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مقدمة
تحدد المادة  2من قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة  2019نطاق سرٌانه  ،ومن الفئات المحددة فً المادة المشار الٌها العاملون
الخاضعون ألحكام قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم  12لسنة  ، 2003ممن تتوافر فٌهم شروط معٌنة .
وبالتالً فان العبلقة وثٌقة بٌن القانونٌن المشار الٌهما .
لذا فقد ٌكون من المناسب والمفٌد استعراض أحكام قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة  2019ذات العبلقة بقانون العمل الموحد الصادر
بالقانون رقم  12لسنة  2003والقوانٌن األخري ذات العبلقة .
ونتناول هذا الموضوع فً المباحث اآلتٌة :
 :مجـال التطبٌـق
المبحث األول
 :إجراءات اإلشتراك
المبحث الثانً
 :أجــر االشتراك ( األجر التأمٌنً )
المبحث الثالث
 :االشتراكات
المبحث الرابع
 :أجازة رعاٌة الطفل
المبحث الخامس
 :االستقطاعات
المبحث السادس
 :ضمانات التحصٌل وحقوق العاملٌن
المبحث السابع
 :تعوٌض األجرعن اصابة العمل
المبحث الثامن
 :تعوٌض األجرعن المرض
المبحث التاسع
 :تعوٌض األجر عن البطالة
المبحث العاشر
المبحث الحادي عشر  :انهاء الخدمة
المبحث الثانً عشر  :منحة الوفاة
المبحث الثالث عشر  :نفقات الجنازة
المبحث الرابع عشر  :مكافأة نهاٌة الخدمة
أمثلة تطبٌقٌة
أوال  :تعوٌض األجر فً حالتً المرض واالصابة وفقا لقانونً العمل والتامٌنات االجتماعٌة والمعاشات.
ثانٌا  :تعوٌض األجر فً حالة المرض للعاملٌن فً المنشات الصناعٌة وفقا لقانونً العمل والتامٌنات االجتماعٌة والمعاشات.
و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌل ،،،
محمد حامد الصٌاد
مستشار التؤمٌن االجتماعً
وكٌل أول وزارة التأمٌنات (سابقا)
رئٌس صندوق التأمٌن االجتماعً
للعاملٌن بالحكومة (سابقا)
W : www.elsayyad.net
محمد حامد الصياد
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
المبحث األول
مجـال التطبٌـق

(المادة الثانٌة)

تظل األحكام الواردة بالتشرٌعات الخاصة ببعض فئات العمال سارٌة وذلك الً أن ٌتم
إبرام ونفاذ االتفاقٌات الجماعٌة بشأنها وفقا ألحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزاٌا الواردة بتلك التشرٌعات الحد األدنى الذي ٌتم التفاوض علً أساسه .
(المادة الرابعة)
ال تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول علٌها من أجور
ومزاٌا مستمدة من أحكام القوانٌن واللوائح والنظم واالتفاقٌات والقرارات الداخلٌة
السابقة علً العمل بأحكامه.

مادة ٌ :2عتبر هذا القانون  ،القانون العام الذي ٌحكم عبلقات العمل  ،وذلك مع
مراعاة اتفاقٌات العمل الجماعٌة وأحكام المادة ( )5من هذا القانون.
مادة ٌ :5قع باطبل كل شرط أو اتفاق ٌخالؾ أحكام هذا القانون ولو كان سابقا علً
العمل به  ،اذا كان ٌتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فٌه.
وٌستمر العمل بأٌة مزاٌا أو شروط تكون مقررة أو تقرر فً عقود العمل الفردٌة أو
الجماعٌة أو األنظمة األساسٌة أو ؼٌرها من لوائح المنشأة  ،أو بمقتضى العرؾ .
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراءا من حقوق العامل الناشئة عن عقد
العمل خبلل مدة سرٌانه او خبلل ثبلثة أشهر من تارٌخ انتهائه متً كانت تخالؾ
أحكام هذا القانون.
تنص المادة االولى من القانون رقم  022لسنة  8998باصدار قانون شركات قطاع
االعمال العام على ان ٌ :عمل فى شأن قطاع االعمال العام باحكام القانون المرافق ،

وٌقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة الحكام هذا
القانون  ،وتتخذ هذه الشركات بنوعٌها شكل شركات المساهمة وٌسرى علٌها فٌما لم
ٌرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما ال ٌتعارض مع احكامه نصوص قانون
شركات المساهمة وشركات التوصٌة باالسهم والشركات ذات المسئولٌة المحدودة
محمد حامد الصياد
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
الصادر بالقانون رقم  159لسنة  1981وال تسرى أحكام قانون هٌئات القطاع العام
وشركاته الصادر بالقانون رقم  97لسنة  1983على الشركات المشار الٌها .

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

تنص المادة الثانٌة من القانون رقم  022لسنة  8998باصدار قانون شركات قطاع
االعمال العام على ان  :تحل الشركة القابضة محل هٌئات القطاع العام الخاضعة
الحكام القانون رقم  97لسنة  1983المشار الٌه  ،كما تحل الشركات التابعة محل

الشركات التى تشرؾ علٌها هذه الهٌئات وذلك اعتبارا من تارٌخ العمل بهذا القانون

ودون حاجة الى اى اجراء اخر  .....الخ .
تتضمن المادة  3من قانون شركات قطااع األعماال العاام الصاادر بالقاانون رقام 022
لساانة  8998علااً أن ا  :وال ٌعتبررر رئررٌس وأعضرراء مجلررس االدارة مررن العرراملٌن

مادة ()0
تسري أحكام هذا القانون على الفئات اآلتٌة:
بالشركة
أوالً  -العاملٌن لدى الغٌر:
 -1العاملٌن المدنٌٌن بالجهازاإلداري للدولة والهٌئات العامة والمؤسسات العامة
والوحدات االقتصادٌة التابعة ألي من هذه الجهات.
 -2العاملٌن بوحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام وؼٌرها من الوحدات
االقتصادٌة التابعة لها ،بما فً ذلك رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة المنتدبون فً

شركات قطاع األعمال العام.

كما تسري أحكام هذا القانون على العاملٌن المؤقتٌن والعرضٌٌن والموسمٌٌن بالجهات
المنصوص علٌها بالبندٌن (.)2 ، 1
تنص المادة  40من قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم 022
لسنة  8998علً أن  :تضع الشركة باالشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح
المتعلقة بنظام العاملٌن بها  .وتتضمن هذه اللوائح علً األخص نظام األجور
والعبلوات والبدالت واألجازات طبقا للتنظٌم الخاص بكل شركة  ،وتعتمد هذه اللوائح
من الوزٌر المختص .
تنص المادة  48من قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم 022
لسنة  8998علً أن  :تسري أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل
فً شأن منازعات العمل الجماعٌة التً تنشأ بٌن ادارة الشركة والتنظٌم النقابً .
وتسري أحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السبلمة والصحة المهنٌة .

كما تسري أحكام قانون العمل علً العاملٌن بالشركة فٌما لم ٌرد بشأنه نص خاص فً
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفٌذا له .
مادة  :4ال تسري أحكام هذا القانون علً :
(ا) العاملٌن بأجهزة الدولة بما فً ذلك وحدات اإلدارة المحلٌة والهٌئات العامة .

مادة ()0
تسري أحكام هذا القانون على الفئات اآلتٌة:
(ب)عمال الخدمة المنزلٌة ومن فً حكمهم.
أوالً  -العاملٌن لدى الغٌر:
 - 1العاملٌن المدنٌٌن بالجهازاإلداري للدولة والهٌئات العامة والمؤسسات العامة (ج)أفراد أسرة صاحب العمل الذٌن ٌعولهم فعبل.
وذلك ما لم ٌرد نص علً خبلؾ ذلك.
والوحدات االقتصادٌة التابعة ألي من هذه الجهات.
 - 2العاملٌن بوحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام وؼٌرها من الوحدات
االقتصادٌة التابعة لها ،بما فً ذلك رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة المنتدبون

فً شركات قطاع األعمال العام.

كمررا تسررري أحكررام هررذا القررانون علررى العرراملٌن المررؤقتٌن والعرضررٌٌن والموسرررمٌٌن
بالجهات المنصوص علٌها بالبندٌن (.)2 ، 1
 -3العاملٌن بالقطاع الخاص الخاضعٌن ألحكام قانون العمل ،مع مراعاة أن تكون
عبلقة العمل التى تربط المؤمن علٌه بصاحب العمل منتظمة ،وٌستثنى من هذا
الشرط عمال المقاوالت وعمال الشحن والتفرٌػ وعمال الصٌد وعمال النقل
البرى ،وتحدد البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون القواعد والشروط البلزم توافرها

العتبار عبلقة العمل منتظمة.

مااادة ٌ:98عتبررر طفرربل –فررً تطبٌررق أحكررام القررانون-كررل مررن بلررػ الرابعررة عشررر سررنة أو
تجاوز سن إتمام التعلٌم األساسً ولم ٌبلػ ثمانً عشرة سنه كاملة .
وٌلتزم كل صاحب عمل ٌستخدم طفبل دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه ٌعمل
لدٌه وتلصق علٌها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص .

 -4المشتؽلٌن باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل  ،فٌما عدا من ٌعمل منهم داخل ماادة ٌ :99حظررر تشررؽٌل األطفررال مررن اإلنرراث والررذكور قبررل بلرروؼهم سررن إتمررام التعلررٌم
األساسً  ،أو أربع عشرة سنة أٌهما أكبرر ،ومرع ذلرك ٌجروز تردرٌبهم مترً بلؽرت سرنهم
المنازل وتحددهم البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.
 -5أفراد أسرة صاحب العمل الذٌن ٌعملون لدٌه  ،وٌعولهم فعبل  ،بشرط توافر اثنتً عشرة سنة
الشروط المنصوص علٌها فى البند (.)3
مااادة ٌ:822صرردر الرروزٌر المخررتص قرررارا بتحدٌررد نظررام تشررؽٌل األطفررال والظررروؾ
وٌشترط فى البنود ( ) 5 ، 4 ، 3أال تقل سن المؤمن علٌه عن الثامنة عشر.

وفى حالة إلتحاق المؤمن علٌه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فبل ٌعتد والشروط واألحوال التً ٌتم فٌها التشرؽٌل ،وكرذلك األعمرال والمهرن والصرناعات الترً
ضمن مدة اشتراكه إال بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد ،وتحدد البلئحة ٌحظر تشؽٌلهم وفقا لمراحل السن المختلفة .
التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وأحكام تحدٌد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة  118لسنة  2003بشؤن تحدٌد نظام تشغٌل األطفال
والظروف والشروط واألحوال التً ٌتم فٌها التشغٌل وكذلك األعمال والمهن
والصناعات التً ٌحظر تشغٌلهم فٌها وفقا لمراحل السن المختلفة
قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  80لسنة 8996
محمد حامد الصياد
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تنص المادة ( )64من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  80لسنة  :8996مع عدم
االخبلل بنص الفقرة الثانٌة من المادة ( )18من قانون التعلٌم الصادر بالقانون رقم
 139لسنة ٌ ، 1981حظر تشؽٌل األطفال قبل بلوؼهم أربع عشرة سنة مٌبلدٌة كاملة

 ،كما ٌحظر تدرٌبهم قبل بلوؼهم اثنتً عشرة سنة مٌبلدٌة .
وٌجوز بقرار من المحافظ المختص  ،بعد موافقة وزٌر التعلٌم  ،الترخٌص بتشؽٌل
األطفال من سن اثنتً عشرة الً أربع عشرة سنة فً أعمال موسمٌة التضر بصحتهم
أو نموهم وال تخل بمواظبتهم علً الدراسة .

مادة ٌ -: 8قصد فً تطبٌق أحكام هذا القانون بالمصطلحات االتٌة المعانً المبٌنة
تضمنت المادة  2من البلبحة التنفٌذٌة:
وتعتبررر عبلقررة العمررل منتظمررة اذا كرران العمررل الررذي ٌزاولرره العامررل ٌرردخل بطبٌعترره فٌمررا قرٌن كل منها:
(ا)العامل:كل شخص طبٌعً ٌعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو
ٌزاوله صاحب العمل من نشاط
إشرافه.
أو كان ٌستؽرق ستة اشهر على األقل.
(ب) صاحب العمل :كل شخص طبٌعً أو اعتباري ٌستخدم عامبل أو أكثر لقاء أجر.
(د)العمل المإقت :العمل الذي ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط
وتقتضً طبٌعة إنجازه مدة محددة  ،أو ٌنصب علً عمل بذاته وٌنتهً بانتهائه .
(هـ) العمل العرضً :العمل الذي ال ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من
(الشروط المطلوبة لتوافر صفة العامل :
نشاط وال ٌستؽرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .
الشرط األول :
أن ٌقوم العامل بعمله تحت إدارة وإشراؾ صاحب العمل بمعنرى خخرر ٌتعرٌن تروافر (و)العمل الموسمً  :العمل الذي ٌتم فً مواسم دورٌة متعارؾ علٌها .
تبعٌة العامل لصاحب العمل.
الشرط الثانى :
ٌجب أن ٌقوم العامل بالعمل مقابل أجر  ،فاألجر هرو التعروٌض الرذى ٌحصرل علٌره
العامل مقابل عمله) .
مادة  : 80مع عدم اإلخبلل بأحكام القانون رقم  39لسنة 1975بشأن تأهٌل المعوقٌن

(حل محله قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر بالقانون رقم  10لسنة
 ، ) 2018علً كل قادر علً العمل وراؼب فٌه ان ٌتقدم بطلب لقٌد اسمه بالجهة
االدارٌة المختصة التً ٌقع فً دائرتها محل اقامته مع بٌان سنه ومهنته ومؤهبلته
وخبراته السابقة وعلً هذه الجهة قٌد تلك الطلبات بأرقام مسلسة فور ورودها واعطاء
الطالب شهادة بحصول هذا القٌد دون مقابل وتحدد البٌانات التً ٌجب ان تتضمنها
الشهادة المشار الٌها فً الفقرة السابقة بقرار من الوزٌر المختص.
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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مادة  :82اذا كان الراؼب فً العمل ٌمارس حرفه من الحررؾ الترً ٌصردر بهرا قررار
مررن الرروزٌر المخررتص المشررار الٌهررا فررً المررادة ()139مررن هررذا القررانون وجررب علٌرره ان
ٌرفق بطلب القٌد شهادة تحدد مستوي مهارتره وتررخٌص مزاولرة الحرفرة وطبقرا للمرادة
( )140من هذا القانون  ،وتثبت درجة مهارته فً شهادة القٌد.
وال ٌجوز تشؽٌل أي عامل إال اذا كان حاصبل علً هذه الشهادة .
مررادة  -: 14مررع عرردم االخرربلل بأحكررام القررانون رقررم  39لسررنة  1975بشررأن تأهٌررل
المعوقٌن (حل محله قرانون حقروق األشرخاص ذوي اإلعاقرة الصرادر بالقرانون رقرم 10
لسنة  ، ) 2018لصاحب العمل الحق فً تعٌٌن من ٌقرع علٌره اختٌراره  ،فرلذا لرم ٌكرن

المرشررح مررن بررٌن الحاصررلٌن علررً شررهادة القٌررد المشررار الٌهررا فررً المررادة ()12مررن هررذا
القانون  ،وجب علٌه قٌد اسمه خبلل خمسة عشر ٌوما من الحاقه بالعمل.
وٌجرروز لصرراحب العمررل ان ٌسررتوفً احتٌاجاترره الوظٌفٌررة والمهنٌررة والحرفٌررة بالنسرربة
للوظائؾ واالعمال التً خلت أو انشئت لدٌره ممرن ترشرحهم الجهرة االدارٌرة المختصرة
التً ٌقع فً دائرتها محل عمله من المسجلٌن لدٌها مراعٌة اسبقٌة القٌد.

مادة ٌ: 85لترزم صراحب العمرل فرً المنشرأة القائمرة وقرت تطبٌرق أحكرام هرذا القرانون ،
وتلك التً تنشأ مستقببل بأن ٌرسل إلً الجهرة اإلدارٌرة المختصرة الترً ٌقرع فرً دائرتهرا
محل العمل خبلل خمسة عشرر ٌومرا مرن ترارٌخ العمرل بهرذا القرانون او مرن ترارٌخ بردء
العمل بالمنشأة –علً حسب األحوال-بٌانا مفصبل بعدد العمال طبقا لمرؤهبلتهم ومهرنهم
وفئات أعمارهم وجنسٌاتهم ونوعهم األجور التً ٌتقاضونها .

وعلٌه خبلل ثبلثٌن ٌوما من ترارٌخ شرؽل الوظٌفرة الترً خلرت لدٌره ان ٌعٌرد الرً الجهرة
االدارٌة شهادة قٌد العامل الصادرة منها بعد استٌفاء البٌانات المدونة بهرا وعلٌره تردوٌن
رقم شهادة القٌد وتارٌخها امام اسم العامل فً سجل قٌد العمال بالمنشأة .

وعلً صاحب العمل فرى المنشر ت المشرار الٌهرا فرً الفقررة االولرً ان ٌرسرل الرً ذات
الجهة خبلل شهر ٌناٌر من كل عام البٌانات اآلتٌة:
()1ما طرأ من تعدٌبلت علً البٌانات الواردة فً الفقرة السابقة .
()2عدد الوظائؾ الشاؼرة بسبب االحبلل والتوسعات الجدٌدة .
()3بٌران بتقردٌر االحتٌاجرات المتوقعرة موزعرة بحسرب الحالرة التعلٌمٌرة والمهنٌرة خرربلل
العام التالً.
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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مادة  :86لصاحب العمل اإلعبلن عن الوظائؾ الشاؼرة بمختلرؾ وسرائل اإلعربلم وان
ٌعهررد الررً ا حررد المكاتررب اإلستشررارٌة بدراسررة الطلبررات التررً تقرردم الٌرره وإبررداء الرررأي أو
التوصٌة او المساعدة بشأن اختٌار افضل المرشحٌن لهذه الوظائؾ.

