً المختص علً عودته .وإذا رؼب الم

 علً أنه  : 1978لسنة  48من قانون نمام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  67( تنص المادة 2  

 فى الخدمة إجازة مرضٌة تمنح بقرار من الجهة الطبٌة التً ٌحددها مجلس إدارة الشركة  وذلك فى الحدود اآلتٌة :ٌستحق العامل كل ثالث سنوات تقضى 

 ثالثة أشهر بؤجر كامل . -ا 

 % من أجره األساسى .75ستة أشهر بؤجر ٌعادل  -2

 % لمن ٌجاوز سن الخمسٌن . 75% من أجره األساسى ، 50ستة أشهر بؤجر ٌعادل -3

وٌل، وٌرجع فى تحدٌد أنواع األمراض التى من هذا النوع إلى الجهة  الطبىة للجهة الطبٌة التً ٌحددها مجلس اإلدارة زٌادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض ٌحتاج البرء منه إلى عالج طوٌجوز 

 المختصة .

 بؤجر كامل أو أجر مخفض إلى إجازة اعتٌادٌة إذا كان له وفرمنها. وللعامل الحق فى أن ٌطلب تحوٌل اإلجازة المرضٌة سواء 

 علً أنه : 2003لسة  12من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  54( تنص المادة 3 
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 . ةٌحدده قانون التأمٌنات اإلجتماعٌ للعامل الذي ٌثبت مرضه الحق فً إجازة مرضٌة تحددها الجهة الطبٌة المختصة ، وٌستحق العامل خاللها تعوٌضاً عن األجر وفقاً لما

فً شؤن تنظٌم الصناعة وتشجٌعها ، الحق فً إجازة مرضٌة كل ثالث سنوات تقضً فً  1958لسنة  21من القانون رام  8،  1وٌكون للعامل الذي ٌثبت مرضه فً المنشآت الصناعٌة التً تسري فً شؤنها أحكام المادتٌن 

، اراري وزٌر الصناعة  1958لسنة  21%( من أجره ثم ثالثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا اررت الجهة الطبٌة المختصة احتمال شفاإه ) مرفق القانون رام 75ثم ثمانٌة أشهر بؤجر ٌعادل )الخدمة علً أساس شهر بؤجر كامل 

 21بتحدٌد المنشآت الصناعٌة التً تخضع ألحكام المادة األولً من القانون رام  1958لسنة  141، رام  1958لسنة  21بتحدٌد المنشآت الصناعٌة التً تخضع ألحكام المادة الثامنة من القانون رام  1958لسنة  140رام 

 .( 1958لسنة 

 ن له رصٌد ٌسمح بذلك .سنوٌة إذا كا وللعامل أن ٌستفٌد من متجمد إجازاته السنوٌة إلً جانب ما ٌستحقه من إجازة مرضٌة ، كما له أن ٌطلب تحوٌل اإلجازة المرضٌة إلً إجازة

 

 

 

إذا حال المرض بٌن المإمن علٌه وبٌن أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرؾ تعوٌض األجر أن تإدى خالل فترة تخلفه عن العمل  -أ 
تسعٌن  % من األجر المذكور لمدة85% من األجر المسدد عنه اشتراكات التؤمٌن لمدة تسعٌن ٌوما وتزداد بعدها إلى 75تعوٌضا ٌعادل 

 ٌوما أخرى .
 ٌشترط أال ٌقل التعوٌض فى جمٌع األحوال عن الحد األدنى المقرر اانونا لؤلجر . -ب 
ٌوما  180ٌستمر صرؾ التعوٌض طوال مدة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحٌث ال تجاوز مدة صرؾ التعوٌض  -ج 

 فى السنة المٌالدٌة الواحدة .
وٌض خالل فترة المرض وهى الفترة التى ٌكون فٌها العامل فى إجازة مرضٌة ، وتبدأ هذه اإلجازة من تارٌخ إبالغ المرٌض ٌإدى التع -د 

بمرضه لصاحب العمل ، وال تحسب أٌام االنقطاع عن العمل السابقة لتارٌخ اإلبالغ ضمن اإلجازة وبالتالى ال ٌستحق عنها تعوٌض األجر 
 ضٌة ٌوم اإلجازة الرسمٌة أو الراحة األسبوعٌة إذا واع خالل اإلجازة المرضٌة .، وٌحسب ضمن اإلجازة المر

 تحدد الجهة الطبٌة تارٌخ انتهاء العالج والعودة إلى العمل أو ثبوت العجز . -ه 
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 : (2( 1 المرض المزمن – 2

تحدٌد األمراض المزمنة التى ٌمنح ) 1995لسنة  259رام  إذا كان المرٌض مرٌضا بؤحد األمراض المزمنة المحددة بقرار وزٌر الصحة -أ 
 عنها المرٌض إجازة إستثنائٌة بؤجر كامل أو ٌمنح عنها تعوٌضاً ٌعادل أجره كامالً طوال مدة مرضه إلى أن ٌشفى أو تستقر حالته بالنسبة

استثنائٌة ٌمنح عنها تعوٌضاً ٌعادل أجر  ( ، فإنه ٌمنح إجازة1975لسنة  79والقانون رام  1978لسنة  47للخاضعٌن للقانون رام 
 اشتراكه فً نظام التؤمٌن بالكامل طوال مدة مرضه إلى أن ٌشفى أو تستقر حالته.