وال ٌجوز له تشؽٌل عمال عن طرٌق متعهد او مقاول تورٌد عمال .
وٌجااول للااولٌر المخااتص بقاارار من ا التاارخٌص للجمعٌااات والمإسسااات والمنظمااات
النقابٌة بالنسبة العضابها بانشاء مكاتب لتشغٌل المتعطلٌن  ,وفاً هاذا الحالاة ٌتعاٌن
علً هذا الجهات مراعاة االحكام الواردة فً هذا الفصل والقرار المشار إلٌ .

مادة  :829تلتزم الجهة التً تزاول عملٌات التدرٌب المهنً ان تمنح المتردرب شرهادة
تفٌد باجتٌازه البرنامج التدرٌبً الذي عقدته وتبٌن المستوي الذي بلؽه .
وٌحدد بقرار من الوزٌر المختص البٌانات االخري التً تدون فً هرذة الشرهادة وكرذلك
االحكام الخاصرة بقٌراس مسرتوي المهرارة والجهرات الترً تخرتص بتحدٌرد هرذا المسرتوي
والحرررؾ التررً تخضررع لهررذا القٌرراس وكٌفٌررة اجرائرره وشررروط التقرردم لرره والمكرران الررذي
ٌجري فٌه بالنسبة لكل حرفة والشهادات التً تمنحها الجهات الترً تترولً هرذا االجرراء
ودرجات المهارة التً تقدرها وجمٌع البٌانات التً ٌجب اثباتهرا فرً تلرك الشرهادات مرع
بٌان الرسم المقررعنها بما ال ٌجاوز اربعٌن جنٌها وحاالت اإلعفاء من هذا الرسم.

ماادة  :842علررً كرل مررن ٌرؼرب فررً مزاولرة حرفررة مرن الحرررؾ الرواردة بقرررار مررن
الوزٌر المختص المشار إلٌها فً المادة السابقة ،التقدم للجهة اإلدارٌة المختصره بطلرب
الحصول علً ترخٌص مزاولة الحرفه.
وٌحظر علً صاحب العمل استخدام عامل فً احدي الحرؾ المبٌنة بالقرار الروزاري
المشار إلٌه بالفقرة السابقة  ،إال إذا كان العامل حاصبل علً الترخٌص المذكور.وٌحدد
بقرار مرن الروزٌر المخرتص بعرد اخرذ رأى التنظرٌم النقرابً شرروط وقواعرد وإجرراءات
منح الترخٌص والرسم المقرر له بما ال ٌجاوز اربعٌن جنٌها َ وحاالت اإلعفاء منه.
تنص المادة ( )5من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر بالقاانون رقام 82
لسنة :0288
تصدر الوزارة المختصة بالتضامن االجتماعً بالتنسٌق مع الوزارة المختصة بالصحة
لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إلثبات اإلعاقة والخدمات المتكاملة ،وتعد له ملفا صحٌا
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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بناء على تشخٌص طبً معتمد ،وٌعتد بالبٌانات التً تتضمنها هذه البطاقة فً إثبات
اإلعاقة ونوعها ودرجتها أمام جمٌع الجهات التً ٌتعامل معها الشخص ذو اإلعاقة
سواء كانت حكومٌة أو ؼٌر حكومٌة بما فً ذلك جهات التحقٌق والمحاكمة ،وتجدد
تلك البطاقة كل سـبع سنوات ،إال إذا حدث تؽٌر فً حالة إعاقته ٌقتضً إدرجه.
وٌكون للشخص ذي االعاقة ؼٌر المتمتع بخدمات التأمٌن الصحً الحق فً الحصول
على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات اإلعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون
المنظم لذلك.
تنص الماادة ( )08مان قاانون حقاوق األشاخاص ذوي اإلعاقاة الصاادر بالقاانون رقام
 82لسنة :0288
تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهرات اإلدارٌرة التابعرة لهرا بلنشراء سرجل لقٌرد
األشررخاص ذوي اإلعاقررة راؼبررً العمررل ،ومعرراونتهم فررً الوصررول إلررً فرررص العمررل
المناسرربة لمررؤهبلتهم وخبررراتهم طبقررا لؤلولوٌررة المقررررة قانونررا ،وتسررجل بٌانرراتهم بقاعرردة
البٌانرررات المخصصرررة لرررذلك بالتنسرررٌق مرررع الررروزارة المختصرررة بالتضرررامن االجتمررراعً
والمجلس.
وتحدد البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وشرروط وإجرراءات
القٌد فً هذا السجل وٌعتبر الشخص ذي اإلعاقة الئقرا صرحٌا بالنسربة إلرً حالرة العجرز
الرواردة بشرهادة التأهٌرل المنصروص علٌهرا فررً هرذا القرانون وذلرك اسرتثناء مرن القواعررد
المنظمة ألحكام اللٌاقة الصحٌة.
تنص الماادة ( )00مان قاانون حقاوق األشاخاص ذوي اإلعاقاة الصاادر بالقاانون رقام
 82لسنة :0288
تلتزم الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكل صاحب عمل ممن ٌستخدم عشرٌن
عامبل فأكثر سواء كانوا ٌعملون فً مكان واحد أو أماكن متفرقة وأٌا كانت طبٌعة
عملهم تعٌٌن نسبة  %5من عدد العاملٌن على األقل من األشخاص ذوى اإلعاقة الذٌن
ترشحهم الوزارة المعنٌة بشئون العمل والجهات اإلدارٌة التابعة لها من واقع السجل
المشار إلٌه بالمادة السابقة ،وٌقوم المجلس بالتنسٌق مع وزارة التضامن االجتماعً
بمتابعة هذه الجهات للتأكد من االلتزام بتشؽٌل النسبة المقررة وظروؾ العمل وفرص
تشؽٌل األشخاص ذوي اإلعاقة وكافة االلتزامات التً نظمها هذا القانون فً تشؽٌلهم.
وفً جمٌع األحوال ٌجب على كل من ٌوظؾ شخصا ذي إعاقة إخطار الجهة
المختصة بذلك بكتاب موصى علٌه بعلم الوصول ،خبلل الشهر األول من إلحاقه
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net

أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  8;1لسنة 9182
ذات العالقة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم  89لسنة  911:والقوانين األخري ذات العالقة

18/10

مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة السابعة والعشرون بعد المابة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

ٌناٌر 0200

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
بالعمل لدٌها من تارٌخ تسلٌمه العمل.
تنص المادة ( )02من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر بالقانون رقم
 82لسنة :0288
مع عدم اإلخبلل باإلعفاءات الضرٌبٌة األخرى المقررة بقوانٌن خاصة ٌمنح الشخص
ذي اإلعاقة أو من ٌوظؾ أو ٌرعى شخصا َ ذي إعاقة المزاٌا اآلتٌة:
ٌ .1زاد مبلػ اإلعفاء الشخصً المنصوص علٌه فً المادة ( )1/13من قانون
الضرٌبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( )2005/91وذلك بنسبة  % 50من
هذا المبلػ لكل شخص من ذوي اإلعاقة أو من ٌرعى شخصا ذي إعاقة من
درجتً القرابة األولى والثانٌة.
 - 2لصاحب العمل الذي ٌوظؾ أشخاصا من ذوي اإلعاقة ٌزٌدون على نسبة ()% 5
فً المادة  22من هذا القانون الحق فً زٌادة نسبة اإلعفاء الشخصً المقرر فً
البند ( )1من المادة ( )13من قانون الضرٌبة على الدخل المشار إلٌه بنسبة
( )%5عن كل عامل ٌزٌد عن النسبة المقررة لتوظٌؾ األشخاص ذوي اإلعاقة.
تنص المادة ( )04من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر بالقانون رقم
 82لسنة :0288
تخفض ساعات العمل فً جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة بواقع ساعة ٌومٌا
مدفوعة األجر للعاملٌن من ذوي اإلعاقة أو لمن ٌرعى فعلٌا شخصا ذا إعاقة من
أقاربه حتى الدرجة الثانٌة.
وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشؽٌل بشأن ساعات وأٌام العمل واألجر المناسب
لهاٌ ،تاح لؤلشخاص ذوي اإلعاقة االختٌار من بٌنها وفقا لظروفهم ،وتحدد البلئحة
التنفٌذٌة لهذا القانون هذه األنظمة.
تنص المادة ( )54من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر بالقانون رقم
 82لسنة :0288
ٌعاقب كل من ٌخالؾ أحكام المواد()34 ، 30 ، 29 ، 25 ، 24 ، 22من هذا
القانون بالحبس لمدة ال تجاوز سنة  ،وبؽرامة ال تقل عن عشرة خالؾ جنٌه وال تجاوز
ثبلثٌن ألؾ جنٌه  ،أو بلحدى هاتٌن العقوبتٌن  ،وتتعدد الؽرامات بتعدد الحاالت التى
وقعت فى شأنها الجرٌمة.
مادة  : 22تحدد مدة االختبار فً عقد العمرل  ،وال ٌجروز تعٌرٌن العمرل تحرت االختبرار

لمدة تزٌد علً ثبلثة اشهر او تعٌٌنه تحت االختبار اكثرر مرن مررة واحردة عنرد صراحب
محمد حامد الصياد
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المذكرة السابعة والعشرون بعد المابة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

لم ٌتضمن قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
شروط خضوع خاصة لؤلجانب
(

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

عمل واحد .
مادة ٌ : 07خضع استخدام األجانب فً جمٌع منش ت القطاع الخاص ووحدات القطاع
العام وقطاع األعمال العرام والهٌئرات العامرة واالدارة المحلٌرة والجهراز اإلداري للدولرة
لؤلحكام الواردة فً هذا الفصل  ،وذلك مع مراعاة شروط المعاملة ٌالمثل .
وٌحدد الوزٌر المختص حاالت اعفاء األجانب من هذا الشرط .
مادة  :08ال ٌجوز لؤلجانب ان ٌزاولوا عمبل إال بعد الحصول علً ترخٌص بذلك من
الوزارة المختصة  ،وأن ٌكون مصرحا لهم بدخول الببلد واالقامة بقصد العمل .
مادة ٌ : 09حدد الوزٌر المختص بقرار منه شروط الحصرول علرً التررخٌص بالعمرل
المشار إلٌره فرً المرادة السرابقة واجراءاتره والبٌانرات الترً ٌتضرمنها وإجرراءات تجدٌرده
والرسم الذي ٌحصل عنه بما ال ٌقل عن الؾ جنٌه مصري.

وٌلتزم كرل مرن ٌسرتخدم أجنبٌرا أعفرً مرن شررط الحصرول علرً التررخٌص برأن ٌخطرر
الجهة االدارٌة المختصة بذلك االستخدام خبلل سبعة اٌام من مزاولرة االجنبرً للعمرل ،
وكذلك عند انتهاء خدمته لدٌه .
مادة ٌ : 22حردد الروزٌر المخرتص بقررار منره المهرن واألعمرال والحررؾ الترً ٌحظرر
علررً االجانررب األشررتؽال بهررا  ،كمررا ٌحرردد النسرربة القصرروي السررتخدامهم فررً المنش ر ت
والجهات المبٌنة فً المادة ( )27من هذا القانون.

تضمنت المادة  2من البلبحة التنفٌذٌة:

قرار ولٌر القوي العاملة والهجرة رقام  846لسانة  0289بشاؤن شاروط واجاراءات
الترخٌص بالعمل لؤلجانب
مادة  :4ال تسري أحكام هذا القانون علً :
(ا) العاملٌن بأجهزة الدولة بما فً ذلك وحدات اإلدارة المحلٌة والهٌئات العامة .

ٌشترط بالنسبة للمشتؽلٌن باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل
(ب)عمال الخدمة المنزلٌة ومن فً حكمهم.
أن ٌكون سن المؤمن علٌه  18سنة فأكثر
أال ٌكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص
وأال ٌكون العمل الذي ٌمارسه العامل ٌردوٌا لقضراء حاجرات شخصرٌة للمخردوم
أو ذوٌه.
(ج)أفراد أسرة صاحب العمل الذٌن ٌعولهم فعبل.
تضمنت المادة  2من البلبحة التنفٌذٌة:

محمد حامد الصياد
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
وذلك ما لم ٌرد نص علً خبلؾ ذلك.
بشرط ان تتوافر بشأنهم
أ -أن ٌكون سن المؤمن علٌه  18سنه فأكثر.
ب -أن تكون عبلقة العمل الترً ترربط المرؤمن علٌره بصراحب العمرل منتظمرة ،
وتعتبررر عبلقررة العمررل منتظمررة اذا كرران العمررل الررذي ٌزاولرره العامررل ٌرردخل
بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمرل مرن نشراط أو كران ٌسرتؽرق سرتة اشرهر
على األقل.
مادة ٌ :848عتبر متدرجا كل من ٌلتحق لدي صاحب العمل بقصد تعلم مهنة او صنعة
مادة ()45
تسرى أحكام هذا الباب (تأمٌن اصابات العمل) على المؤمن علرٌهم الروارد ذكررهم  .وٌصدر الوزٌر المختص قراراَ بالقواعد واإلجراءات المنظمه للتدرج المهنً.
فى البند أوال من المادة ( )2باإلضافة إلى الفئات اآلتٌة:
-1
-2
-3
-4
-5

قرار وزٌر القوى العاملة والهجرة  175لسنة  2003بشأن القواعد واالجراءات
المنظمة للتدرج المهنً  -معدل بالقرار الوزاري 230لسنة  2007و 397لسنة
 2015و  414لسنة 2015

العاملٌن بالقطاع الخاص الذٌن تقل أعمارهم عن  18سنة.
المتدرجٌن والتبلمٌذ الصناعٌٌن.
الطبلب المشتؽلون فى مشروعات التشؽٌل الصٌفى.
مادة ٌ :840جب ان ٌكون اتفاق التدرج مكتوبا َ وتحدد فٌه مدة تعلم المهنة او الصنعة
المكلفون بالخدمة العامة.
ومراحلها المتتابعه والمكافأة فً كل مرحلة بصورة تصاعدٌه علً اال تقل فً المرحلة
الملتحقٌن بعمل بعد سن التقاعد وال تسرى فى شأنهم أحكام تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة.
االخٌرة عن الحد االدنً لبلجر المحدد لفئرة العمرال فرً المهنرة او الصرنعة الترً ٌتردرج
فٌها.
مادة :842لصاحب العمل ان ٌنهً اتفاق التدرج إذا ثبت لدٌه عردم صربلحٌة المتردرج
او عدم استعاده لتعلم المهنة او الصرنعة بصرورة حسرنة  ،كمرا ٌجروز للمتردرج ان ٌنهرً
االتفاق.
وٌشترط ان ٌخطر الطرؾ الراؼب فً انهاء االتفاق الطرؾ االخرر وبرذلك قبرل ثبلثرة
اٌام علً االقل .
مادة ()4

ٌكون التأمٌن وفقا ألحكام هذا القانون إلزامٌا  ،فٌما عدا الفئات المنصوص علٌها بالبند
ثالثا من المادة ( )2من هذا القانون فٌكون خضوعهم اختٌارٌا  ،ولرئٌس مجلس الوزراء
بناء على عرض رئٌس الهٌئة إصدار قرار بللزامٌة التأمٌن لهذه الفئة بالدول التى ال ٌتم
التأمٌن فٌها على العمالة المصرٌة.
وال ٌجوز تحمٌل المؤمن علٌه أي نصٌب فً نفقات التأمٌن إال فٌما ٌرد به نص خاص.
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
والٌجوز حرمان المؤمن علٌه أوصاحب المعاش من الحقوق التأمٌنٌة المستحقة كلٌا أو
جزئٌا ألي سبب من األسباب.
مادة ()0
تسري أحكام هذا القانون على الفئات اآلتٌة:
ثالثا ً  -العاملٌن المصرٌٌن فً الخارج:
 -1العاملٌن المرتبطٌن بعقود عمل شخصٌة.
 -2العاملٌن لحساب أنفسهم.
 -3المهاجرٌن من الفئات المشار إلٌها فً البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسٌة المصرٌة.
 -4العاملٌن البحرٌٌن الذٌن ٌعملون على سفن بحرٌة ترفع علم دولة أجنبٌة وذلك خبلل فترة سرٌان جواز
السفر البحرى.
وٌعتبر العامل المصري بوحدات المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة والسفارات األجنبٌة داخل جمهورٌة مصر
العربٌة المرتبط بعقد عمل شخصً وال ٌسرى فً شأنه قانون العمل فً حكم العامل المصري بالخارج.
وٌشترط لئلنتفاع بأحكام هذا البند ما ٌلً:
 أال ٌكون خاضعا ألحكام البندٌن أوال وثانٌا من هذه المادة. -أال ٌقل سن المؤمن علٌه عن الثامنة عشرة