ٌشترط لمنح العامل تعوٌض األجر الكامل طوال مدة مرضه أن ٌكون المرض الذى أصاب العامل من األمراض المزمنة المحددة بقرار  -ب 
ر ، وأن ٌإدى المرض إلى منع المرٌض من تؤدٌة عمله ، وأن تكون الحالة المرضٌة اابلة للتحسن أو الشفاء وزٌر الصحة علً سبٌل الحص

 ، بمعنى أنه إذا كان المرض ؼٌر اابل للتحسن أو الشفاء فٌثبت العجز الكامل فى جانب المرٌض إذا توافرت بااى شروطه.
 
 
 
 
 

 
 :2016لسنة  81الصادربالقانون رقم من قانون الخدمة المدنٌة  51( تضمنت المادة 1 

ته استقرارا ٌمكنه من العودة إلى التى ٌصدر بتحدٌدها ارار من وزٌر الصحة بناء على موافقة المجلس  الطبً المختص إجازة استثنائٌة بؤجر كامل إلى أن ٌشفى أو تستقر حال وٌمنح المومف  المرٌض بأحد األمراض المزمنة

 لوؼه سن اإلحالة للمعاش .، وفى هذه الحالة األخٌرة ٌظل الموظؾ  فى إجازة مرضٌة بذات األجر حتى بالعمل أو ٌتبٌن عجزه عجزا كامال

 لً عودته .وإذا رؼب الموظؾ المرٌض فً إنهاء إجازته والعودة إلً عمله ، وجب علٌه ان ٌقدم طلبا كتابٌا بذلك ، وأن ٌوافق المجلس الطبً المختص ع

 أنه :علً  1978لسنة  48قانون نمام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم من  69( تنص المادة 2) 

 فً شؤن األمراض المزمنة . 1964لسنة  24تسري علً العاملٌن الخاضعٌن ألحكام هذا النظام أحكام القانون رام    
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 :(4( 3( 2( 1 إجازة الحمل والوضع  - 3

لقانون الطفل أو اانون  إذا كانت العاملة بجهة تخضع لتؤمٌن المرض فإنها تستحق عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص علٌها وفقاً  -أ 
 % من أجر إشتراكها فى اانون التؤمٌن اإلجتماعى. 75الذى تعامل به تعوٌضا عن األجر ٌعادل  العمل أو نظام التوظؾ

 ٌشترط إلستحقاق العاملة هذا التعوٌض أال تقل مدة إشتراكها فى التؤمٌن عن عشرة أشهر. -ب  
جر وفقا لؤلحكام المتقدمة ، فإنه ٌمكنها أن تستفٌد فٌما ٌجاوز مدة اإلجازة المذكورة باإلجازة إذا إستنفذت العاملة حقها فى تعوٌض األ -ج 

 المرضٌة العادٌة وتستفٌد بالتالى بتعوٌض األجر المقرر للمرٌض .
 

 
____________________________________________________________ 

 

 علً أنه : 2016لسنة   81المدنٌة الصادر بالقانون رقم من قانون الخدمة   52تنص المادة ( 1)

 تكون حاالت الترخٌص بإجازة خاصة باجر كامل علً الوجه اآلتً :

 ٌستحق الموظؾ إجازة لمدة ثالثٌن ٌوما ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنٌة  ألداء فربضة الحج .  - 1

اإلجازة ابل شهر من التارٌخ المتواع أشهر، بحد أاصً ثالث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنٌة  ، علً أن تبدا هذه اإلجازة من الٌوم التالً للوضع ، وٌجوز أن تبدأ هذه تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة اربعة   - 2

 للوضع بناء علً طلب مقدم من الموظفة وتقرٌر من المجلس الطبً المختص .

 ض بمرض معد إجازة للمدة التً ٌحددها المجلس الطبى المختص .ٌستحق الموظؾ المخالط لمرٌ - 3

 المشار الٌه . ٌستحق الموظؾ الذى ٌصاب إصابة عمل إجازة للمدة التً ٌحددها المجلس الطبى المختص ، وذلك  مع مراعاة أحكام  اانون التؤمٌن االجتماعى - 4

 دارس إجازة عن أٌام االمتحان الفعلٌة . ٌستحق الموظؾ المقٌد بإحدي الكلٌات أو المعاهد أو الم - 5

 علً أنه : 1978لسنة  48من قانون نمام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  73( تنص المادة 2 

 ٌستحق العامل إجازة خاصة بؤجر كامل وال تحسب ضمن اإلجازات المقررة فى المواد السابقة وذلك فى الحاالت اآلتٌة :

 بضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حٌاته الوظٌفٌة.( ألداء فر1)

 ( للعاملة الحق فى إجازة للوضع وتكون لمدة ثالثة أشهر بعد الوضع وذلك لثالث مرات طوال مدة حٌاتها الوظٌفٌة .2)

 عمال وظٌفته للمدة التى تحددها .( للعامل المخالط لمرٌض بمرض معدى وتري الجهة الطبٌة المختصة منعه لهذا السبب من مزاولة أ3)

بإصدار اانون التؤمٌن االجتماعى والقوانٌن المعدلة له فٌما ٌتعلق  1975لسنة 79 وٌستحق العامل الذى ٌصاب بإصابة عمل وتقرر الجهة الطبٌة المختصة  مدة لعالجه إجازة للمدة التى تحددها مع مراعاة أحكام القانون رام

 عوٌض المستحق .بتحدٌد إصابة العمل والت

 علً أنه : 2003لسة  12من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  91( تنص المادة 3  

شهادة طبٌة مبٌنا بها التارٌخ  لتً تسبق الوضع والتً تلٌه ، بشرط أن تقدمللعاملة التً أمضت عشرة أشهر فً خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فً إجازة وضع مدتها تسعون ٌوما بتعوٌض مساو لؤلجر الشامل تشمل المدة ا

 الذي ٌرجح حصول الوضع فٌه .
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 والٌجوز تشؽٌل العاملة خالل الخمسة واألربعٌن ٌوما التالٌة للوضع .

 والتستحق إجازة الوضع ألكثر من مرتٌن طوال مدة خدمة العاملة ) ٌراعً التعدٌل الالحق بقانون الطفل ( .

 علً أنه : 2008ٌونٌو  15الصادر فً  2008لسنة  126بعد تعدٌلها بالقانون رقم  1996لسنة  12ن قانون الطفل الصادر بالقانون رقم م 70( تنص الفقرة األولً من المادة 4 

ع مدتها ثالثة أشهر بعد الوضع بؤجر كامل ، وفً جمٌع األحوال التستحق ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطرٌق التعااد المإات ، الحق فً إجازة وض للعاملة فً الدولة والقطاع العام واطاع األعمال العام والقطاع الخاص

 ثالث مرات طوال مدة خدمتها . العاملة هذه اإلجازة ألكثر من

____________________________________________________________________ 
 
 
 أحكام أداء تعوٌض األجر :  - 4

صرؾ األجور بالنسابة لمان ٌتقاضاون أجاورهم بالشاهر ، وأسابوعٌاً بالنسابة لؽٌارهم ، وٌقادر التعاوٌض ٌصرؾ تعوٌض األجر فى مواعٌد   -أ 
 الٌومى على أساس األجر الشهرى المسدد عنه اإلشتراك مقسوماً على ثالثٌن.

 العالج.ٌجوز للجهة الملتزمة بتعوٌض األجر أن تقرر واؾ صرفه عن المدة التى ٌخالؾ فٌها المإمن علٌه تعلٌمات  –ب 
 على وحدات الجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات اطاع األعمال العام تنفٌذ ما تقدم دون حاجة إلى صدور -ج 

تؤمٌن تصرٌح الهٌئة المعنٌة بال) ( من هذا القانون70ارار رئٌس مجلس إدارة الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى المشار إلٌه فى المادة )
 .لصاحب العمل بعالج المرٌض ورعاٌته طٌٌا( الصحى
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 المبحث الثالث

 مصارٌف االنتقال
 

 تتحدد  مصارٌؾ إنتقال المرٌض وفقاً للقواعد التً ٌصدر بها ارار من رئٌس الهٌئة بعد موافقة مجلس اإلدارة.
  
 

 المبحث الرابع
 التصرٌح أو التفوٌض لصاحب العمل

 خدمات التأمٌنبتقدٌم 
 
 خدمة العالج والرعاٌة الطبٌة :  - 1

ٌجوزللهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى التصرٌح لصاحب العمل بعالج المصاب ورعاٌته طبٌاً وفقاً للشروط واالوضاع التً ٌحاددها رئاٌس مجلاس 
تخفٌض نسبة اإلشتراكات المخصصة للعالج والرعاٌة الطبٌة إدارة الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى باالتفاق مع رئٌس الهٌئة ، وفى هذه الحالة ٌتم 

  % من أجور المإمن علٌهم ٌتحملها صاحب العمل.1إلى 
 وٌسرى هذا التخفٌض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور ارار الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى.

 خدمة تعوٌض األجر ونفقات اإلنتقال لجهة العالج :  - 2
مقابال إعفاائهم مان ، س الهٌئة الترخٌص ألصحاب األعمال فى القطاع الخاص بتحمال اٌماة تعاوٌض األجار ومصاارٌؾ اإلنتقاال ٌجوز لرئٌ –أ 

 .اإلشتراك الممول لها
المرضى( نٌابة عنها وفًقا للقواعد واإلجراءات التى ٌصدر بها  -ٌجوز للهٌئة أن تفوض صاحب العمل فى صرؾ تعوٌض األجر )االصابى  -ب 

 من رئٌس الهٌئة.ارار 
 
 . 
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 المبحث الخامس

 أحكام عامة
 
نظم حرص اانون التؤمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات علً اإلحتفاظ للمإمن علٌهم بالمزاٌا األفضل التٌى تقررها لهم القوانٌن أو اللوائح أو ال -1

والرعاٌة الطبٌة ، وكذلك ما تقرره تلك القوانٌن والنظم من مزاٌا الخاصة أو العقود المشتركة أو اإلتفااٌات أو ؼٌرها فى مجال مستوٌات العالج 
 .(1)أفضل فى مجال تعوٌض األجر وٌتحمل صاحب العمل بتكلفة الزٌادة على ما ٌقرره اانون التؤمٌن فى المزاٌا المشار إلٌها

سبب من األسباب العدول عن اإلنتفاع بؤحكام العالج ال ٌجوز ألي من صاحب المعاش أو األرملة او أسر المإمن علٌهم وأصحاب المعاشات ألي  -2
 والرعاٌة الطبٌة طبقا لهذا النظام بعد تقدٌم الطلب إلً الجهة المختصة .