المبحث الثانً
إجراءات اإلشتراك
محمد حامد الصياد
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
تضمن ارشادات النموذج رقم  : 8طلــــب اشتراك مــإمــــن علٌـــ
 .1علرررى صررراحب العمرررل بالقطررراع الخررراص أن ٌرسرررل هرررذاالنموذج مرررن أصرررل
وصورتٌن بالنسبة لكل مـــن العاملٌن لدٌه مع طلب اشتراكه فرً الهٌئرة ألول
مرة وخبلل أسبوعٌن على األكثر مرن ترارٌخ التحراق أي عامرل جدٌرد بالعمرل
لدٌه سواء كان التحاقا نهائٌا أو تحت االختبار.
ٌ .2رفرق بررالنموذج لرردى اشرتراك المررؤمن علٌرره ألول مررة بالهٌئررة صررورة شررهادة
المٌبلد الممٌكنة وصورة بطاقرة الررقم القرومً أو صرورة جرواز السرفر ٌتـــرـم
مطابقتها على األصل بمعرفة الموظؾ المختص.
 .3التوقٌررع علررى هررذاالنموذج بمررا ٌفٌررد اإلطرربلع والموافقررة علررى جمٌررع البٌانررات
الررواردة برره وال ٌجرروز لمــــررـن و أقررع علٌرره أن ٌعررارض فررً تلررك البٌانررات أمررام
الهٌئة وله أن ٌلجأ إلى مكتب عبلقات العمل المختص أو القضاء.
ٌ .4سررتخدم هررذا النمرروذج كطلررب اشررتراك فررً تررأمٌن إصررابات العمررل فقررط بالنسرربة
للفئات التالٌة:
(أ) مررن تجرراوز سررن الشررٌخوخة وأوقررؾ انتفاعرره بتررأمٌن الشررٌخوخة والعجررز
والوفاة.
(ب) العاملون الذٌن ٌخضعون ألحكرام قرانون العمرل ممرن تقرل أعمرارهم عرن
 18سنة.
(ج) العرراملون المترردرجون والتبلمٌررذ الصررناعٌون والطرربلب المشررتؽلون فررً
مشروعات التشؽٌل الصٌفـً والخدمة العامة ،وٌشرترط اعتمراد النمروذج
المحرر لهم من المدٌر المسئول بالهٌئة التً تشرفعلى التلمذة الصناعٌة،
والتدرٌب مع ختمهرا بخراتم هرذه الجهرة مرع إرفراق نسرخة مرن عقرد عمرل
المتدرب أو المستند المثبت لنوع العمل فً جمٌع هذه الحاالت.
(د) ٌقتصر اسرتٌفاء األجرـر علرى الفئرات الترً ٌتقاضرى فٌهرا المرؤمن علٌره
أجـرا من صاحب العمل.
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
اقرار من صاحب العمل
أقر أنا المو ِّقع على هذا النموذج بااللتزام بعرض المؤمن علٌه على اللجنة الطبٌة
المختصررة بالهٌئررة المعنٌررة بالتررأمٌن الصررحً أو الجهررة الطبٌررة المختصررة إلجررراء
الفحررص الطبررً األولررً وإثبررات حالترره الصررحٌة وقررت توقٌررع الكشررؾ الطبررً مررع
االلتزام بموافاة مكتب الهٌئة الترابع لره المنشرأة بتقرٌرر اللٌاقرة الطبٌرة الصرادر مرن
الجهة الطبٌة المختصة عن حالته الصحٌة خبلألسبوعٌن علرى األكثرر مرن ترارٌخ
التحاقه بالعمل تطبٌقا ألحكام قانون العمل.
توقٌع (صاحب العمل  /المدٌر المسئول)

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

مادة :086مع عدم اإلخبلل بؤحكام قانون التؤمٌن اإلجمااعً تلتالم المنشاؤة وفروعهاا
بؤجراء ما ٌلً :
الكشؾ الطبً علً العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سربلمته ولٌاقتره الصرحٌة طبرق
النوع العمل الذي ٌسند إلٌه.
كشؾ القدرات للتأكد من لٌاقة العامل من ناحٌة قدراته الجسمانٌة والعقلٌه والنفسٌة بما
ٌناسب احتٌاجات العمل .
وتجااري هااذا الفحااوص طبقاااح لؤلحكااام المنظمااة للتااؤمٌن الصااحً ،وٌصرردر الررروزٌر
المختص باالتفاق مع وزٌر الصرحة قرراراَ بتحدٌرد مسرتوٌات اللٌاقرة والسربلمة الصرحٌة
والقدرات العقلٌة والنفسٌة التً تتم علً أساسها هذة الفحوص.

اقرار من العامل
أقررر أنررا ...............................................................................العامررل
بالمنشررأة عالٌرره بررأن أثبررت حررالتً الصررحٌةأمام اللجنررة الطبٌررة المختصررة بالهٌئررة المعنٌررة
بالترأمٌن الصررحً أو الجهرة الطبٌررة المختصررة وموافراة مكتررب الهٌئررة الترابع لرره المنشـــررـأة
بالتقرٌر الطبً عن حالتً الصحٌة خبلل أسبوعٌن من تارٌخ التحاقً بالعمل وفرً حالرة
عــررـدم قٌررامً بررذلك فــررـلن الهٌئررة القومٌررة للتررأمٌن االجتمرراعً لررٌس علٌهررا أدنـررـى التررزام
قانونــررـً بصرررؾ أٌررة مسررتحقات تأمٌنٌررة تترتررب علررى العجررز أٌررا كرران نوعرره السررابق أو
المعاصر لتارٌخ االلتحاق بالعمل.

توقيع (المؤمن عليه)
(
)
مادة ٌ : 20لتلم صاحب العمل بتحرٌر عقد العمل كتابة باللغة العربٌة من ثبلث نسا
ٌ ،حررتفظ صرراحب العمررل بواحرردة وٌسررلم نسررخة للعامررل وتررودع الثالثررة مكتررب التأمٌنررات
االجتماعٌة المختص .
وٌجب ان ٌتضمن العقد علً األخص البٌانات التالٌة:
اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .
اسم العامل ومؤهله ومهنتره او حرفتره ورقمره الترأمٌنً ومحرل اقامتره ومرا ٌلرزم الثبرات
شخصٌته.
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
طبٌعة ونوع العمل محل التعاقد .
االجر المتفق علٌ وطرٌقة و موعد اداب وكذلك سائر المزاٌرا النقدٌرة والعٌنٌرة المتفرق
علٌها  ،وإذا لم ٌوجد عقد مكتوب للعامل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق االثبات .
وٌعطً صاحب العمل العامل اٌصاال بما ٌكون قد أودعه لدٌه من اوراق وشهادات .
مادة  :77علً صاحب العمل ان ٌنشئ ملفا لكل عامل ٌذكر فٌره علرً االخرص ،اسرمه
ومهنترره ودرجررة مهارترره عندالتحاقرره بالعمررل ومح رل إقامترره وحالترره االجتماعٌرره وتررارٌخ
بداٌة خدمته واجره  ،وبٌان ما ٌدخل علٌه من تطورات والجزاءات التً وقعت علٌره ،
وبٌان ما حصل علٌه من إجازات وتارٌخ نهاٌة خدمته واسباب ذلك .
وعلٌه ان ٌودع فً الملؾ محاضر التحقٌق وتقارٌر رؤسائه عن عملره وفقرا لمرا تقررره
الئحرة المنشررأة واٌررة اوراق أخرررى تتعلررق بخدمرة العامررل وال ٌجرروز االطرربلع علررً هررذه
البٌانات إال لمن رخص له قانونا بذلك.
وعلٌه ان ٌحتفظ بملؾ العامل لمدة سنة علً االقل تبدا من تارٌخ انتهاء عبلقة العمل.

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

تضمنت البلبحة التنفٌذٌة
مادة ()02
ٌلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن ٌوافً الهٌئة بنمروذج اإلسرتمارة رقرم ()6
المرفق وذلك خبلل أسـبوع من تارٌخ تحقق إحدى الوقائـع اآلتٌة:
 -8إنتهاء خدمة المؤمن علٌه.
 -0إنتهاء مدة التلمذة الصناعٌة أو التدرج.
 -2إنتهاء العمل بالمشروع الصٌفً للطلبة.
وفً حالة إخبلله باإلخطار فً الموعد المشار إلٌه بالنسبة للمؤمن علٌهم فرً البنرد
( )1مررن هررذه المررادة ٌلتررزم بررأداء مبلررػ إضررافى ٌقرردر بنسرربة( )%20مررن قٌمررة االشررتراك
المسررتحق عررن الشررهر األخٌررر وذلررك عررن كررل شررهر تررأخٌر عررن المرردة مررن تررارٌخ إنتهرراء
الخدمررة حتررى تررارٌخ إرسررال اإلسررتمارة للهٌئررة ،وفررً حسرراب مرردة التررأخٌر ٌحررذؾ كسررر
الشهر.
والٌسررتحق المبلررػ اإلضررافى المشررار إلٌرره إعتبررارا مررن تررارٌخ تحقررق إحرردى الوقررائع
اآلتٌة:
 -8ورود إسرتمارة اإلخطرار بلنتهرراء الخدمرة فرً المواعٌررد المحرددة دون إسرتٌفاء بعررض
بٌاناتها ،متى كان مثبتا بها تارٌخ إنتهاء الخدمة.
 -0إنتهاء خدمة المؤمن علٌه فً ترارٌخ إنتقرال المنشرأة إلرى الؽٌرر برالبٌع أو اإلٌجرار أو
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
اإلدماج أو الوصٌة أو الهبة أو النزول أو ؼٌر ذلك مرن التصررفات ،بشررط أن ٌقرر
المؤمن علٌه بصحة تارٌخ إنتهاء الخدمة.
 -2قٌام صاحب العمل بالتوقٌع على إستمارة اإلخطار بلنتهاء الخدمة فً الحاالت الترً
ٌررتم تحرٌرهررا بمعرفررة مفررتش الهٌئررة أو إذا قررام بررالتوقٌع علررى محضررر لجنررة فحررص
المنازعات أوعلى كشؾ الحصر المحرر بمعرفة مفرتش الهٌئرة ،بشررط أن ٌتضرمن
المحضر أو كشؾ الحصر تارٌخ إنتهاء خدمة المؤمن علٌه أو إذاقام بلخطار الهٌئة
بلنتهاء خدمة المؤمن علٌه بموجب خطاب.
 -4إلتحاق المؤمن علٌه بالعمل لدى صاحب عمل خخر أو تجنٌده.
 -5شهر إفبلس صاحب العمل أو تصفٌة المنشأة أو ؼلقها أو حلها.
 -6صدور حكم قضائى فً مواجهة الهٌئة بلنهاء خدمة المؤمن علٌه.
 -7تقدٌم صاحب العمل إستمارة اإلخطار بلنتهاء خدمة المؤمن علٌه الرذي ٌنقطرع عرن
العمل بؽٌر إذن وذلك خبلل شهرٌن من تارٌخ اإلنقطاع عن العمل.
تضمنت البلبحة التنفٌذٌة
مادة ()890
على صاحب العمل موافاة الهٌئة بلستمارة نهاٌة الخدمرة موضرحا بهرا أسرباب إنهراء
الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل ،وفً حالة إمتناع العامل عن التوقٌع على
هذه اإلستمارة فعلى صاحب العمل أن ٌوضح بها أسباب هذا اإلمتناع.
وإذا أثبت صاحب العمل فً إسرتمارة نهاٌرة الخدمرة أن انتهراء خدمرة العامرل ٌرجرع
إلى أحد األسباب اآلتٌة:
 -8االستقالة.
 -0إرتكابه ألفعال ماسة بالشرؾ  ،أو األمانة ،أو اآلداب العامة.
 -2إنتحاله شخصٌة ؼٌر صحٌحة ،أو تقدٌمه شهادات أو أوراق مزورة.
إرتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسٌمة لصاحب العمل بشرط أن ٌكرون صراحب
-4
العمل قد أبلػ عنه الجهات المختصة خبلل  24ساعة من وقت علمه بوقوعه.
 -5عرردم مراعاترره التعلٌمررات الرربلزم إتباعهررا لسرربلمة العرراملٌن أو المنشررأة بشرررط أن
تكون هذه التعلٌمات مكتوبة ومعلقة فً مكان ظاهر.
ؼٌابه دون سبب أكثر مرن المردة الترً تنرـص علٌهرا قروانٌن ولوائرـح التوظرـؾ أو
-6
العمل بحسب األحوال.
 -7عدم قٌامه بتأدٌة إلتزامات العمل الجوهرٌة.

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

مادة :69ال ٌجوز فصل العامل إال إذا ارتكب خطأ جسٌما  ،وٌعتبر من قبٌل
الخطؤ الجسٌم الحاالت االتٌة :
 - 1إذا ثبت انتحال العامل لشخصٌة ؼٌر صحٌحة او قدم مستندات مزورة.
 - 2إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسٌمه لصاحب العمل
بشرط ان ٌبلػ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خبلل اربع
وعشرٌن ساعة من وقت علمه بوقوعه.
 - 3إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعلٌمات الؤلزم اتباعها لسبلمة العمال
والمنشأة –بشرط ان تكون هذة التعلٌمات مكتوبه ومعلنة فً مكان ظاهر –
رؼم التنبٌه علٌه كتابة بمراعاة ذلك.
 - 4إذا تؽٌب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرٌن ٌوما متقطعة خبلل
السنة الواحدة او اكثر من عشرة اٌام متتالٌه  ،علً ان ٌسبق الفصل إنذار
كتابً بخطاب موصً علٌه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد
ؼٌلبه عشرة اٌام فً الحالة االولً  ،وبعد ؼٌابه خمسة اٌام فً الحالة
الثانٌة .
 - 5إذا ثبت ان العامل افشً اسرار المنشأة التً ٌعمل بها ادت إلً احداث
اضرار جسٌمة بالمنشأة .
 - 6إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فً ذات نشاطه .
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
 -8إفشائه األسرار الخاصة بالعمل.
 -9وجوده أثناء العمل فً حالة سكر بٌن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
 -82إعتدائره علرى صرراحب العمرل أو المرردٌر المسرئول وكرذلك إعتدائرره إعترداء جسررٌما
على أحد رؤسائه فً العمل أثناء العمل أو بسببه.
و اعترض العامل على سبب انتهاء الخدمة صراحة على اإلستمارة سرالفة الرذكر أو
بشكوى مقدمة للهٌئة أو أبدى إعتراضه ضمنا بلمتناعه عن التوقٌع على هذه اإلستمارة،
فلنه ٌتعٌن على الهٌئة إرسال أوراق النزاع المشار إلٌها فرً الٌروم الترالً لوصرولها إلرى
مكتب العمل الواقع فرً دائرتره محرل العمرل علرى أن تسرلم إلٌره بالٌرد أو بالبرٌرد المسرجل
المستعجل حسب األحوال.
وٌصدر قرار من رئٌس الهٌئة بالتنسٌق مع وزٌر القوى العاملرة براإلجراءات الترً
تتبع عند قٌام نزاع بٌن العامل وبٌن صاحب العمل على سبب انتهاء الخدمة ،وإجراءات
نظر مكتب العمل لهذا النزاع وإبداء رأٌه فٌه.

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
 - 7إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل فً حاالت سكر بٌن او متأثرا بما تعاطاه
من مادة مخدرة.
 - 8إذا ثبت اعتداء العامل علً صاحب العمل او المدٌر العام وكذلك إذا وقع منه
اعتداء جسٌم علً احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه.
 - 9إذا لم ٌراع العامل الضوابط الواردة فً المواد من ( )192إلً ()194من
الكتاب الرابع من هذا القانون .
مادة  :890للعمال حق اإلضراب السلمً............
مادة ٌ :892حظر علً العمال اإلضراب أو إعبلنه بواسطة منظماتهم النقابٌة
بقصد تعدٌل اتفاقٌة العمل الجماعٌة أثناء مدة سرٌانها  ،وكذلك خبلل جمٌع
مراحل وإجراءات الوساطة والتحكٌم.
مادة ٌ :894حظر اإلضراب أو الدعوة إلٌه فً المنش ت اإلستراتٌجٌة أو الحٌوٌة
التً ٌترتب علً توقؾ العمل فٌها اإلخبلل باألمن القومً أو الخدمات األساسٌة
التً تقدمها للمواطنٌن
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
المبحث الثالث
أجــر االشتراك
( األجر التؤمٌنً )
مادة ()8
فى تطبٌق أحكام هذا القانون ٌقصد بالكلمات والعبارات التالٌة المعنى المبٌن
قرٌن كل منها:
 - 28أجر االشتراك :
المقابل النقدى الذي ٌحصل علٌه المؤمن علٌه من الفئات المشار إلٌها بالبند أوال
من المادة ( )2من هذا القانون من جهة عمله األصلٌة لقاء عمله األصلى.
وتحدد عناصر أجر اإلشتراك علً النحو األتً :
 – 1األجر الوظٌفً.
 – 2األجر األساسً .
 -3األجر المكمل .
 – 4الجوافز .
 – 5العموالت.
6
الوهبة  ،متً توافرت فٌها الشروط اآلتٌة:
(أ) أأن ٌكون قد جري العرؾ علً أن ٌدفعها عمبلء المنشأة علً أساس نسبة
مئوٌة محددة مقدما من المبالػ المستحقة علً العمبلء.
(ب)أن ٌكون لها صندوق مشترك فً المنشأة توضع فٌه حصٌلتها لتوزٌعها
بٌن العمال.
(ج)أن تكون قواعد متفق علٌه (علٌها) بٌن رب العمل والعمال تحدد
بموجبها كٌفٌة توزٌعها علٌهم.
 – 7البدالت  ،فٌما عدا البدالت التالٌة فبل تعتبر جزءا من أجر االشتراك.
(أ)بدل االنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وؼٌرها من البدالت
التً تصرؾ للمؤمن علٌه مقابل ما ٌتكلفه من أعباء تقتضٌها
أعمال وظٌفته وٌستثنً من ذلك بدل التمثٌل.
(ب)بدل السكن وبدل الملبس وبدل السٌارة و وؼٌرها من البدالت التً
تصرؾ مقابل مزاٌا عٌنٌة.