 فى جمٌع األحوال التسرى أحكام تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال على أصحاب المعاشات والمستحقٌن عنهم.  - 3
ذا القانون بشهادة من الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى ، ٌحدد بٌاناتها ارار من رئٌس الهٌئة بناء على تثبـت حاالت العجز المنصوص علٌها فى ه - 4

 موافقة مجلس اإلدارة.
 وٌكون للهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى أن تفوض المجالس الطبٌة فى إثبات حاالت العجز المشار إلٌها.      

فى حالة تعارض ارار الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى مع ارار مجلس طبى آخر مختص ، ٌرفع األمر إلى لجنة ٌصدر بتشكٌلها وتنظٌم عملها   - 5
 وٌكون ارارها فى هذه الحالة ملزما للجانبٌن.رئٌس مجلس إدارة الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى ، ارار من رئٌس الهٌئة باالتفاق مع 

 
 
 
 
 
 
 

 
 على أنه  : 2019لسنة  148من قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  79تنص المادة  (1 

ؼٌرها فٌما ٌتعلق بتعوٌض األجر ومستوٌات الخدمة وذلك بالنسبة  أو االتفااٌات أو العقود المشتركة أو النظم الخاصة أو اللوائح أو للمرٌض من حقوق مقررة بمقتضى القوانٌن أو ال تخل أحكام هذا التؤمٌن بما اد ٌكون للمصاب

 للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التؤمٌن . 
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 أمثلة تطبٌقٌة

 
 أوال : تعوٌض األجر فً حالتً المرض واالصابة   

        والمعاشات العمل والتامٌنات االجتماعٌة وفقا لقانونى
 

 لقانون العملوفقا  البٌان مسلسل البند
 2003لسنة  12الصادر بالقانون رقم 

 ة والمعاشات االجتماعٌ اتوفقا لقانون التامٌن
 2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

النصوص   اوال
 القانونٌة

  

 من قانون العمل : 1تنص المادة  تعرٌف األجر  1 
ٌقصد باألجر كل ماٌحصل علٌه العامل لقاء عمله 

 متؽٌرا نقدا أو عٌنا .ثابتا كان أو 
 

 8بند  1المادة 
المقابل النقدى الذي ٌحصل علٌه المإمن علٌه من : أجر االشتراك

( من هذا القانون من 2الفئات المشار إلٌها بالبند أوالً من المادة )
 جهة عمله األصلٌة لقاء عمله األصلى.

 وتحدد عناصر أجر اإلشتراك علً النحو األتً :
 الوظٌفً.األجر  – 1
 األجر األساسً . – 2
 األجر المكمل . -3
 الجوافز . – 4
 العموالت. – 5
 الوهبة ، متً توافرت فٌها الشروط اآلتٌة: – 6

أن ٌكون اد جري العرؾ علً أن ٌدفعها عمالء  ( أ)
المنشؤة علً أساس نسبة مئوٌة محددة مقدما من 

 المبالػ المستحقة علً العمالء.
)ب(أن ٌكون لها صندوق مشترك فً المنشؤة توضع فٌه 

 حصٌلتها لتوزٌعها بٌن العمال. 
)ج(أن تكون اواعد متفق علٌه )علٌها( بٌن رب العمل 

 والعمال تحدد بموجبها كٌفٌة توزٌعها علٌهم.
البدالت ، فٌما عدا البدالت التالٌة فال تعتبر جزءا من أجر  – 7

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

وؼٌرها من البدالت التً تصرؾ للمإمن علٌه 
مقابل ما ٌتكلفه من أعباء تقتضٌها أعمال وظٌفته  
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 لقانون العملوفقا  البٌان مسلسل البند
 2003لسنة  12الصادر بالقانون رقم 

 ة والمعاشات االجتماعٌ اتوفقا لقانون التامٌن
 2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

 وٌستثنً من ذلك بدل التمثٌل.
)ب(بدل السكن وبدل الملبس وبدل السٌارة و وؼٌرها   

 من البدالت التً تصرؾ مقابل مزاٌا عٌنٌة.
نتٌجة ندب المإمن علٌه بعض  )ج(البدالت التً تستحق  

 الوات داخل جهة عمله األصلٌة أو خارجها.
)د(البدالت التً تستحق للمإمن علٌه لمواجهة أعباء 

 المعٌشة خارج البالد.
 األجور اإلضافٌة.  - 8
 التعوٌض عن الجهود ؼٌر العادٌة. – 9

 إعانة ؼالء المعٌشة. – 10
 العالوات االجتماعٌة. – 11
 االجتماعٌة اإلضافٌة. العالوات – 12
 المنح الجماعٌة. – 13
 المكافآت الجماعٌة. – 14
 ما زاد علً الحد األاصً لؤلجر األساسً.      – 15
 العالوات الخاصة التً لم ٌتم ضمها الً األجر األساسً. – 16

وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون الحدٌن األدنً واألاصً ألجر 
 االشتراك.

     

     

عدم االخالل   2 
بحقوق العامل 
وذلك بالنسبة 

للقدر الزائد عن 
الحقوق المقررة 
 فى هذا التأمٌن

 (79  مادة 
ال تخل أحكام هذا التؤمٌن بما اد ٌكون للمصاب أو المرٌض من 
حقوق مقررة بمقتضى القوانٌن أواللوائح أو النظم الخاصة أو العقود 

فٌما ٌتعلق بتعوٌض األجر المشتركة أو االتفااٌات أو ؼٌرها 
ومستوٌات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة 

 فى هذا التؤمٌن.

     

     

   حالة المرض  ثانٌا

 (73مادة    شروط عامة   
ٌشترط النتفاع المرٌض بمزاٌا هذا التؤمٌن أن ٌكون مشترًكا 
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 لقانون العملوفقا  البٌان مسلسل البند
 2003لسنة  12الصادر بالقانون رقم 

 ة والمعاشات االجتماعٌ اتوفقا لقانون التامٌن
 2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

متقطعة بحٌث ٌكون فٌه لمدة ثالثة أشهر متصلة أو ستة أشهر 
الشهران األخٌران متصلٌن، وٌدخل فى حساب هذه المدة مدد 

 انتفاعه بمزاٌا العالج التى ٌقدمها صاحب العمل على نفقته.
وال ٌسرى الشرط المنصوص علٌه فى الفقرة السابقة على الفئات 

( من هذا 2( من البند أوالً من المادة )2،  1المشار إلٌها بالبندٌن )
 ، كما ال ٌسرى فى شؤن أصحاب المعاشات. القانون

     
     
المرض  –أ   

العادي والمرض 
 المزمن

 54مادة 
للعامل الذي ٌثبت مرضه الحق فً إجازة مرضٌة  

تحددها الجهة الطبٌة المختصة ، وٌستحق العامل 
األجر ) وفقا لمفهوم اانون خاللها تعوٌضا عن 

التؤمٌن االجتماعً ) من ( وفقا لما ٌحدده اانون العمل
 حٌث النسبة ومدة االستحقاق ( .

وٌكون للعامل الذي ٌثبت مرضه فً المنشئات التً 
من القانون رام  8و1تسري فً شؤنها أحكام المادتٌن

فً شؤن تنظٌم الصناعة وتشجٌعها  1958لسنة  21
، الحق فً إجازة مرضٌة كل ثالث سنوات تقضً 

كامل ثم ثمانٌة  فً الخدمة علً أساس شهر بؤجر
% من أجره ثم ثالثة أشهر 75أشهر بؤجر ٌعادل 

بدون أجر ، وذلك اذا اررت الجهة الطبٌة احتمال 
 شفائه .

وللعامل أن ٌستفٌد من متجمد إجازاته السنوٌة إلً 
جانب ماٌستحقه من إجازة مرضٌة ، كما له أن 
ٌطلب تحوٌل اإلجازة المرضٌة الً إجازة سنوٌة إذا 

 50من اإلجازات السنوٌة " مادة  (د كان له رصٌ
لسنة  137من اانون العمل الصادر بالقانون رام 

 سمح بذلك" ( ٌ 1981
)المنشئات الصناعٌة التً تتجاوز المصارٌؾ 

جنٌه وتمارس نشاطها فً  5000الحكمٌة النشائها 
 –الزٌوت  -الكٌماوٌة  –صناعة الؽزل والنسٌج 

 (76مادة  
إذا حال المرض بٌن المإمن علٌه وبٌن أداء عمله ، تلتزم 
الجهة المختصة بصرؾ تعوٌض األجر أن تإدى له خالل فترة 

%( من أجره الٌومى المسدد عنه 75مرضه تعوًٌضا ٌعادل )
%( 85االشتراكات لمدة تسعٌن ٌوًما وٌزاد بعدها إلى ما ٌعادل )

 من األجر المذكور. 
قل التعوٌض فى جمٌع األحوال عن الحد األدنى وٌشترط أال ٌ

 المقرر اانوًنا لؤلجر.
وٌستمر صرؾ التعوٌض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت 

ٌوًما فى  180العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحٌث ال تجاوز مدة 
 السنة المٌالدٌة الواحدة.

واستثناًء من األحكام المتقدمة ، ٌمنح المرٌض بؤحد األمراض 
ة تعوًٌضا ٌعادل أجر االشتراك طوال مدة مرضه إلى أن المزمن

ٌشفى أو تستقر حالته استقراًرا ٌمكنه من العودة إلى مباشرة عمله 
 أو ٌتبٌن عجزه عجًزا كامالً.

وٌجوز للجهة الملتزمة بتعوٌض األجر أن تقرر واؾ صرفه 
 عن المدة التى ٌخالؾ فٌها المإمن علٌه تعلٌمات العالج.

الجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة ووحدات وعلى وحدات 
القطاع العام ووحدات اطاع األعمال العام تنفٌذ هذا النص دون 
حاجة إلى صدور ارار رئٌس مجلس إدارة الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن 

 .( من هذا القانون70الصحى المشار إلٌه فى المادة )
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 المطاط ( –البللور  –األدوٌة 

     
     
الحمل   -ب   

 والوضع
من قانون الطفل  70األولً من المادة تنص الفقرة 

بعد تعدٌلها  1996لسنة  12الصادر بالقانون رقم 
 15الصادر فً  2008لسنة  126بالقانون رقم 

 علً أنه : 2008ٌونٌو 
للعاملة فً الدولة والقطاع العام واطاع األعمال العام 

، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو  والقطاع الخاص
المإات ، الحق فً إجازة وضع مدتها بطرٌق التعااد 

ثالثة أشهر بعد الوضع بؤجر كامل ، وفً جمٌع 
 األحوال التستحق العاملة هذه اإلجازة ألكثر من

 ثالث مرات طوال مدة خدمتها .
 