تنص المادة  8من قانون العمل :
ٌقصد باألجر كل ماٌحصل علٌه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متؽٌرا نقدا أو عٌنا –
وٌعتبر أجرا علً أألخص ماٌلً :
البدل وهو ماٌعطً للعامل لقاء ظروؾ أو مخاطر معٌنة ٌتعرض لها فً أداء عملهالوهبة التً ٌحصل علٌها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمحبتحدٌدها ،وتعتبر فً حكم الوهبة النسبة المئوٌة التً ٌدفعها العمبلء مقابل الخدمة فً
المنشئات السٌاحٌة
وٌصدر قرار من الوزٌر المختص باالتفاق مع المنظمة النقابٌة المعنٌة بكٌفٌة توزٌعها
علً العاملٌن وذلك بالتشاور مع الوزٌر المعنً
المنح وهً ماٌعطً للعامل عبلوة علً أجره وماٌصرؾ ه جزاء أمانته أو كفاءتهكانت هذه المنح مقررة فً عقود العمل الفردٌة أو الجماعٌة أو فً األنظمة
متً –
أألساسٌة للعمل وكذلك ماجرت العادة بمنحه متً توافرت لها صفات العمومٌة والدوام
والثبات
العبلوات أٌا كان سبب استحقاقها أو نوعهاالعمولة التً تدخل فً اطار عبلقة العملالنسبة المبوٌة وهً ماقد ٌدفع للعامل مقابل ماٌقوم بانتاجه أو بٌعه أو تحصٌله طوالقٌامه بالعمل المقرر له هذه النسبة
الملاٌا العٌنٌة التً ٌلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضٌات العمل-نصٌب العامل فً األرباح
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
تنص المادة  2من قانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم  81لسنة  2016علً
أنه :
ٌقصد فً تطبٌق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالٌة المعنً المبٌن قرٌن كل
منها :
.................... _ 1
 – 6االجر الوظٌفً  :األجر المنصوص علٌه فً الجداول الملحقة بهذا القانون
مضموما إلٌه جمٌع العبلوات المقررة بمقتضً هذا القانون .
 – 7األجر المكمل  :كل ما ٌحصل علٌه الموظؾ نظٌر عمله بخبلؾ األجر الوظٌفً
.
 – 8كامل األجر  :كل ما ٌحصل علٌه الموظؾ نظٌر عمله من أجر وظٌفً وأجر
مكمل .
 – 9السنة  :السنة المالٌة للدولة .
........ - 10

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
(ج)البدالت التً تستحق نتٌجة ندب المؤمن علٌه بعض الوقت داخل
جهة عمله األصلٌة أو خارجها.
(د)البدالت التً تستحق للمؤمن علٌه لمواجهة أعباء المعٌشة خارج
الببلد.
 - 8األجور اإلضافٌة.
 – 9التعوٌض عن الجهود ؼٌر العادٌة.
 – 10إعانة ؼبلء المعٌشة.
 – 11العبلوات االجتماعٌة.
 – 12العبلوات االجتماعٌة اإلضافٌة.
 – 13المنح الجماعٌة.
 – 14المكاف ت الجماعٌة.
 – 15ما زاد علً الحد األقصً لؤلجر األساسً.
 – 16العبلوات الخاصة التً لم ٌتم ضمها الً األجر األساسً.
وتحدد البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون الحدٌن األدنً واألقصً ألجر االشتراك.
تضمنت البلبحة التنفٌذٌة
مادة ()52
ٌتحدد الحد األدنى ألجر االشتراك بالنسبة للمؤمن علٌهم المشار إلرٌهم بالمرادة ()3
مررن هررذه البلئحررة اعتبررارا مررن  2020/1/1بواقررع  1000جنٌرره شررهرٌا وٌتحرردد حررده
االقصى بواقع  7000جنٌه شهرٌا.
وٌررتم زٌررادة الحرردٌن األدنررى واألقصررى بواقررع ()% 15فررً أول ٌنرراٌر مررن كررل عررام
منسوبة إلٌه فً شهر دٌسمبر السابق لمدة سبع سنوات ثم ٌتم زٌرادة هرذٌن الحردٌن بنسربة
التضخم ،وٌراعً جبر الحدٌن األدنى واألقصى الشهري إلى أقرب مائة جنٌه.
وفً جمٌع االحوال ٌجب أال ٌجاوز مجموع البدالت المستبعدة من أجرر االشرتراك
(  )%30من أجر اشتراك المؤمن علٌه.
قواعد حساب بعض عناصر األجر المتغٌر :
صدر منشور عام وزارة التأمٌنات رقم  7لسنة  1984محددا لمفهوم بعض عناصر
هذا األجر وفقا لآلتً:
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

أ  -األجور اإلضافٌة :
ٌقصد بها ما ٌتقاضاه المؤمن علٌه مقابل ساعات العمل اإلضافٌة و هً تعتبر
جزءا من أجر االشتراك إذا كانت حاجة العمل بالمنشأة تتطلب تشؽٌبل إضافٌا
بصفة دائمة باإلضافة إلً ساعات العمل األصلٌة سواء كان التشؽٌل الذي ٌتطلب
صرؾ هذا العنصر من األجر علً مدار السنة أم خبلل جزء منها فقط.

ب  -التعوٌض عن الجهود غٌر العادٌة :

ٌعتبر جزءا من اجر االشتراك إذا كانت حاجة العمل بالمنشأة تتطلب بذل جهود
ؼٌر عادٌة سواء كانت حاجة العمل تتطلب بذل جهد ؼٌر عادي فً جمٌع
القطاعات أو األجهزة أو الفروع التابعة للمنشأة أو فً بعض منها فقط و سواء
كان العمل ٌتطلب بذل الجهد ؼٌر العادي بالنسبة للقطاع أو الجهاز أو الفروع
علً مدار السنة أم خبلل جزء منها .

ج -المنح الجماعٌة :

المنصوص علٌها فً لوائح العمـل أو التـً ٌقرره صاحب العمل لجمٌع العاملٌن أو
لمجموعة من العاملٌن .

د -المكافؤة الجماعٌة :

المنصوص علٌها فً لوائح العمل أو التً ٌقررها صاحب العمل لجمٌع العاملٌن أو
لمجموعة من العاملٌن.

ه -الحوافل :

خٌا كان األسلوب المتبع الستحقاقها .

و -إعانة غبلء المعٌشة :

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

ل -العبلوات االجتماعٌة :

و ٌقصد بها ما ٌمنح للعامل مقابل األعباء العائلٌة .
(المادة الثالثة)

ٌستحق العاملون الذٌن تسري فً شؤنهم أحكام القانون المرافق عبلوة سنوٌة دورٌة
فً تارٌ استحقاقها ال تقل عن ()%7من األجر األساسً الذي تحسب علً أساس
اشتراكات التؤمٌنات االجتماعٌة  ،وذلك حتى ٌصدر المجلس القومً لؤلجور القرارات
المنظمة لهذه العبلوة .
مااادة ٌ : 24نشررأ مجلررس قررومً لؤلجررور برئاسررة وزٌررر التخطررٌط ٌخررتص بوضررع الحررد
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

ٌناٌر 0200

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
األنررً لؤلجرررور علرررً المسررتوي القرررومً بمراعررراة نفقررات المعٌشرررة  ،وباٌجررراد الوسرررائل
والتدابٌر التً تكفل تحقٌق التوازن بٌن األجور واألسعار .
كمررا ٌخررتص المجلررس بوضررع الحررد األدنررً للعرربلوات السررنوٌة الدورٌررة بمررا ال ٌقررل عررن

( )%7من األجر األساسً الذي تحسب علً أساسه اشتراكات التأمٌنات اإلجتماعٌة .
وفررً حالررة تعرررض المنشررأة لظررروؾ اقتصررادٌة ٌتعررذر معهررا صرررؾ العرربلوة الدورٌررة
المشار الٌها ٌ ،عرض األمر علً المجلرس القرومً لؤلجرور لتقرٌرر مرا ٌرراه مبلئمرا مرع
ظروفها فً خبلل ثبلثٌن ٌوماُ من تارٌخ عرض األمر علٌه .
وٌصدر رئٌس مجلس الوزراء خبلل ٌوما سرتٌن مرن ترارٌخ العمرل بهرذا القرانون قررارا
بتشكٌل هذا المجلس وٌضم فس عضوٌته الفئات االتٌة :
أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم .
أعضاء ٌمثلون منظمات أصحاب األعمال تختارهم هذه المنظمات .
أعضاء ٌمثلون االتحاد العام لنقابات عمال مصر ٌختارهم االتحاد.
وٌراعً ان ٌكون عدد أعضاء الفئة األولى مساوٌا لعدد أعضاء الفئترٌن الثانٌرة والثالثرة
معا وان ٌتساوى عدد أعضاء كل من الفئتٌن الثانٌة والثالثة .
وٌحدد فً قرار تشكٌل المجلس اختصاصاته األخرى ونظام العمل به .
مادة ٌ :25حظر التمٌٌز فً االجور بسبب اختبلؾ الجنس أو األصل أو اللؽة أو الدٌن

أو العقٌدة .

مادة ٌ:26حدد األجر وفقا لعقد العمل او اتفاقٌة العمل الجماعً او الئحة المنشأة  ،فلذا
لم ٌحدد األجر بأي من هذه الطرق استحق العامل اجر المثل إن وجد  ،وإال قدر األجر
طبقا لعرؾ المهنة فً الجهة التً ٌؤدي فٌها العمل  ،فلن لم ٌوجرد عررؾ تولرت اللجنرة
المنصوص علٌه فً المادة ( )71من هذا القانون تقدٌر األجر وفقا لمقتضٌات العدالة ،
وذلك كله مع مراعاة حكم المادتٌن ( ) 35، 34من هذا القانون .
مادة  :27إذا تم االتفاق علً تحدٌد األجر باإلنتاج أو العمولة وجب اال ٌقرل مرا حصرل
علٌه العمل عن الحد األدنى لؤلجور.
التحقٌق مع العمال ومساءلتهم
مااادة  :58علررً صرراحب العمررل أن ٌضررع الئحررة تنظررٌم العمررل والجررزاءات التأدٌبٌررة

موضحا بها قواعد تنظٌم العمل والجزاءات التأدٌبٌة مصردقا علٌهرا مرن الجهرة اإلدارٌرة

المختصة  ،وعلً هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابٌرة الترً ٌتبعهرا عمرال المنشرأة قبرل
التصرردٌق علررً البلئحررة  ،فررلذا لررم تقررم الجهررة اإلدارٌررة بالتصرردٌق أو اإلعتررراض علررً
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

ٌناٌر 0200

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
البلئحررة خرربلل ثبلثررٌن ٌومررا مررن تررارٌخ تقرردٌمها اعتبرررت نافررذة  ،وللرروزٌر المخررتص أن
ٌصرردر بقرررار منرره أنظمررة نموذجٌررة للرروائح والجررزاءات لكررً ٌسترشررد بهررا اصررحاب
األعمال.
وعلً صاحب العمل حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن ٌضع هذه البلئحرة فرً مكران
ظاهر .
مادة :62الجلاءات التؤدٌبٌة التً ٌجول توقٌعها علً العامل وفقاً للوابح تنظٌم العمل
والجلاءات التؤدٌبٌة فً كل منشؤة هً :
-8اإلنذار .
-2الخصم من األجر .
-3تأجٌل موعد إستحقاق العبلوة السنوٌة بمدة ال تجاوز ثبلثة أشهر .
-4الحرمان من جزء من العبلوة السنوٌة بما ال ٌجاوز نصفها .
-5تأجٌل الترقٌة عند إستحقاقها لمدة ال تزٌد علً سنة .
-6خفض األجر بمقدار عبلوة علً األكثر .
-7الخفض إلً وظٌفة الدرجة األدنً مباشرة دون إخبلل بقٌمة االجر الذي كان
ٌتقاضاه.
-8الفصل من الخدمة وفقا ألحكام هذا القانون.
مادة : 66لصاحب العمل لن ٌوقؾ العامل عن عمله مؤقتا لمدة ال تزٌد عن ستٌن ٌوما
مع صرؾ اجره كامبل إذا اقتضت مصلحة التحقٌق ذلك او طلب من اللجنة المشار
إلٌها فً المادة ( )71من هذا القانون فصله من الخدمة .
مادة  :67إذا اتهم العامل بارتكاب جناٌة او بارتكاب جنحة مخلة بالشرؾ او االمانه
او االداب العامة او اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل
وقفه مؤقتا  ،وعلٌه ان ٌعرض االمر علً اللجنة المشار إلٌها فً المادة ( )71من هذا
القانون خبلل ثبلثة اٌام من تارٌخ الوقؾ .
وعلً اللجنة ان تبت فً الحالة المعروضة علٌها خبلل سبعة اٌام من تارٌخ العرض ،
فلذا وافقت علً الوقؾ ٌصرؾ للعامل نصؾ اجره ،اما فً حالة عدم الموافقه علً
الوقؾ ٌصرؾ اجر العامل كامبل من تارٌخ وقفه .
فلذا رات السلطه المختصه عدم تقدٌم العامل للمحاكمة الجنائٌة او قدم للمحاكمة
وقضً ببراءته وجب اعادته للعمل مع تسوٌة مستحقاته كامله واال اعتبر عدم اعادته
فصبل تعسفٌا .
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
وإذا ثبت ان اتهام العامل كان بتدبٌر صاحب العمل او من ٌمثله وجب اداء باقً اجره
عن مدة الوقؾ .

محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net

أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  8;1لسنة 9182
ذات العالقة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم  89لسنة  911:والقوانين األخري ذات العالقة

18/25

ٌناٌر 0200

مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة السابعة والعشرون بعد المابة

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
المبحث الرابع
االشتراكات

االشتراكات الممولة للنظام :
نوع التؤمٌن
شٌخوخة وعجل
ووفاة
إصابات العمل
المرض
البطالة
نظام المكافؤة
اجمالى

ح%

المنشؤة
ع%

خ%

12

12

12

1.50 1.25 1.25
3.25
3
3
1
1
1
1
1
18.7 18.2 1772
5
5
5

عام
ل
%
9
1
1
11

االجمالً
ح %ع %
21

21

1.25 1.25
4
4
1
2
2
2972 28.2
5
5

خ%
21
1.50
4.25
1
2
29.7
5
(المادة الرابعة)

ال تخل أحكرام القرانون المرافرق بحقروق العمرال السرابق لهرم الحصرول علٌهرا مرن أجرور
ومزاٌررا مسررتمدة مررن أحكررام القرروانٌن واللرروائح والررنظم واالتفاقٌررات والقرررارات الداخلٌررة
السابقة علً العمل بأحكامه.
مادة:0فً تطبٌق أحكام هذا القانون تعتبر السرنة ٌ 365ومرا  ،والشرهر ثبلثرٌن ٌومرا إال
اذا تم االتفاق علً خبلؾ ذلك.

مادة ()885
ٌلتزم صاحب العمل بأداء االشتراكات المستحقة عن العاملٌن لدٌه وفقا ألحكام هذا
القانون  ،وتشمل الحصة التً ٌلتزم بها والحصة التً ٌلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن
علٌه.
وتحسب االشتراكـات التً ٌؤدٌهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن علٌهم المشار
إلٌهم فً أوال من المادة ( )2وفقا لما ٌأتً:
(أ) بالنسبة للبندٌن ( : ) 2 ،1على أساس ما ٌستحقـه المؤمن علٌه من أجر خبلل كل
شهر.
(ب) بالنسبة لباقى البنود  :خبلل سنة مٌبلدٌة على أسـاس أجورهم فً شهر ٌناٌر من
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
كل عام  ،وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب
االشتراكات على أساس أجر شهر االلتحاق بالخدمة وذلك حتى ٌناٌر التالً ثم
ٌعامل بعد ذلك على األساس المتقدم.
وٌراعى فً حساب األجر تحدٌد عدد أٌام العمل فً الشهـر بثبلثٌن ٌوما بالنسبة
لمن ال ٌتقاضون أجورهم مشاهرة.
وال تستحق االشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فٌه الخدمـة إال إذا كان شهرا كامبل
وتستحق االشتراكات كاملة عن الشهر الذي تنتهً فٌه الخدمة.
وٌعفى المؤمن علٌه وصاحب العمل من االشتراكات المستحقة عن مدة التجنٌد
اإللزامً.
مادة ()886
مع عدم االخبلل بالحد األدنى ألجر االشتراك  ،تحدد البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون أجر
حسابه ،وطرٌقـة حساب االشتراكات
اشتراك بعض فئات المؤمن علٌهم وطرٌقة
ِ
والملتزم بها ومواعٌد أدائها.