 من قانون العمل : 91تنص المادة 
للعاملة التً أمضت عشرة أشهر فً خدمة صاحب 

تسعون  عمل أو أكثر الحق فً إجازة وضع مدتها
ٌوما بتعوٌض مساو لؤلجر الشامل تشمل المدة التً 

تسبق الوضع والتً تلٌه ، بشرط أن تقدم شهادة طبٌة 
 مبٌنا بها التارٌخ الذي ٌرجح حصول الوضع فٌه

والٌجوز تشؽٌل العاملة خالل الخمسة واألربعٌن 
 ٌوما التالٌة للوضع

والتستحق إجازة الوضع ألكثر من مرتٌن طوال مدة 
 العاملة خدمة

 (77  مادة
المإمن علٌها فى حالة الحمل والوضع تعوًٌضا عن األجر  تستحق

%( من األجر المشار إلٌه فى الفقرة األولى من المادة 75ٌعادل )
( من هذا القانون تإدٌه الجهة المختصة بصرؾ تعوٌض 76)

األجر ، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص علٌها 
لعاملٌن المدنٌٌن بالدولة بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بؤنظمة ا

أو بالقطاع العام أو بقطاع األعمال العام بحسب األحوال ، بشرط 
 أال تقل مدة اشتراكها فى التؤمٌن عن عشرة أشهر.

 

     

     

 ( 49مادة     حالة االصابة  ثالثا
إذا حالت اإلصابة بٌن المإمن علٌه وبٌن أداء عمله تإدى 
الجهة المختصة  بصرؾ تعوٌض األجر خالل فترة تخلفه عن عمله 
بسببها تعوٌضا عن أجره ٌعادل كامل أجره المسدد عنه االشتراك 
وٌصرؾ هذا التعوٌض للمصاب فى مواعٌد صرؾ األجور بالنسبة 
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 بالنسبة لؽٌرهم.  لمن ٌتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعٌا
وٌستمر صرؾ هذا التعوٌض طوال مدة عجز المصاب عن 

 أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستدٌم أو حدوث الوفاة.
وتعتبر فى حكم اإلصابة كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ 

 عنها.
وٌتحمل صاحب العمل أجر ٌوم اإلصابة أٌا كان وات واوعها 

أساس األجر الشهري مقسوماً على وٌقدر التعوٌض الٌومً على 
 ثالثٌن.
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   أمثلة تطبٌقٌة  رابعا 

 المرض العادي المرض العادي نوع األجازة 1 

 78 54 المادة  

 % 75 % 75 النسبة  

 ٌوم 90 ٌوم 90 المدة  

الحد األقصً   
 للمدة

 ٌوم / السنة المٌالدٌة 180 ٌوم / السنة المٌالدٌة 180

 جنٌه 2000 جنٌه 2000 وعاء الحساب  

 التزام كل من   
 صاحب العمل
 والتأمٌنات

 حنٌه 1500 ال شئ

اجمالً   
 التعوٌض

 جنٌه %1500 =  75×  2000

     

     

 المرض العادي المرض العادي نوع األجازة 2 

 78 54 المادة  

 % 75 % 75 النسبة  

 ٌوم 90 ٌوم 90 المدة  

الحد األقصً   
 للمدة

 ٌوم / السنة المٌالدٌة 180 ٌوم / السنة المٌالدٌة 180

 جنٌه 7000 جنٌه 1000=  7000 – 8000 وعاء الحساب  

 التزام كل من   
 العملصاحب 

 والتأمٌنات

 حنٌها 5250 جنٌها 750

اجمالً   
 التعوٌض

 جنٌه %6000 =  75×  8000
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 المرض العادي المرض العادي نوع األجازة 3 

 78 54 المادة  

 % 85 % 85 النسبة  

 ٌوم 90 ٌوم 90 المدة  

الحد األقصً   
 للمدة

 السنة المٌالدٌةٌوم /  180 ٌوم / السنة المٌالدٌة 180

 جنٌه 2000 جنٌه 2000 وعاء الحساب  

 التزام كل من   
 صاحب العمل
 والتأمٌنات

 حنٌه 1700 ال شئ

اجمالً   
 التعوٌض

 جنٌه %1700 =  85×  2000

     

     

 المرض العادي المرض العادي نوع األجازة 4 

 78 54 المادة  

 % 85 % 85 النسبة  

 ٌوم 90 ٌوم 90 المدة  

الحد األقصً   
 للمدة

 ٌوم 180 ٌوم / السنة المٌالدٌة 180

 جنٌه 7000 جنٌه 1000=  7000 – 8000 وعاء الحساب  

 التزام كل من   
 صاحب العمل
 والتأمٌنات

 حنٌها 5950 جنٌها  850

اجمالً   
 التعوٌض

 جنٌه %6800 =  85×  8000
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 المرض المزمن المرض المزمن نوع األجازة 5 

 78 54 المادة  

 % 100 % 100 النسبة  

 ؼٌر محددة ؼٌر محددة المدة  

الحد األقصً   
 للمدة

 ؼٌر محددة ؼٌر محددة

 جنٌه 2000 جنٌه 2000 وعاء الحساب  

 التزام كل من   
 صاحب العمل
 والتأمٌنات

 جنٌه 2000 ال شئ

اجمالً   
 التعوٌض

 جنٌه %2000 =  100×  2000

    

     

 المرض المزمن المرض المزمن نوع األجازة 6 

 78 54 المادة  

 % 100 % 100 النسبة  

 ؼٌر محددة ؼٌر محددة المدة  

الحد األقصً   
 للمدة

 ؼٌر محددة ؼٌر محددة

 جنٌه 7000 جنٌه 1000=  7000 – 8000 وعاء الحساب  

 التزام كل من   
 العملصاحب 

 والتأمٌنات

 جنٌه 7000 جنٌه 1000

اجمالً   
 التعوٌض

 جنٌه %8000 =  100×  8000
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 الحمل والوضع الحمل والوضع نوع األجازة 7 

 79 91  المادة  

 % 75 % 100 النسبة  

 ٌوم 90 ٌوم 90 المدة  

الحد األقصً   
 للمدة

 مرات 3 مرات 3

 جنٌه 2000 % (  25% =  75  –% 100جنٌه )  2000 وعاء الحساب  

 التزام كل من   
 صاحب العمل
 والتأمٌنات

 جنٌها 1500 حنٌه 500

اجمالً   
 التعوٌض

 جنٌه %2000 =  100×  2000

     

     

 الحمل والوضع الحمل والوضع نوع األجازة 8 

 79 91 المادة  

 % 75 % 100 النسبة  

 ٌوم 90 ٌوم 90 المدة  

الحد األقصً   
 للمدة

 أشهر 4 أشهر 4

 % ( 25% =  75 –% 100جنٌه)  7000 - 1 وعاء الحساب  
 جنٌه 1000=  7000 – 8000  - 2

 جنٌه 7000

 التزام كل من   
 صاحب العمل
 والتأمٌنات

 حنٌها 1750  - 1
 جنٌه 1000  - 2

 جنٌها 2750اجمالً 

 جنٌه5250

اجمالً   
 التعوٌض

 جنٌه %8000 =  100×  8000
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 االصابة االصابة نوع األجازة 9 

 49 - المادة  

 % 100 - النسبة  

 ؼٌر محددة - المدة  

الحد األقصً   
 للمدة

 ؼٌر محددة -

 جنٌه 2000 جنٌه 2000 وعاء الحساب  

 التزام كل من   
 صاحب العمل
 والتأمٌنات

 جنٌه 2000 ال شئ

اجمالً   
 التعوٌض

 جنٌه %2000 =  100×  2000

     

     

 االصابة االصابة نوع األجازة 10 

 49 - المادة  

 % 100 - النسبة  

 ؼٌر محددة - المدة  

الحد األقصً   
 للمدة

 ؼٌر محددة -

 جنٌه 7000 جنٌه 8000 وعاء الحساب  

 التزام كل من   
 صاحب العمل
 والتأمٌنات 

 جنٌه 7000 ال شئ

اجمالً   
 التعوٌض

 جنٌه %7000 =  100×  7000
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  مالحمات  خامسا

 فً حالة عدم خضوع صاحب العمل لتؤمٌن المرض ، ٌلتزم باداء تعوٌض األجر كامال ، كما ٌلتزم بؤداء مصارٌؾ االنتقال.  1 

تامٌن المرض و اصابات العمل مقابل تخفٌض نسبة االشتراك ، فً حالة الترخٌص لصاحب العمل بؤداء تعوٌض األجر فً   2 
 ٌلتزم باداء تعوٌض األجر كامال كما ٌلتزم بؤداء مصارٌؾ االنتقال .

، وتوافر شروط استحقااه  ة  والمعاشاتاالجتماعٌ اتفً حالة عدم توافر شروط استحقاق تعوٌض األجر وفقا لقانون التؤمٌن  3 
 ون االلتزام به كامال علً صاحب العمل .وفقا لقانون العمل ، ٌك

االستفادة من متجمد أجازاته السنوٌة إلى جانب ما ٌستحقه من أجازة مرضٌة ، اوطلب فً حالة استخدام العامل حقه فً   4 
ٌكون له الحق فً تقاضً الفرق من صاحب  تحوٌل األجازة المرضٌة إلى أجازة سنوٌة ، إذا كان له رصٌد ٌسمح بذلك .

 عمل بٌن ما ٌستحقه من أجر عن األجازة السنوٌة ، وما ٌستحقه من تعوٌض أجر وفقا لقانون التامٌن االجتماعً .ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              2120 مارس                              التأمٌنات االجتماعٌة                                                                                                          ىمذكرات ف
 بعد المائة  لعشروناالمذكرة   

 لٌلً محمد الوزٌري –محمد حامد الصٌاد                                                                                                      ة والمعاشاتاإلجتماعٌ اتالتأمٌنقانون  ىالمرض فتأمٌن 

 : www.elsayyad.net  W                                                                                                2019 لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

 
 

27/28 

 
 ثانٌا : تعوٌض األجر فً حالة المرض للعاملٌن فً المنشات الصناعٌة

 والمعاشات وفقا لقانونً العمل والتامٌنات االجتماعٌة
 

 لقانون العملأوال : وفقا 
 

وٌستحق العامل خاللها تعوٌضا عن األجر ) وفقا لمفهوم اانون العمل ( وفقا للعامل الذي ٌثبت مرضه الحق فً إجازة مرضٌة تحددها الجهة الطبٌة المختصة ، :  54المادة 
 لما ٌحدده اانون التؤمٌن االجتماعً ) من حٌث النسبة ومدة االستحقاق ( .