مادة ٌ :5قع باطبل كل شرط أو اتفراق ٌخرالؾ أحكرام هرذا القرانون ولرو كران سرابقا علرً
العمل به ،اذا كان ٌتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فٌه.
وٌستمر العم ل بأٌة مزاٌا أو شروط تكرون مقرررة أو تقررر فرً عقرود العمرل الفردٌرة أو
الجماعٌة أو األنظمة األساسٌة أو ؼٌرها من لوائح المنشأة  ،أو بمقتضى العرؾ .
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراءا من حقروق العامرل الناشرئة عرن عقرد
العمررل خرربلل مرردة سرررٌانه او خرربلل ثبلثررة أشررهر مررن تررارٌخ انتهائرره متررً كانررت تخررالؾ
أحكام هذا القانون.
مادة ()802
ٌلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن ٌقدم للهٌئة القومٌة بٌانات العاملٌن
وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهٌئة وبالشروط واألوضاع
المنصوص علٌها فى المادة ( )127من هذا القانون.
وتحسب االشتراكات على أساس البٌانات الواردة فى هذه النماذج.
فلذا لم ٌقدم صاحب العمل البٌانات المشار إلٌها ٌ ،كون حساب االشتراكات على
أساس خخر بٌان قدم منه للهٌئة أو طبقا لما تسفر عنه تحرٌاتها  ،وفى تلك الحالة تلتزم
الهٌئة بأن تخطر صاحب العمل بقٌمة االشتراكات والمبالػ األخرى المستحقة علٌه ،
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
وٌكون لصاحب العمل االعتراض على هذه المطالبة لدى المكتب المختص خبلل ثبلثٌن
ٌوما من تارٌخ تسلمه اإلخطار مع أداء رسم اعتراض قٌمته مائة جنٌه ٌرحل إلى
الحسـاب المنصوص علٌه فً المادة ( )150من هذا القانون  ،وال ٌعتبر االعتراض
مقبوال إال بعد أداء الرسم المشار إلٌه.
وعلى الهٌئة الرد على هذا االعتراض خبلل ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ وروده إلٌها.
وفى حالة رفض الهٌئة اعتراض صاحب العمل ٌكون له أن ٌطلب عرض النزاع
على لجنة فحص المنازعات المنصوص علٌها بالمادة ( )148من هذا القانون  ،وتعلن
الهٌئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار.
ولصاحب العمل الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خبلل الثبلثٌن
ٌوما التالٌة لصدوره  ،وٌصبح الحساب نهائٌا وتكون المستحقات واجبة األداء بلنقضاء
موعد الطعن دون طعن  ،أو برفض الهٌئة العتراض صاحب العمل وعدم قٌامه بطلب
عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خبلل ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ استبلمه
اإلخطار بالرفض.
مادة ()800
مع عدم اإلخبلل بالمادة ( )120من هذا القانون ٌؤدى صاحب العمل فً القطاع
الخاص االشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانـت أجـور المؤمن علٌهـم ال
تكفى لذلك ،وتعتبر المبالػ التً ٌؤدٌها صاحب العمل عن المؤمن علٌهم فً حكم
القرض وٌكـون الوفاء بها طبقا لؤلحكام التً تحددها البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

مادة  : 42ال ٌجوز لصاحب العمل أن ٌقتطع من أجر العامل أكثر من ( )%10وفاء
لما ٌكون قد أقرضه من مال اثناء سرٌان العقد أو ان ٌتقاضً اٌة فائدة عن هذه
القروض  ،وٌسري ذلك الحكم علً االجور المدفوعة مقدما.
تنص المادة  42من قانون رقم  807لسنة 8982بإصدار قانون الخدمة العسكرٌة
والوطنٌة معدال بالقانون رقم  850لسنة  0229اعتبارا من  08دٌسمبر 0229
علً أن :

ٌجب علً الجهاز اإلداري للدولة ووحدات االدارة المحلٌة و الهٌئات العامة وشركات
تضمنت البلبحة التنفٌذٌة
القطاع العام وقطاع األعمال العام والشركات و الجمعٌات و المؤسسات الخاصة و
مادة ()68
ٌعتبر فً حكم القرض المبالػ التً ٌؤدٌها أصحاب األعمرال بالقطراع الخراص عرن أصحاب األعمال أن ٌحتفظوا لمن ٌجند أو ٌستبقً او ٌستدعً من العاملٌن بوظٌفته أو
بعمل مماثل إلً أن ٌنتهً من أداء الخدمة العسكرٌة المقررة علٌه او من فترة
المؤمن علٌهم طبقا ألحكام المادة ( )122من القانون.
وال ٌجروز لصرراحب العمرل أن ٌقتطررع مررن أجرر المررؤمن علٌرره وفراء للمبررالػ المشررار االستبقاء أو من االستدعاء وٌجوز شؽل وظٌفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خبلل هذه
إلٌها ولؽٌرها من المبالػ التً ٌكون قد اقترضها منه أكثر من ( )% 10مرن هرذا األجرر المدة .
وٌسري حكم الفقرة السابقة علً العاملٌن بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز
وفقا للقواعد الواردة بقانون العمل فً هذا الخصوص.
اإلداري للدولة و وحدات االدارة المحلٌة و الهٌئات العامة وشركات القطاع العام
كما ال ٌجوز لصاحب العمل اقتضاء أٌة فائدة عن تلك المبالػ.
وقطاع األعمال العام وذلك إلً نهاٌة مدة عقودهم وٌجوز لتلك الجهات تثبٌت هؤالء
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
العاملٌن علً الوظائؾ المناسبة التً تخلو بها أثناء مدة تجنٌدهم او استبقائهم أو
استدعائهم كما ٌكون علٌها إخطار الوحدات العسكرٌة بما ٌفٌد حفظ وظٌفة المجند فً

مدة أقصاها ثبلثون ٌوما من تارٌخ إخطارها بتجنٌد العامل .
و ٌعاد الموظف او العامل إلى الوظٌفة او العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خبلل
ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ تسرٌحه من الخدمة العسكرٌة أو االستبقاء وخبلل أسبوع من
تارٌخ اخبلء طرفه بعد االستدعاء .

وٌجب إعادته للعمل خبلل ستٌن ٌوما من تارٌخ تقدٌم الطلب و ٌعتبر تارٌخ تقدٌم
الطلب هو تارٌخ عودته للعمل .

أما إذا اصبح غٌر البق بسبب عجز إصابة أثناء مدة الخدمة أو االستبقاء أو االستدعاء
ولكنه ٌستطٌع أن ٌقوم بوظٌفة أو عمل أخر  ،فٌعاد إلً هذا العمل او تلك الوظٌفة ،
علً ان ٌراعً وضعه فً المركز الذي ٌبلئم وظٌفته األصلٌة من حٌث المستوي و
األقدمٌة و المرتب.

وإذا لم ٌقدم الموظف أو العامل طلب فً المٌعاد أو لم ٌتسلم عمله خبلل ثبلثٌن ٌوما
أو أسبوع حسب األحوال من تارٌخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم

ٌكن التأخٌر لعذر مقبول .
وٌحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده فً الخدمة العسكرٌة و كذلك المستبقٌن
والمستدعٌن منهم بما ٌستحقون من ترقٌات و عبلوات  ،كما لو كانوا ٌؤدون عملهم
فعبل  ،وتضم مدة خدمتهم فٌها لمدة عملهم و تحسب فً المكافأة أو المعاش كما تحسب

لهم مدد الخدمة اإلضافٌة و الضمائم فً حساب تلك المكافاة أو المعاش طبقا ألحكام

القانون رقم ( )90لسنة 1975فً شأن التامٌن والتقاعد و المعاشات للقوات المسلحة .
وتعتبر مدة الخدمة قد قضٌت بنجاح إذا كان التعٌٌن تحت االختبار وٌؤدي لهم خبلل
مدة االستبقاء واالستدعاء كافة الحقوق المادٌة والمعنوٌة و المزاٌا األخرى وبما فٌها
البدالت و المكاف ت و حوافز اإلنتاج التً تصرؾ ألقرانهم فً جهات عملهم األصلٌة
و ذلك عبلوة علً ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة االستبقاء أو االستدعاء .
تنص المادة  22من قانون رقم  807لسنة 8982بإصدار قانون الخدمة العسكرٌة
والوطنٌة علً أن :
ٌتبع فً استدعاء األفراد األحكام اآلتٌة :
أوال ً :تحسب مدة استدعاء أفراد االحتٌاط طبقا ألحكام المادة ( )28للعاملٌن بالجهات
المنصوص علٌها بالفقرتٌن (ثانٌا  ،ثالثا ) من هذه المادة إجازة استثنائٌة
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
بمرتب أو أجر كامل وٌحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقٌاتهم
وعبل واتهم الدورٌة وٌؤدي لهم خبللها كافة الحقوق المادٌة والمعنوٌة والمزاٌا
األخرى بما فٌها العبلوات والبدالت التً لها صفة الدوام والمقررة فً جهات
عملهم األصلٌة وذلك عبلوة علً ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة
االستدعاء .

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

ثانٌا ً ٌ :تحمل الجهاز اإلداري للدولة ووحدات اإلدارة المحلٌة والهٌئات العامة
ووحدات القطاع العام بكامل األجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزاٌا

األخرى ألفراد االحتٌاط المستدعٌن من بٌن العاملٌن بها وذلك طوال مدة
استدعائهم .
ثالثا  :تتحمل الشركات والجمعٌات والمؤسسات الخاصة وأصحاب األعمال بكامل
األجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزاٌا األخرى ألفراد االحتٌاط المستدعٌن
.
من بٌن العاملٌن بها وذلك طوال مدة استدعائهم

وفً حالة ما إذا كان عدد العاملٌن بهذه الجهات أقل من خمسٌن فرد فتتحمل
وزارة الدفاع بكامل هذه االستحقاقات عن المدة التً تزٌد علً اثنً عشر
شهرا.
رابعا ً  :تصرؾ وزارة الدفاع ألفراد االحتٌاط المستدعٌن من ؼٌر الجهات
المنصوص علٌها بالفقرتٌن الثانٌة والثالثة من هذه المادة مكافأة شهرٌة شاملة
طوال مدة استدعائهم تعادل أول مربوط درجات أقرانهم من األفراد
العسكرٌٌن ذوي الرواتب العالٌة مضافا إلٌها التعوٌضات والمكاف ت العسكرٌة
المقررة ألفراد االحتٌاط فٌما عدا مكافأة االحتٌاط وعبلوة امتداد الخدمة كل
حسب الدرجة المستدعً بها.

وٌمنح العاملون والمستدعون لخدمة االحتٌاط من الجهات المنصوص علٌها
بالفقرتٌن (ثانٌا  ،ثالثا) من هذه المكاف ت وحوافز اإلنتاج بذات النسب التً
ٌحصل علٌها زمبلؤهم من العاملٌن الذٌن ٌسهمون فً زٌادة اإلنتاج بصفة
فعلٌة .

خامسا ً ٌ :حرم األفراد االحتٌاط من استحقاقاتهم المالٌة الموضحة بهذه المادة عن مدد
ؼٌابهم فً فترات استدعائهم .

محمد حامد الصياد
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
المبحث الخامس
أجالة رعاٌة الطفل

تنص المادة 52من قانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم  88لسنة 0286
أوال  :المإمن علٌها بالقطاع الحكومً والقطاع العام وقطاع األعمال العام:
 - 1إذا استحقت الماإمن علٌهاا إجاالة بادون أجار لرعاٌاة طفلهاا واختاارت أن علً أن :
ٌتحمل صاحب العمل اشتراكات التؤمٌن االجتماعً التلم صاحب العمال تكون حاالت الترخٌص باإلجازة بدون اجر علً الوجه اآلتً :
.......... - 1
بؤداء االشتراكات المستحقة عن مدة اإلجالة بمراعاة اآلتً :
 – 3مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ( )12لسنة ، 1996
أ -االشتراكات التى ٌلتلم بها صاحب العمل :
( )1حصة المؤمن علٌره وحصرة صراحب العمرل فرى اشرتراكات ترأمٌن تستحق الموظفة إجازة بدون اجر لرعاٌة طفلها لمدة عامٌن علً األكثر فً المرة
الشٌخوخة والعجز والوفاة ونظام المكافأة والمعاش االضافى .الواحدة  ،وبحد أقصً ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنٌة .
( )2حصة المؤمن علٌره وحصرة صراحب العمرل فرى اشرتراكات ترأمٌن واستثناء من أحكام قانون التأمٌن االجتماعى المشار الٌه  ،تتحمل الوحدة اشتراكات
المرض التً تؽطً حق العبلج والرعاٌة الطبٌة وتتحردد بنسربة التأمٌن المستحقة علٌها وعلى الموظفة .
 % 4مررن األجررر وذلررك إذا كرران المررؤمن علٌرره ممررن تسرررى فررى
تنص المادة  146من البلئحة التنفٌذٌة لقانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقنون رقم 81
شأنهم أحكام هذا التأمٌن وقضٌت اإلجازة داخل الببلد .
( )3ال ترؤدى أٌرة أشررتراكات لحسراب كررل مرن تررأمٌن إصرابات العمررل  ،لسنة  2016الصادرة بقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  1216لسنة  2017علً أنه
:
وتأمٌن البطالة.
تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاٌة طفاها لمدة عامٌن علً األكثر فً المرة
ب -األجر الذى تحسب على أساس االشتراكات :
( )8بالنسااابة لؤلجااار األساساااً وعناصااار األجااار المتغٌااار التاااً ال الواحدة .
ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوي أداء المإمن علٌ :
أجر المؤمن علٌه بافتراض عدم حصوله علرى اإلجرازة سرواء تنص المادة  70من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48
فى ذلك االشتراكات المستحقة عن األجر األساسى أو األجرر لسنة  8978علً أن :
تستحق العاملة بناء علً طلبها إجازة بدون أجر لرعاٌة طفلها وذلك بحد أقصى عامان
المتؽٌر.
( )0بالنساابة لعناصاار األجاار المتغٌاار التااى ٌاارتبط تحدٌااد قٌمتهااا فى المرة الواحدة وثبلث مرات طوال حٌاتها الوظٌفٌة.
واستثناء من حكم المادتٌن  126 ،125من قانون التأمٌن االجتماعى الصادر لقانون
بمعدالت أو بمستوى أداء المإمن علٌ :
تتحدد طرٌقة حساب هذه العناصرر بمتوسرط مرا اسرتحق عنره رقم  79لسنة 1975والقوانٌن المعدلة له  ،تتحمل الوحدة باشتراكات التأمٌن
اشتراكات خبلل سنة االشتراك عن هذا األجرر السرابقة علرى المستحقة علٌها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعوٌضا عن
اإلجازة أو مدة اشتراك المؤمن علٌه عن هذا األجرر إن قلرت أجرها ٌساوى %25من المرتب الذى كانت تستحقه فى تارٌخ بدء مدة اإلجازة وذلك
وفقا الختٌارها.
عن ذلك.
ج  -أداء االشتراكات :
(ٌ )1لتزم صاحب العمل بأداء االشتراكات المستحقة فً المواعٌد تنص المادة  70من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  80لسنة  8996علً أن :
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قانون العمل
قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
للعاملة فً الدولة والقطاع العام وقطاع األعمال العام الحصول علً إجازة بدون أجر
الدورٌة .
( )2فً حالة التأخٌر فً أداء اإلشتراكات ٌلتزم باداء مبلػ إضافً لمدة سنتٌن لرعاٌة طفلها  ،وتستحق ثبلث مرات طوال مدة خدمتها .
ٌحدد بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من األذون واستثناء من أحكام قانون التأمٌن االجتماعً تتحمل الجهة التابعة لها العاملة
والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى ٌتعٌن فٌه سداد باشتراكات التأمٌن المستحقة علٌها وعلً العاملة وفق أحكام هذا القانون  ،أو أن تمنح
العاملة تعوٌضا عن أجرها ٌساوي  %25من المرتب الذي كانت تستحقه فً تارٌخ
المبالػ مضافا إلٌه (.)%2
وذلك عرن المردة مرن ترارٌخ االسرتحقاق وحترً نهاٌرة شرهر بدء فترة اإلجازة وذلك وفقا الختٌارها .
وفً القطاع الخاص ٌكون للعاملة فً المنشأة التً تستخدم خمسرٌن عرامبل فرأكثر الحرق
السداد.
فً الحصول علً إجازة بدون أجرر لمردة التجراوز سرنتٌن  ،وذلرك لرعاٌرة طفلهرا  ،وال
د  -األقساط :
اذا كان المؤمن علٌها مستحقا علٌها أقساطا قبل القٌام باإلجازة ٌ ،رتم تستحق هذه اإلجازة ألكثر من ثبلث مرات طوال مدة خدمتها
مد مدة التقسٌط بمقدار مدة اإلجازة .