فً شؤن تنظٌم الصناعة وتشجٌعها ، الحق فً  1958لسنة  21من القانون رام  8و1وٌكون للعامل الذي ٌثبت مرضه فً المنشئات التً تسري فً شؤنها أحكام المادتٌن
 إجازة مرضٌة كل ثالث سنوات تقضً فً الخدمة علً أساس : 

 شهر بؤجر كامل -
 % من أجره 75ثمانٌة أشهر بؤجر ٌعادل  -
 ثة أشهر بدون أجر ثال -
 وذلك اذا اررت الجهة الطبٌة احتمال شفائه . 

       
 وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات ثانٌا :

 
 (76مادة  

%( من أجره 75ٌعادل )إذا حال المرض بٌن المإمن علٌه وبٌن أداء عمله ، تلتزم الجهة المختصة بصرؾ تعوٌض األجر أن تإدى له خالل فترة مرضه تعوًٌضا 
 %( من األجر المذكور. 85الٌومى المسدد عنه االشتراكات لمدة تسعٌن ٌوًما وٌزاد بعدها إلى ما ٌعادل )

 وٌشترط أال ٌقل التعوٌض فى جمٌع األحوال عن الحد األدنى المقرر اانوًنا لؤلجر.
 ٌوًما فى السنة المٌالدٌة الواحدة. 180ال تجاوز مدة ث الوفاة بحٌث وٌستمر صرؾ التعوٌض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدو

ر حالته استقراًرا ٌمكنه من واستثناًء من األحكام المتقدمة ، ٌمنح المرٌض بؤحد األمراض المزمنة تعوًٌضا ٌعادل أجر االشتراك طوال مدة مرضه إلى أن ٌشفى أو تستق
 ًزا كامالً.العودة إلى مباشرة عمله أو ٌتبٌن عجزه عج

 وٌجوز للجهة الملتزمة بتعوٌض األجر أن تقرر واؾ صرفه عن المدة التى ٌخالؾ فٌها المإمن علٌه تعلٌمات العالج.
مجلس إدارة ور ارار رئٌس وعلى وحدات الجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات اطاع األعمال العام تنفٌذ هذا النص دون حاجة إلى صد

 .( من هذا القانون70الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى المشار إلٌه فى المادة )
 

 (79  مادة
ركة أو االتفااٌات أو ؼٌرها فٌما ال تخل أحكام هذا التؤمٌن بما اد ٌكون للمصاب أو المرٌض من حقوق مقررة بمقتضى القوانٌن أواللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشت

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



              2120 مارس                              التأمٌنات االجتماعٌة                                                                                                          ىمذكرات ف
 بعد المائة  لعشروناالمذكرة   

 لٌلً محمد الوزٌري –محمد حامد الصٌاد                                                                                                      ة والمعاشاتاإلجتماعٌ اتالتأمٌنقانون  ىالمرض فتأمٌن 

 : www.elsayyad.net  W                                                                                                2019 لسنة  148الصادر بالقانون رقم 
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فترة 
 األجازة

مدة األجازة 
 بالشهور

 الفرق الذي ٌتحمله  الشهرى تعوٌض األجر الشهرى األجر دورة استحقاق تعوٌض األجر
 صاحب العمل 

المشترك فً التأمٌن الصحً 
 1) 

 

 

 جنٌه

سنوات  3وفقا لقانون العمل   لكل 
 خدمة (

ة االجتماعٌ اتوفقا لقانون التأمٌن
   لكل سنة مٌالدٌة ( والمعاشات

 وفقا لقانون وفقا لقانون

جملة الشهور 
تبعا لنسبة 
 التعوٌض

نسبة التعوٌض 
 من األجر

% 

جملة الشهور 
تبعا لنسبة 
 التعوٌض

نسبة التعوٌض 
 من األجر

% 

 العمل
 
 
 جنٌه

 اتالتأمٌن
 ةاالجتماعٌ

 والمعاشات
 جنٌه

 العمل
 
 
 جنٌه

التأمٌنات 
 االجتماعٌة
 والمعاشات

 جنٌه

2018 1  1) 100 1 75 2000 2000 2000 1500 0500 

      8000 7000 8000 5250 2750 

           

 الشئ 1500 1500 2000 2000 75 (3  075 2 2 

      8000 7000 6000 5250 0750 

           

 الشئ 1700 1500 2000 2000 85 (3  075 5 3 

      8000 7000 6000 5950 0050 

           

 1 6 075  00 2000 2000 1500 0000 1500 

      8000 7000 6000 0000 6000 

 الشئ 1500 1500 2000 2000 75 2 075 (8  2 2019

      8000 7000 6000 5250 0750 

           

 الشئ 1500 0000 2000 2000 75 (3  000  1 

 الشئ 5250 0000 7000 8000      

           

 الشئ 1700 0000 2000 2000 85 2 000  2 

 الشئ 5950 0000 7000 8000      

 الشئ 1500 0000 2000 2000 75 1 000  1 2020

 الشئ 5250 0000 7000 8000      

2021 1  1) 100 1 75 2000 2000 2000 1500 0500 

       8000 7000 8000 5250 2750 

 
 . وفقا لقانون العملصاحب العمل الحاصل علً ترخٌص من الهٌئة العامة للتأمٌن الصحً  لعالج العاملٌن لدٌه ٌتحمل كامل تعوٌض األجر  (1 