 - 0إذا اختارت المإمن علٌها صرف تعوٌض األجر (: )%05
ٌتبع فى شأنها القواعد واألحكام واإلجراءات الخاصة بمدة اإلجازة
الخاصة بدون أجر لؽٌر العمل
وفٌما ٌلً األحكام المنظمة لئلجال الخاصة بدون أجر لغٌر العمل :

أوال  :االشتراكات :
 – 8القواعد المنظمة البداء الرغبة فً االشتراك عن مدة اإلجالة من عدم :
أ – للمررؤمن علٌرره حررق االشررتراك عررن مردة اإلجررازة الخاصررة برردون أجررر أو عرردم
االشتراك عنها .
ب  -للمؤمن علٌه أن ٌبدى رؼبته فرً االشرتراك عرن مردة اإلجرازة الخاصرة لؽٌرر
العمل قبل قٌامه باإلجازة ،كما ٌجوز له أن ٌبدى هذه الرؼبة فً تارٌخ الحرق
لهذا المٌعاد وبما ال ٌجاوز تارٌخ تحقق واقعة اإلستحقاق فً تأمٌن الشٌخوخة
والعجز والوفاة.
ج – ٌقرردم طلررب إبررداء الرؼبررة المشررار إلٌرره علررى النمرروذج رقررم ( )19المرفررق
بمشروع البلئحة التنفٌذٌة  ،والٌجوز للمرؤمن علٌره أن ٌعردل عرن رؼبتره فرً االشرتراك
بأي حال من األحوال وتشمل الرؼبة سنوات تجدٌد اإلجازة.
د – فً حالة وفاة المؤمن علٌه ٌجوز للمستحقٌن عنه طلب حساب مدة اإلجازة
وفقررا لمررا سرربق فررً مٌعرراد ؼاٌترره ثبلثررة شررهور مررن تررارٌخ ورود طلررب صرررؾ الحقرروق
التأمٌنٌة للصندوق على أن تؤدى المبالػ المستحقة دفعرة واحردة خربلل ثبلثرة شرهور مرن
تارٌخ تقدٌم طلب الحساب.
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
 – 0تتحدد اإلشتراكات التً ٌلتزم المؤمن علٌه بأدائها عن مدة اإلجازة الخاصرة بردون
أجر لؽٌر العمل على النحو اآلتً:
أ -حصته وحصة صاحب العمل فً إشرتراكات ترأمٌن الشرٌخوخة والعجرز ونظرام
المكافأة والمعاش اإلضافى وذلك إذا أبدى رؼبته فً حساب مدة اإلجازة ضمن
مدة اإلشتراك فً التأمٌن.
ب -حصته وحصة صاحب العمل فً إشتراكات تأمٌن المررض الترً تؽطرى حرق
العبلج والرعاٌة الطبٌة إذا كان ممرن تسررى فرً شرأنه أحكرام هرذا الترأمٌن عرن
مدة اإلجازة الخاصة بدون أجر إذا قضٌت اإلجازة داخل الببلد وذلك فً جمٌع
األحوال.
ج -ال تؤدى أٌة أشتراكات لحساب كل من تأمٌن إصابات العمل  ،وتأمٌن البطالة
 -2األجر الذى تحسب على أساس االشتراكات:
أ -بالنسبة لؤلجر األساسً
وعناصاار األجاار المتغٌاار التااً ال ٌاارتبط تحدٌااد قٌمتهااا بمعاادالت أو بمسااتوي
أداء المإمن علٌ :
أجررر المررؤمن علٌرره بررافتراض عرردم حصرروله علررى اإلجررازة سررواء فررى ذلررك
االشتراكات المستحقة عن األجر األساسى أو األجر المتؽٌر.
ب -بالنسااابة لعناصااار األجااار المتغٌااار التاااى ٌااارتبط تحدٌاااد قٌمتهاااا بمعااادالت أو
بمستوى أداء المإمن علٌ ( مثل الحوافل والمكافآت .....ال ) :
تتحدد طرٌقة حساب هذه العناصر بمتوسط مرا اسرتحق عنره اشرتراكات خربلل
سنة االشتراك عن هرذا األجرر السرابقة علرى اإلجرازة أو مردة اشرتراك المرؤمن
علٌه عن هذا األجر إن قلت عن ذلك.
 -4مٌعاد أداء االشتراكات :
أٌ -لتزم المؤمن علٌه بأداء االشتراكات المسرتحقة علٌره عرن كرل سرنة علرً حردة
مرن سررنوات مردة اإلجررازة خربلل شررهر مرن تررارٌخ إنتهراء سررنة اإلجرازة (تنتهررً
المهلة فً الٌوم المقابرل مرن الشرهر الترالً لترارٌخ إنتهراء سرنة اإلجرازة ،إذا لرم
ٌتضررمن الشررهر التررالً ٌرروم مقابررل لتررارٌخ إنتهرراء اإلجررازة تنتهررً المهلررة بنهاٌررة
الشهر التالً إلنتهاء اإلجازة)
ب -فً حالة التأخٌر فً أداء اإلشتراكات ٌلتزم باداء مبلػ إضافً ٌحدد بنسبة
تساوى متوسط إصدارات الخزانة من األذون والسندات فى الشهر السابق
أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  8;1لسنة 9182
ذات العالقة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم  89لسنة  911:والقوانين األخري ذات العالقة

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
للشهر الذى ٌتعٌن فٌه سداد المبالػ مضافا إلٌه (.)%2
وذلك عن المدة من أول الشهر التالً النتهاء سرنة اإلجرازة وحترً نهاٌرة شرهر
السداد.
ج  -فى حالة عدم قٌام المؤمن علٌره بسرداد اإلشرتراكات المسرتحقة علٌره عرن مردة
اإلجررازة حتررى تررارٌخ عودترره إلررى العمررل وإنتهرراء المهلررة المحررددة لئلعفرراء مررن
المبلػ اإلضافً ٌلتزم صاحب العمل بتحصٌلها مضافا إلٌهرا المبرالػ اإلضرافٌة
من أجر المؤمن علٌه بطرٌق التقسٌط وفقا للجدول رقم ( )4المرفق بمشروع
البلئحة التنفٌذٌة للقانون  ،وتحدد قٌمة القسط على أساس سن الماإمن علٌا
فااً أول الشااهر التااالى لتااارٌ العااودة إلااى العماال أو الشااهر التااالى إلبااداء
الرغبة أٌهما ألحق وٌلتلم صاحب العمل بسداد األقساط المشار إلٌهاا للهٌباة
فً المواعٌد الدورٌة إعتباراً من أجر الشهر التالى لتارٌ العودة إلى العمال
أو إبداء الرغبة حسب األحوال.
وإذا كانت قٌمة القسط تجاول ربع األجر فٌجول للمإمن علٌ طلب أداء هذا
المبالغ بإحدى طرق السداد التً ٌصدر بها قرار من ربٌس الهٌبة.
ثانٌا  :األقساط :
اذا كان المؤمن علٌه مستحقا علٌه أقساطا قبل القٌام باإلجازة ٌ ،تم مد مدة التقسٌط
بمقدار مدة اإلجازة .

ولملٌد من التفاصٌل
راجع فً هذا الشؤن :

المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد اإلشتراك
فً قانون التؤمٌن االجتماعً
الصادر بالقانون رقم  79لسنة 8975
المبحث الثانً
مدة اإلجالة الخاصة بدون أجر لغٌر العمل
ثانٌا  :المإمن علٌ بالقطاع الخاص :
 – 8بالمنشؤة التً تستخدم  52عامبل فؤكثر :
للمؤمن علٌها الحق فً إجازة بدون أجر لرعاٌة طفلها وتطبق بشأنها

تنص المادة  94من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  80لسنة  0222علً أن :

مع مراعاة حكم الفقرة الثانٌة من المادة ( )72من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم
 12لسنة ٌ ، 1996كون للعاملة فً المنشأة التً تستخدم  50عامبل فأكثر الحق فً
محمد حامد الصياد
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
األحكام السابق بٌانها فً البند أوال .

 -2بالمنشؤة التً تستخدم أقل من  52عامبل:

ٌناٌر 0200

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
الحصول علً إجازة بدون أجر لمدة ال تتجاوز سنتٌن وذلك لرعاٌة طفلها  ،وال

تستحق هذه اإلجازة ألكثر من مرتٌن طوال مدة خدمتها .

لٌس للمؤمن علٌها الحق فً إجازة بدون أجر لرعاٌة طفلها .
تنص المادة  70من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  80لسنة  8996علً أن :
للعاملة فً الدولة والقطاع العام وقطاع األعمال العام الحصول علً إجازة بدون أجر
لمدة سنتٌن لرعاٌة طفلها  ،وتستحق ثبلث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمٌن االجتماعً تتحمل الجهة التابعة لها العاملة
باشتراكات التأمٌن المستحقة علٌها وعلً العاملة وفق أحكام هذا القانون  ،أو أن تمنح
العاملة تعوٌضا عن أجرها ٌساوي  %25من المرتب الذي كانت تستحقه فً تارٌخ
بدء فترة اإلجازة وذلك وفقا الختٌارها .

وفً القطاع الخاص ٌكون للعاملة فً المنشأة التً تستخدم خمسرٌن عرامبل فرأكثر الحرق
فً الحصول علً إجازة بدون أجرر لمردة التجراوز سرنتٌن  ،وذلرك لرعاٌرة طفلهرا  ،وال
تستحق هذه اإلجازة ألكثر من ثبلث مرات طوال مدة خدمتها

محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

المبحث السادس
االستقطاعات
مااادة  :44مررع مراعرراة أحكررام المررواد ( )75،76،77مررن قررانون تنظررٌم بعررض أوضرراع
مادة ()822
وإجررراءات التقاضررً فررً مسررائل األحرروال الشخصررٌة الصررادر بالقررانون رقررم  1لسررنة
ال ٌجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن علٌه أو صاحب المعاش أو  ، 2000ال ٌجرروز فررً جمٌررع األحرروال االسررتقطاع او الحجررز أو النررزول عررن األجررر
المسررتحق للعامررل ألداء أي دٌررن اال فررً حرردود ( )%25مررن هررذا األجررر  ،وٌجرروز رفررع
المستفٌدٌن لدى الهٌئة.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة ٌجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار نسبة الخصم الً ( )%50فً حالة دٌن النفقة.
وعند التزاحم ٌقدم دٌن النفقة.
إلٌها لسداد الحقوق اآلتٌة :
 -1النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم ( )1لسنة  2000بشأن تنظٌم بعض أوضاع  ،ثم ما ٌكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامرل مرن أدوات أو مهمرات  ،او
استرداد لما صرؾ الٌه بؽٌر وجه حق  ،أو ما وقع علً العامل من جزاءات
وإجراءات التقاضً فً مسائل االحوال الشخصٌة.
وٌشترط لصحة النزول عن األجر فً حدود النسربة المقرررة بهرذه المرادة ان تصردر بره
 -2ما تجمد للهٌئة من مبالػ على صاحب الشأن.
موافقة مكتوبة من العامل
 -3المبالػ المستحقة للمعاشات العسكرٌة والضمان االجتماعى.
وٌراعى بالنسبة للمعاش الشهرى أن ٌكون الخصم فى حدود  %05من  ،وتحسرب النسرربة المشررار إلٌهررا فررً الفقرررة األولررً مررن هررذه المررادة بعررد اسررتقطاع ضرررٌبة
وفى حالة التلاحم ٌبدأ بخصم دٌن النفقة فى حدود الجلء الجابل الحجل علٌ الدخل علً األجر ،وقٌمة المبالػ المستحقة وفقا لقوانٌن التأمٌن اإلجتماعً  ،وما ٌكرون
صاحب العمل قد اقرضه للعامل فً حدود النسبة المنصوص علٌها فً المادة السابقة .
مخصوما ً من ثمن المعاش للوفاء بدٌن الهٌبة.
أقساط قروض بنك ناصر االجتماعى.
-4
 -5األقساط المستحقة للهٌئة.
قانون تنظٌم بعض أوضاع وإجراءات التقاضً فً مسابل األحوال الشخصاٌة الصاادر
 -6الحاالت التى ٌوافق علٌها مجلس االدارة نزوال على رؼبة صاحب الشأن.
وبمراعاة الفقرة السابقة ٌ ،كون للهٌئة خصم ما ٌكون قد استحق على المؤمن بالقااانون رقاام  8لساانة - 0222المااادة  : 75لبنررك ناصررر االجتمرراعً اسررتٌفاء مررا قررام
علٌه أو صاحب المعاش من مبالػ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمٌنٌة للمستفٌدٌن بأدائه من نفقات وأجور ومافً حكمها وجمٌع ماتكبده من مصارٌؾ فعلٌة أنفقهرا بسربب
امتناع المحكوم علٌه عن أدائها .
تقسم بٌنهم بنسبة ما ٌصرؾ لكل منهم.
وٌجوز للهٌئة قبول أداء المبالػ المستحقة لها على المؤمن علٌه بالتقسٌط وفقا
للجدول رقم ( )4المرفق ،وتسقط األقساط المتبقٌة فى حالة استحقاق المعاش للعجز أو قانون تنظٌم بعض أوضاع وإجراءات التقاضً فً مسابل األحوال الشخصاٌة الصاادر
بالقانون رقم  8لسنة - 0222المادة  : 76استثناء مما تقرره القوانٌن فى شأن قواعرد
الوفاة وفقا ألحكام المادة ( )21من هذا القانون.
وال ٌتم صرؾ المعاش المستحق وفقا للبند رقم ( )6من المادة  21من هذا القانون الحجز على المرتبات أو األجور أو المعاشات وما فى حكمها ٌ ،كون الحد األقصى لما
إال بعد أداء المبالػ المستحقة علً المؤمن علٌه والقٌمة الحالٌة لؤلقساط وفقا لجدول ٌجوز الحجز علٌه منها وفاء لدٌن نفقة أو أجر أو ما فرى حكمهرا للزوجرة أو المطلقرة
أو األوالد أو الوالدٌن فى حدود النسب األتٌة :
القٌمة الحالٌة المرفق بالبلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.
وفى حالة صرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة مع عدم إستحقاق معاش  ،تخصم القٌمة أ ـ  %25للزوجة أو المطلقة وتكون  %40فى حالة وجود أكثر من واحدة .
ب ـ  %25للوالدٌن أو أٌهما .
الحالٌة لؤلقساط المستحقة على المؤمن علٌه من المبالػ المستحقة له.
محمد حامد الصياد
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قانون العمل
قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
وٌوقؾ سداد األقساط المستحقة على المؤمن علٌه فى جمٌع الحاالت التى ال ج  %35 -للولدٌن أو أقل .
ٌستحق عنها أجرا أو تعوٌضا عن األجر وٌستأنؾ السداد فور إستحقاق األجر وتزاد د ـ  %40للزوجة أو المطلقة ولولد أو إثنٌن والوالدٌن أو أٌهما .
هـ  %50 -للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدٌن والوالدٌن أو أٌهما .
مدة التقسٌط بقدر المدة التى أوقؾ فٌها سداد األقساط.
وٌجوز للهٌئة قبول تقسٌط المبالػ المستحقة لها قبل المؤمن علٌه أو صاحب وفى جمٌع األحوال ال ٌجروز أن تزٌرد النسربة الترى ٌجروز الحجرز علٌهرا علرى ()%50
تقسم بٌن المستحقٌن بنسبة ما حكم به لكل منهم .
المعاش أوالمستفٌدٌن على خمس سنوات.
كما ٌكون للهٌئة الحجز على أجر المؤمن علٌه لسداد متجمد االشتراكات ومتجمد
المبالػ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص علٌها فً الفقرة قانون تنظٌم بعض أوضاع وإجراءات التقاضً فً مسابل األحوال الشخصاٌة الصاادر
بالقااانون رقاام  8لساانة - 0222المااادة  : 77فررى حالررة التررزاحم بررٌن الرردٌون تكررون
الثانٌة من هذه المادة.
األولوٌة لدٌن نفقة الزوجة أو المطلقة ،فنفقة األوالد  ،فنفقة الوالدٌن  ،فنفقرة األقرارب ،
ثم الدٌون األخرى .

محمد حامد الصياد
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

المبحث السابع
ضمانات التحصٌل وحقوق العاملٌن
مادة  : 7تكون للمبالػ المستحقة للعامل أو المستحقٌن عنه بمقتضى أحكام هرذا القرانون
مادة ()820
ٌكررون ل لمبررالػ المسررتحقة للهٌئررة بمقتضررى أحكررام هررذا القررانون امتٌرراز علررى جمٌررع أمرروال امتٌاز علً جمٌع أموال المدٌن من منقول وعقار ،وتسرتوفً مٌاشررة بعرد المصرروفات
المدٌن من منقول وعقار  ،وتستوفى قبل المصرروفات القضرائٌة ،وللهٌئرة حرـق تحصرٌل القضائٌة والمبالػ المستحقة للخزانة العامة.
هذه المبالػ بطرٌق الحجـز اإلداري ،وٌجوز لها تقسرٌط المبرالػ المسرتحقة علرى صراحب ومع ذلك ٌستوفً االجر قبل ؼٌره من الحقوق المشار إلٌها فً الفقرة السابقة .
الشأن وذلك بالشروط واألوضاع التً تحددها البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.
مادة  :8إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولٌن بالتضامن فٌما بٌنهم عن الوفراء بجمٌرع
مادة ()828
تضررمن المنشررأة  ،بجمٌررع عناصرررها المادٌررة والمعنوٌررة فررً أي ٌررد كانررت  ،جمٌررع االلتزامات التً تفرضها أحكام هذا القانون .
وٌكون من تنازل له صاحب العمل عن األعمال المسندة إلٌره كلهرا أو بعضرها متضرامنا
مستحقات الهٌئة.
وٌكون الخلؾ مسئوال بالتضامن مع أصحاب األعمال السرابقٌن سرواء كرانوا مُبلكرا معه فً الوفاء بجمٌع االلتزامات التً تفرضها احكام هذا القانون
أو مستأجرٌن للعٌن محل النشاط عن الوفاء بجمٌع االلتزامات المستحقة علٌهم.
علررً أنرره فررً حالررة انتقررال أحررد عناصررر المنشررأة إلررً الؽٌررر بررالبٌع أو باإلدمرراج أو مادة  : 9ال ٌمنع من الوفراء بجمٌرع االلتزامرات الناشرئة طبقرا للقرانون  ،حرل المنشرأة أو
بالوصٌة أو باإلرث أو بالنزول أو بؽٌر ذلك من تصررفات ،فتكرون مسرئولٌة الخلرؾ فرً تصفٌتها او اؼبلقها او افبلسها .
وال ٌترتررب علررً ادمرراج المنشررأة فررً ؼٌرهررا او انتقالهررا برراالرث أو الوصررٌة أو الهبررة أو
حدود قٌمة ما خل إلٌه.
وال ٌحول دون دفع المسئولٌة وفقا لمرا سربق سروى تقردٌم مرن خلرت إلٌره المنشراة أو العرٌن البٌع –ولو كان بالمزاد العلنً -أو النزول أو االٌجار أو ؼٌر ذلك من التصرفات
شهادة صادرة من الهٌئة فرى ترارٌخ سرابق علرى التعامرل علرى المنشرأة تثبرت عردم وجرود ،إنهرراء عقررود اسررتخدام عمررال المنشررأة وٌكررون الخلررؾ مسررئوال بالتضررامن مررع أصررحاب
األعمال السابقٌن عن تنفٌذ جمٌع االلتزامات الناشئة عن هذة العقود .
مدٌونٌة على المنشأة فى التارٌخ الذى خلت إلٌه المنشأة أو العٌن.
مادة ()848
تلتزم الهٌئة بالوفاء بالتزاماتهرا المقرررة كاملرة بالنسربة للمرؤمن علرٌهم والمسرتحقٌن
حتى ولو لم ٌقم صاحب العمل باالشتراك عرنهم فرً الهٌئرة وتقردر الحقروق وفقرا لؤلحكرام
المنصوص علٌها فً هذا القانون.
وإذا لررم تتثبررت الهٌئررة مررن صررحة البٌانررات الخاصررة بمرردة اإلشررتراك فررً التررأمٌن أو
األجر ربط المعاش أو التعوٌض على أساس المدة واألجر ؼٌر المتنازع علٌهما.
وٌرؤدى المعراش أو التعرروٌض علرى أسراس الحررد األدنرى المقرـرر قانونررا لؤلجرر فررً
حالة عدم امكان التثبت من قٌمة األجر.
واسررتثناء مررن قواعررد وأحكررام االشررتراكات ٌلتررزم صرراحب العمررـل بررأن ٌررؤدي الررً
صرررندوق الترررأمٌن اإلجتمررراعى القٌمرررة الرأسرررمالٌة للمعررراش وقٌمرررة المسرررتحقات التأمٌنٌرررة
األخرى المترتبة على ثبوت عبلقة العمل.
محمد حامد الصياد
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
وتحدد البلبحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وأحكام حساب القٌمة الرأسمالٌة.

محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net

أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  8;1لسنة 9182
ذات العالقة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم  89لسنة  911:والقوانين األخري ذات العالقة

18/39

ٌناٌر 0200

مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة السابعة والعشرون بعد المابة

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

المبحث الثامن
تعوٌض األجر عن اصابة العمل
مادة ٌ : 020قصد فً تطبٌق أحكرام هرذا الكتراب بالمصرطلحات االتٌره المعرانً المبٌنرة
مادة ()8
فى تطبٌق أحكام هذا القانون ٌقصد بالكلمات والعبارات التالٌة المعنى المبٌن قرٌن قرٌن كل منها :
-8إصابة العمل ،واألماراض المهنٌاة ،واألماراض الملمناة التعرارٌؾ الرواردة بهرا فرً
كل منها:
قانون التأمٌن االجتماعً وقراراته التنفٌذٌة.
التعرٌف
الكلمة أو
بند
-0المنشؤة  :كل مشروع او مرفق ٌملكه او ٌردٌره شرخص مرن أشرخاص القرانون العرام
العبارة
او الخاص.
اإلصابة بأحد األمراض المهنٌة المبٌنة بالجدول رقم ()1
إصابة
85
المرافق لهذا القانون أو اإلصابة نتٌجة حادث وقع أثنـاء تأدٌـة -2المنشؤة فً تطبٌق أحكام الباب الرابع (الخدمات االجتماعٌة والصحٌة ) من هذا
العمل
الكتاب (السبلمة والصحة المهنٌة وتؤمٌن بٌبة العمل)  -المواد من )002 - 086
العمل أو بسببه ،وٌعتبر فً حكم ذلك كل حادث ٌقع للمؤمن
 :كل مشروع او مرفق ٌملكه او ٌدٌره شخص من أشخاص القانون الخاص .
علٌـه خبلل فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن
ٌكون الذهـاب أو اإلٌاب دون تخلؾ أو توقــؾ أو انحـراؾ
عن الطرٌق الطبٌعً  ،وتعتبر اإلصابة الناتجة عن اإلجهاد أو
اإلرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فٌها الشروط
والقواعد التى تحددها البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون بالتنسٌق
مع رئٌس مجلس ادارة الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحً.
 86ا مصاب من أصٌب بلصابة عمل.
مادة  :089تلتزم المنشأة وفروعها بلجراء ما ٌأتً :
(أ)التفتٌش الدوري الٌومً فً كل وردٌة عمل علً أماكن العمل وخاصة الخطرة منها
الكتشاؾ المخاطر المهنٌة والعمل علً الوقاٌة منها.
(ب)قٌام طبٌب المنشأة –إن وجرد –ٌفحرص شركوي العامرل المرضرٌة ومعرفرة عبلقتهرا
بنوع العمل .

(ج)التنسٌق مع الهٌئرة العامرة للترأمٌن الصرحً إلجرراء الفحرص الطبرً الردوري لجمٌرع
عمال المنشأة للمحافظة علً لٌاقتهم الصحٌة وسبلمتهم بصرفة مسرتمرة والكتشراؾ

ما ٌظهر من أمرراض مهنٌرة فرً مراحلهرا األولرى  ،وألجرراء الفحرص عنرد انتهراء
الخدمة  ،وذلك كله طبقا َ ألنظمة التأمٌن الصحً المقررة فً هذا الشأن.
مادة  :008تلتزم كل منشأة صناعٌة ٌعمل بها خمسة عشر عامبل فرأكثر  ،وكرل منشرأة

ؼٌر صناعٌة ٌعمل بها خمسرون عامرل فرأكثر بموافراة مدٌرٌرة القروي العاملرة المختصرة
بلحصائٌة نصؾ سرنوٌة عرن األمرراض واإلصرابات  ،وذلرك خربلل النصرؾ األول مرن
محمد حامد الصياد
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

شهري ٌولٌو وٌناٌر علً األكثر.
كما تلتزم كل منشأة من المنش ت الخاضعة ألحكام هذا البراب بلخطرار المدٌرٌرة المشرار
بكل حادث جسٌم ٌقع بالمنشأة وذلك خبلل أربع وعشرٌن سراعة مرن وقوعره  ،وٌصردر
الوزٌر المختص قرارا بالنماذج التً تستخدم لهذا الؽرض
مادة ()46
مع عدم اإلخبلل بأحكام قانون نظام التأمٌن الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم
 2لسنة ٌ ،2018مول تأمٌن إصابات العمل مما ٌأتى:
 -1اشتراك شهري ٌؤدٌه صاحب العمل ٌتحدد بواقع ( ) % 1من أجر االشتراك
للعاملٌن لدٌه بالنسبة لؽٌر الخاضعٌن ألحكام قانون نظام التأمٌن الصحى الشامل
المشار إلٌه ٌؤدى الً الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى مقابل العبلج والرعاٌة
الطبٌة.
 -2اشتراك شهري ٌؤدٌه صاحب العمل ٌتحدد بواقع ( ) % 0.5من أجر االشتراك
للعاملٌن لدٌه مقابل الحقوق المالٌة التً تلتزم بها الهٌئة  ،وتتم زٌادة نسبة
االشتراك الشهري حتى تصل إلى ( )%1تبعا لمخاطر نشاط المنشأة وفقا لما
تحدده البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون فى هذا الشأن.
وتلتزم وحدات الجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة وؼٌرها من االشخاص
االعتبارٌة العامة ووحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام بصرؾ تعوٌض األجر
ومصارٌؾ االنتقال فى حالة اإلصابة مقابل تخفٌض نسبة االشتراكات التى تلتزم بها
وفقا للبند ( )2من هذه المادة بواقع النصؾ.
وللهٌئة الموافقة على قٌام صاحب العمل فى ؼٌر الجهات المشار إلٌها بالفقرة
السابقة من هذه المادة بأداء تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال مقابل تخفٌض نسبة
االشتراكات التى تلتزم بها وفقا للبند ( )2من هذه المادة بواقع النصؾ.
 -3رٌع إستثمار االشتراكات المشار إلٌها.
وٌعفى أصحاب األعمال من أداء االشتراكات عن المؤمن علٌهم المشار إلٌهم بالبنود
( )4،3،2،1من المادة ( )45إذا كانوا ال ٌتقاضون أجرا.
تعوٌض األجر
 -1للمصاب الحق فً تعوٌض أجر إذا أدت اإلصابة إلى تخلفه عن أداء عمله،وٌعادل
هذا التعوٌض األجـر الكامل للمصاب الذي تؤدى على أساسه االشتراكات
بلفتراض مباشرته للعمل ،

تنص المادة  50من قانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم  88لسنة 0286
علً أن :
تكون حاالت الترخٌص بلجازة خاصة باجر كامل علً الوجه اآلتً :
ٌ - 1ستحق الموظؾ إجازة لمدة ثبلثٌن ٌوما  ،ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة
محمد حامد الصياد
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
وٌقدر التعوٌض عن األجر األساسً :
بما كان مفترضا أن ٌتقاضاه منه لوال االصابة
وٌراعً فً تقدٌر التعوٌض عن األجر المتغٌر :
× عناصر األجر غٌر المرتبطة بانتاجٌة المإمن علٌ :
بما كان من المفترض أن ٌستحقه المؤمن علٌه من عناصر األجر المتؽٌر
المحدد قٌمتها أو نسبتها بمقتضى قوانٌن أو لوائح كاإلعانة االجتماعٌة وإعانة
الؽبلء والبدالت أو نسبة من األجر األساسى .
× عناصر األجر المرتبطة بانتاجٌة المإمن علٌ :
بالمتوسط الشهرى لما استحقه المؤمن علٌه من عناصر األجر المتؽٌر التى
ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو مستوى أدائه خبلل السنة السابقة على االصابة
أو مدة إشتراكه إن قلت عن ذلك وأدٌت عنها اشتراكات التأمٌن االجتماعً
(حتً نهاٌة الشهر السابق لبلصابة).

(وإذا كان للمصاب حقوق مقررة بمقتضً القوانٌن أو اللوائح أو النظم الخاصة
أو العقود المشتركة أو االتفاقٌات أو ؼٌرها فٌما ٌتعلق بتعوٌض األجر فٌتعٌن
مراعاة ما تقضً به هذه النظم).

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
المدنٌة ألداء فربضة الحج .
 - 2تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة اربعة أشهر ،بحد أقصً ثبلث مرات طوال
مدة عملها بالخدمة المدنٌة  ،علً أن تبدا هذه اإلجازة من الٌوم التالً للوضع ،
وٌجوز أن تبدأ هذه اإلجازة قبل شهر من التارٌخ المتوقع للوضع بناء علً طلب
مقدم من الموظفة وتقرٌر من المجلس الطبً المختص .
ٌ - 3ستحق الموظؾ المخالط لمرٌض بمرض معد إجازة للمدة التً ٌحددها المجلس
الطبى المختص .
ٌ - 4ستحق الموظؾ الذى ٌصاب إصابة عمل إجازة للمدة التً ٌحددها المجلس

الطبى المختص  ،وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمٌن االجتماعى المشار
الٌه .

ٌ - 5ستحق الموظؾ المقٌد بلحدي الكلٌات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أٌام
االمتحان الفعلٌة .
تنص المادة  72من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48
لسنة  8978علً أن :

 -2تقدر فئة األجر الٌومً المستحق عنه التعوٌض على أساس قٌمة األجر المشار إلٌه
مقسوما على .30
ٌ -3صرؾ تعوٌض األجر فً مواعٌد صرؾ األجور بالنسبة لمن ٌتقاضون أجورهم
بالشهر  ،وأسبوعٌا بالنسبة لؽٌرهم وإن قلت مدة التخلؾ عن أسبوع فٌؤدى
التعوٌض فً نهاٌة فترة العبلج.
وٌبدأ صرؾ التعوٌض اعتبارا من الٌوم التالً لئلصابة  ،وٌستمر صرفه طوال
مدة عجز المصاب عن أداء عمله حتى ولو انتهت العبلقة التعاقدٌة بٌن العامل
وصاحب العمل وحتى ثبوت عجزه أو وقوع وفاته.
ٌ -4ستمر صرؾ التعوٌض خبلل فترة التخلؾ عن العمل للتأهٌل الطبً  ،وكذلك فً
حالة التخلؾ عن العمل النتكاس اإلصابة أو حدوث مضاعفات لها  ،وذلك حتى
ولو وقعت االنتكاسة أو المضاعفة بعد إنتهاء الخدمة مع مراعاة إٌقاؾ صرؾ
المعاش فً حالة استحقاقه .وٌتحمل صاحب العمل أجر ٌوم 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 فٌتحمل

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

( )1ألداء فربضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حٌاته الوظٌفٌة.
( )2للعاملة الحق فى إجازة للوضع وتكون لمدة ثبلثة أشهر بعد الوضع وذلك لثبلث
مرات طوال مدة حٌاتها الوظٌفٌة.
( )3للعامل المخالط لمرٌض بمرض معدى وتري الجهة الطبٌة المختصة منعه لهذا
السبب من مزاولة أعمال وظٌفته للمدة التى تحددها.

وٌستحق العامل الذى ٌصاب بلصابة عمل وتقرر الجهة الطبٌة المختصة مدة لعبلجه
أجازة للمدة التى تحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم  79لسنة 1975بلصدار قانون
التأمٌن االجتماعى والقوانٌن المعدلة له فٌما ٌتعلق بتحدٌد إصابة العمل والتعوٌض
المستحق.
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
صندوق التأمٌن االجتماعً للعاملٌن بقطاع األعمال بتعوٌض األجر .وٌجوز
الترخٌص بتحمٌل صاحب العمل بالتعوٌض مقابل تخفٌض نسبة اشتراكه بواقع
الثلث.
ٌ -5عتمد فً صرؾ التعوٌض على ببلغ اإلصابة وتقرٌر الجهة الطبٌة المختصة دون
انتظار نتٌجة التحقٌق  ،وذلك فٌما عدا حوادث الطرٌق  ،وقرار الجهة الطبٌة بمدة
التخلؾ عن العمل ملزم لصاحب العمل.
 -6ال ٌستحق المؤمن علٌه تعوٌض االجر اذا أصٌب أثناء فترة إعارته أو إنتدابه
خارج الجمهورٌة بدون أجر  ،وٌستحق التعوٌض من تارٌخ عودته للجمهورٌة
النتهاء اعارته أو انتدابه وكان مازال عاجزا عن العمل بسبب االصابة.
مادة ()79
ال تخل أحكام هذا التأمٌن بما قد ٌكون للمصاب أو المرٌض من حقوق مقررة بمقتضى
القوانٌن أواللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو االتفاقٌات أو ؼٌرها فٌما
ٌتعلق بتعوٌض األجر ومستوٌات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة
فى هذا التأمٌن.
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
المبحث التاسع
تعوٌض األجر عن المرض
مادة ()72
مع عدم اإلخبلل بأحكام قانون نظام التأمٌن الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم
( )2لسنة ٌ ،2018مول تأمٌن المرض مما ٌأتً :
 -1االشتراكات الشهرٌة للمؤمن علٌهم المشار إلٌهم بالمادة ( )2من هذا القانون
وتشمل:
(أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو اآلتى:
 )%2( -8من أجور المإمن علٌهم المشار إلٌهم بالبندٌن ( )0 ،8من
البند (أوالً) من المادة ( )0من هذا القانون وذلك للعبلج والرعاٌة الطبٌة،
وتلتلم الجهات المشار إلٌها بؤداء تعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال
المنصوص علٌها فى هذا الباب.
 )%2.05( -0من أجور المإمن علٌهم المنصوص علٌهم بالبنود (، 2
 )5 ، 4من البند أوالً من المادة ( )0من هذا القانون.
(ب) حصة المؤمن علٌهم وتقدر على النحو اآلتى:
 )% 8( -8من األجور بالنسبة للعاملٌن.
 )%4( -0من فبة دخل أو أجر االشتراك الشهرى للمإمن علٌهم من
الفبات المشار إلٌها بالبنود ثانٌا ً ورابعا ً من المادة ( )0من هذا القانون.
 )%8( -2من المعاش بالنسبة ألصحاب المعاشات المنتفعٌن بؤحكام
العبلج والرعاٌة الطبٌة الواردة فى هذا الباب.
 )%0( -4من المعاش بالنسبة للمستحقٌن المنتفعٌن بؤحكام العبلج
والرعاٌة الطبٌة الواردة فى هذا الباب.
وتوزع نسب إشتراكات تأمٌن المرض وفقا لآلتى:
 )%4( oللعبلج والرعاٌة الطبٌة لؽٌر أصحاب المعاشات.
 )%0.25( oألداء تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال للمؤمن علٌهم
المنصوص علٌهم بالبنود ( ) 5 ، 4 ، 3من البند أوال من المادة ( )2من هذا
القانون ،وٌجوز لرئٌس الهٌئة أن ٌعفى صاحب العمل من أداء هذا االشتراك
مقابل التزامه بأداء تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال.
وٌجوز لصاحب العمل عبلج المرٌض ورعاٌته طبٌا بتصرٌح من الهٌئة المعنٌة
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
بالتأمٌن الصحى وفقا للشروط واألوضاع التى ٌتضمنها القرار المنصوص علٌه
بالمادة ( )48من هذا القانون وذلك مقابل تخفٌض نسبة االشتراكات المخصصة
للعبلج والرعاٌة الطبٌة إلى ( )%1من أجور المؤمن علٌهم ٌتحملها صاحب العمل
باإلضافة إلى نسبة االشتراكات المخصصة لتعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال
والمحددة بواقع ( )%0.25من أجور المؤمن علٌهم.
-2رٌع استثمار أموال هذا التأمٌن.

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

مادة ()78
تسري أحكام هذا البراب تردرٌجٌا علرى المرؤمن علرٌهم الرذٌن ٌصردر بتحدٌردهم قررار مرن
رئٌس مجلس إدارة الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى  ،وذلك دون اإلخبلل بحقوق المرؤمن
علررٌهم الررذٌن انتفعرروا بتررأمٌن المرررض وفقررا ألحكررام قررانون التررأمٌن االجتم راعى الصررادر
بالقانون رقم  79لسنة 1975
وتحدد البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصٌل االشتراكات وتورٌدها
للهٌئة بالنسبة للمؤمن علٌهم من الفئات المشار إلٌها بالبنود ثانٌا ورابعا من المادة ()2
من هذا القانون.
مادة ()72
ٌشترط النتفاع المرٌض بمزاٌا هذا التأمٌن أن ٌكون مشتركا فٌه لمدة ثبلثة أشهر
متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحٌث ٌكون الشهران األخٌران متصلٌن ،وٌدخل فى
حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزاٌا العبلج التى ٌقدمها صاحب العمل على نفقته.
وال ٌسرى الشرط المنصوص علٌه فى الفقرة السابقة على الفئات المشار إلٌها بالبندٌن
( )2 ، 1من البند أوال من المادة ( )2من هذا القانون  ،كما ال ٌسرى فى شأن أصحاب
المعاشات.
مادة ()74
مع عدم اإلخبلل بأحكام قانون نظام التأمٌن الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم
( )2لسنة ٌ ،2018وقؾ سرٌان أحكام هذا التأمٌن خبلل المدد اآلتٌة:
 .1مدة عمل المؤمن علٌه لدى جهة ال تخضع لهذا التأمٌن.
 .2مدة التجنٌد اإللزامى واالستبقاء واالستدعاء للقوات المسلحة.
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
 .3مدد اإلجازات الخاصة واإلعارات واإلجازات الدراسٌة والبعثات العلمٌة ،التى
ٌقضٌها المؤمن علٌه خارج الببلد.
الفقرتٌن األخٌرتٌن من المادة ()76
وٌجوز للجهة الملتزمة بتعوٌض األجر أن تقرر وقؾ صرفه عن المدة التى
ٌخالؾ فٌها المؤمن علٌه تعلٌمات العبلج.
وعلى وحدات الجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات
قطاع األعمال العام تنفٌذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئٌس مجلس إدارة
الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى المشار إلٌه فى المادة ( )70من هذا القانون.

مادة ()79
ال تخل أحكام هذا التأمٌن بما قد ٌكون للمصاب أو المرٌض من حقوق مقررة بمقتضى
القوانٌن أواللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو االتفاقٌات أو ؼٌرها فٌما
ٌتعلق بتعوٌض األجر ومستوٌات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة
فى هذا التأمٌن.
مادة  :54للعامل الذي ٌثبت مرضه الحق فً إجازة مرضٌة تحددها الجهة الطبٌة
مادة ()76
المختصة  ،وٌستحق العامل خبللها تعوٌضا عن األجر ( وفقا لمفهوم قانون العمل )
إذا حال المرض بٌن المإمن علٌ وبٌن أداء عمل تلتزم الجهة المختصة بصرؾ
وفقا لما ٌحدده قانون التأمٌن االجتماعً ( من حٌث النسبة ومدة االستحقاق ) .
تعوٌض األجر أن تؤدي خبلل فترة تخلفه عن العمل تعوٌضا ٌعادل  %75من األجر
وٌكون للعامل الذي ٌثبت مرضه فً المنشئات التً تسري فً شأنها أحكام
المسدد عنه اشتراكات التأمٌن لمدة تسعٌن ٌوما وتزداد بعدها إلً  %85من األجر
المادتٌن1و 8من القانون رقم  21لسنة  1958فً شأن تنظٌم الصناعة وتشجٌعها ،
المذكور لمدة تسعٌن ٌوما أخري .
الحق فً إجازة مرضٌة كل ثبلث سنوات تقضً فً الخدمة علً أساس شهر بأجر
وٌشترط أال ٌقل التعوٌض فً جمٌع األحوال عن الحد األدنى المقرر قانونا لؤلجر .
كامل ثم ثمانٌة أشهر بأجر ٌعادل  %75من أجره ثم ثبلثة أشهر بدون أجر  ،وذلك
وٌستمر صرؾ التعوٌض طوال مدة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث
اذا قررت الجهة الطبٌة احتمال شفائه .
الوفاة بحٌث ال تجاوز مدة صرؾ التعوٌض ٌ 180وما فً السنة المٌبلدٌة الواحدة .
وللعامل أن ٌستفٌد من متجمد إجازاته السنوٌة إلً جانب ماٌستحقه من إجازة مرضٌة
وٌؤدي التعوٌض خبلل فترة المرض وهى الفترة التً ٌكون فٌها العامل فً إجازة
 ،كما له أن ٌطلب تحوٌل اإلجازة المرضٌة الً إجازة سنوٌة إذا كان له رصٌد ) من
مرضٌة  ،وتبدأ هذه اإلجازة من تارٌخ إببلغ المرٌض بمرضه لصاحب العمل وال
تحسب أٌام االنقطاع عن العمل السابق لتارٌخ اإلببلغ ضمن اإلجازة وبالتالً ال ٌستحق اإلجالات السنوٌة " مادة  52من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  827لسنة
ٌ ) " 8988سمح بذلك
عنها تعوٌض األجر وٌحسب ضمن اإلجازة المرضٌة ٌوم اإلجازة الرسمٌة أو الراحة
األسبوعٌة إذا وقع خبلل اإلجازة المرضٌة .
(المنشئات الصناعٌة التً تتجاوز المصارٌؾ الحكمٌة النشائها  5000جنٌه وتمارس
وتحدد الجهة الطبٌة تارٌخ انتهاء العبلج والعودة إلً العمل أو ثبوت العجز
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

نشاطها فً صناعة الؽزل والنسٌج – الكٌماوٌة  -الزٌوت – األدوٌة – البللور –
المطاط )
مادة ٌ :807حظر علً صاحب العمل إنهاء عقرد العمرل لمررض العامرل إال إذا اسرتنفد
العامررل اجازاترره المرضررٌة وفقررا لمررا ٌحرردده قررانون التررأمٌن اإلجتمرراعً  ،باالضررافة إلررً
متجمد اجازاته السنوٌة المستحقة له.
وعلً صاحب العمل أن ٌخطر العامل برؼبته فً إنهاء العقرد قبرل مضرً خمسرة عشرر
ٌوما من تارٌخ استنفاد العامل إلجازاته .
فررلذا شررفً العامررل قبررل تمررام اإلخطررار امتنررع علررً صرراحب العمررل إنهرراء العقررد لمرررض
العامل.
تنص المادة  58من قانون الخدمة المدنٌة الصادربالقانون رقم  88لسنة 0286
علً أن :

ٌستحق الموظف إجالة مرضٌة عن كل ثبلث سنوات تقضى فى الخدمة ،
و تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود اآلتٌة:
ا  -الثبلثة أشهراألولً بأجر كامل.
-2الثبلثة أشهر التالٌة بأجر ٌعادل (  ) %75من األجر الوظٌفً .
 -3الستة أشهر التالٌة بأجر ٌعادل (  ) %50من اجره الوظٌفً  ) %75 ( ،من
األجر الوظٌفً لمن ٌجاوز سن الخمسٌن.
وٌحق للموظف طلب مد اإلجالة المرضٌة بدون أجر للمدة التً ٌحددها المجلس
الطبى المختص إذا قرراحتمال شفائه .
وٌحق للموظف أن ٌطلب تحوٌل اإلجازة المرضٌة إلى إجازة اعتٌادٌة  ،إذا كان له
رصٌد منها  ،وعلى الموظف المرٌض أن ٌخطر جهة عمله عن مرضه خبلل أربع
وعشرٌن ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إال إذا تعذر علٌه ذلك ألسباب قهرٌة.
وتضع السلطة المختصة اإلجراءات المنظمة لحصول الموظؾ علً اإلجازة
المرضٌة  ،وٌعتبر التمارض إخبلال بواجبات الوظٌفة .

وٌمنح الموظف المرٌض بؤحد األمراض الملمنة التى ٌصدر بتحدٌدها قرار من
وزٌر الصحة بناء على موافقة المجلس الطبً المختص إجازة استثنائٌة بأجر كامل
إلى أن ٌشفى أو تستقر حالته استقرارا ٌمكنه من العودة إلى العمل أو ٌتبٌن عجزه
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عجزا كامبل ،وفى هذه الحالة األخٌرة ٌظل الموظؾ فى إجازة مرضٌة بذات األجر
حتى بلوؼه سن اإلحالة للمعاش .
وإذا رؼب الموظؾ المرٌض فً إنهاء إجازته والعودة إلً عمله  ،وجب علٌه ان ٌقدم
طلبا كتابٌا بذلك  ،وأن ٌوافق المجلس الطبً المختص علً عودته .

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

تنص المادة  67من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48
لسنة  8978علً أن :

ٌستحق العامل كل ثبلث سنوات تقضى فى الخدمة أجالة مرضٌة تمنح بقرار من
الجهة الطبٌة التً ٌحددها مجلس ادارة الشركة وذلك فى الحدود اآلتٌة:
ا  -ثبلثة أشهر بأجر كامل.
 -2ستة أشهر بأجر ٌعادل  %75من أجره األساسى.
 - 3ستة أشهر بأجر ٌعادل  %50من أجره األساسى  %75 ،لمن ٌجاوز سن
الخمسٌن.

وإذا كان المرٌض مرٌضا بؤحد األمراض الملمنة المحددة بقرار وزٌر الصحة الصادر
فً إطار التفوٌض المقرر له بقانون التأمٌن االجتماعً فلنه ٌمنح إجازة استثنائٌة ٌمنح
عنها تعوٌضا ٌعادل أجر اشتراكه فً نظام التأمٌن بالكامل طوال مدة مرضه إلً أن
ٌشفً أو تستقر حالته  ،وٌشترط لمنح العامل تعوٌض األجر الكامل طوال مدة مرضه
أن ٌكون المرض الذي أصاب العامل من األمراض المزمنة المحددة بقرار وزٌر
الصحة علً سبٌل الحصر  ،وأن ٌؤدي المرض إلً منع المرٌض من تأدٌة عمله ،
وأن تكون الحالة المرضٌة قابلة للتحسن أو الشفاء بمعنً أنه إذا كان المرض ؼٌر قابل
للتحسن أو الشفاء فٌثبت العجز الكامل فً جانب المرٌض إذا توافرت باقً شروطه .

وٌجول للجهة الطبٌة التً ٌحددها مجلس االدارة زٌادة المدة ستة أشهر أخرى
بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض ٌحتاج البرء منه إلى عبلج طوٌل ،وٌرجع
فى تحدٌد أنواع األمراض التى من هذا النوع إلى الجهة الطبىة المختصة.
وللعامل الحق فى أن ٌطلب تحوٌل اإلجازة المرضٌة سواء بأجر كامل أو أجر مخفض
إلى إجازة اعتٌادٌة إذا كان له وفرمنها.
تضمنت المادة  58من قانون الخدمة المدنٌة الصادربالقانون رقم  88لسنة :0286

وٌمنح الموظف المرٌض بؤحد األمراض الملمنة التى ٌصدر بتحدٌدها قرار من
وزٌر الصحة بناء على موافقة المجلس الطبً المختص إجازة استثنائٌة بأجر كامل
إلى أن ٌشفى أو تستقر حالته استقرارا ٌمكنه من العودة إلى العمل أو ٌتبٌن عجزه
عجزا كامبل ،وفى هذه الحالة األخٌرة ٌظل الموظؾ فى إجازة مرضٌة بذات األجر
حتى بلوؼه سن اإلحالة للمعاش .
وإذا رؼب الموظؾ المرٌض فً إنهاء إجازته والعودة إلً عمله  ،وجب علٌه ان ٌقدم
طلبا كتابٌا بذلك  ،وأن ٌوافق المجلس الطبً المختص علً عودته .

تنص المادة  69من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48
لسنة  8978علً أن :
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

تسري علً العاملٌن الخاضعٌن ألحكام هذا النظام أحكام القانون رقم  24لسنة 1964
فً شأن األمراض المزمنة .
قرار ولٌر الصحة
رقم  059لسنة 8995
مادة 8

ٌعمررل ب الجرردول المرفررق فررى شررأن تحدٌررد األمررراض المزمنررة التررى ٌمررنح عنهررا المرررٌض
إجررازة إسررتثنائٌة برراجر كامررل أو ٌمررنح عنهررا تعوٌضررا ٌعررادل أجررره كررامبل وذلررك بالنسرربة
للعاملٌن الخاضعٌن ألحكام قانون العاملٌن المدنٌٌن بالدولرة رقرم لسرنة  1978وقرانون
التأمٌن اإلجتماعى رقم  79لسنة  1975والقوانٌن المعدلة لها .
مادة 0
ٌشترط فى الحالة المرضٌة التى ٌمنح بسببها أجرا كامبل طبقا للمادة السابقة ما ٌأتى :
أ – أن ٌكون المرض من بٌن األمراض المزمنة الواردة بالجدول المرفق .
ب – أن ٌكون مانعا من تأدٌته العمل .
ج – أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء .
مادة 2
ٌسررتمر مررنح تعرروٌض األجررر الكامررل إلررى أن ٌشررفى المرررٌض أو تسررتقر حالترره اسررتقرارا
ٌمكنرره مررن العررودة إلررى مباشرررة عملرره أو ٌتبررٌن عجررزه عجررزا كررامبل  ،وفررى هررذه الحالررة

األخٌرة ٌظرل العامرل فرى إجرازة مرضرٌة برأجر كامرل حترى بلروغ السرن المقرررة قانونرا
لترك إذا كان من العاملٌن المدنٌٌن بالدولة .
مادة 4

تتررولى اللجرران التابعررة للهٌئررة العامررة للتررأمٌن الصررحى والمجررالس الطبٌررة التابعررة لرروزارة
الصحة وأٌة لجان طبٌة عامة تتبع جهات رسمٌة كل فى حدود إختصاصه الكشؾ على
تعوٌض األجر فً حالة الحمل والوالدة :

العاملٌن الخاضعٌن ألحكام القرانونٌن المشرار إلٌهمرا لتقرٌرر مرا إذا كران المررض مزمنرا
من عدمه .
تنص الفقرة األولً من المادة  72من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  80لسنة
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قانون العمل
قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
 8996بعد تعدٌلها بالقانون رقم  806لسنة  0228الصادر فً ٌ 85ونٌو 0228
إذا كانت العاملة بجهة تخضع لتأمٌن المرض فلنها تستحق عن مدة إجازة الحمل
علً أن :
والوضع المنصوص علٌها بقانون العمل الذي تعامل به تعوٌضا عن األجر ٌعادل 75
للعاملة فً الدولة والقطاع العام وقطاع األعمال العام والقطاع الخاص  ،سواء كانت
 %من اجر اشتراكها فً قانون التأمٌن االجتماعً وٌشترط الستحقاق العاملة هذا
التعوٌض أال تقل مدة اشتراكها فً التأمٌن عن عشرة أشهر وإذا استنفذت العاملة حقها تعمل بصفة دائمة أو بطرٌق التعاقد المؤقت  ،الحق فً إجازة وضع مدتها ثبلثة أشهر
فً تعوٌض األجر وفقا لؤلحكام المتقدمة فلنه ٌمكنها أن تستفٌد فٌما ٌجاوز مدة اإلجازة بعد الوضع بأجر كامل  ،وفً جمٌع األحوال التستحق العاملة هذه اإلجازة ألكثر من
المذكورة باإلجازة المرضٌة العادٌة وتستفٌد بالتالً بتعوٌض األجر المقرر للمرٌض  .ثبلث مرات طوال مدة خدمتها .
تنص المادة  98من قانون العمل :
للعاملة التً أمضت عشرة أشهر فً خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فً إجازة
وضع مدتها تسعون ٌ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 خبلل الخمسة واألربعٌن ٌوما التالٌة للوضع
والتستحق إجازة الوضع ألكثر من مرتٌن طوال مدة خدمة العاملة
تنص المادة  90من قانون العمل :
ٌحظر علً صاحب العمل فصل العاملة أو انهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبٌنة
بالمادة السابقة
ولصاحب العمل حرمانها من التعوٌض عن أجرها الشامل عن مدة اإلجازة أو استرداد
ماتم أداؤه الٌها منه اذا ثبت اشتؽالها خبلل اإلجازة لدي صاحب عمل خخر  ،وذلك مع
عدم االخبلل بالمساءلة التأدٌبٌة

تنص المادة  50من قانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم  88لسنة 0286
علً أن :
تكون حاالت الترخٌص بلجازة خاصة باجر كامل علً الوجه اآلتً :
ٌ - 1ستحق الموظؾ إجازة لمدة ثبلثٌن ٌوما  ،ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة
المدنٌة ألداء فربضة الحج .
 - 2تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة اربعة أشهر ،بحد أقصً ثبلث مرات طوال
مدة عملها بالخدمة المدنٌة  ،علً أن تبدا هذه اإلجازة من الٌوم التالً للوضع ،
محمد حامد الصياد
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

ٌناٌر 0200

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
وٌجوز أن تبدأ هذه اإلجازة قبل شهر من التارٌخ المتوقع للوضع بناء علً طلب
مقدم من الموظفة وتقرٌر من المجلس الطبً المختص .
ٌ - 3ستحق الموظؾ المخالط لمرٌض بمرض معد إجازة للمدة التً ٌحددها المجلس
الطبى المختص .
ٌ - 4ستحق الموظؾ الذى ٌصاب إصابة عمل إجازة للمدة التً ٌحددها المجلس

الطبى المختص  ،وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمٌن االجتماعى المشار
الٌه .

ٌ - 5ستحق الموظؾ المقٌد بلحدي الكلٌات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أٌام
االمتحان الفعلٌة .
تنص المادة  72من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48
لسنة  8978علً أن :

ٌستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل وال تحسب ضمن اإلجازات المقررة فى
المواد السابقة وذلك فى الحاالت اآلتٌة :
( )1ألداء فربضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حٌاته الوظٌفٌة.

( )2للعاملة الحق فى إجازة للوضع وتكون لمدة ثبلثة أشهر بعد الوضع وذلك لثبلث
مرات طوال مدة حٌاتها الوظٌفٌة.
( )3للعامل المخالط لمرٌض بمرض معدى وتري الجهة الطبٌة المختصة منعه لهذا
السبب من مزاولة أعمال وظٌفته للمدة التى تحددها.
وٌستحق العامل الذى ٌصاب بلصابة عمل وتقرر الجهة الطبٌة المختصة مدة لعبلجه
أجازة للمدة التى تحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم  79لسنة 1975بلصدار قانون
التأمٌن االجتماعى والقوانٌن المعدلة له فٌما ٌتعلق بتحدٌد إصابة العمل والتعوٌض
المستحق.
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
المبحث العاشر
تعوٌض األجر عن البطالة
 -8شروط استحقاق التعوٌض:
أ -انقضاء مدة مؤهلة لبلستحقاق  ،واشتراط هذه المدة مرده الً تمكٌن النظام
التحقق من جدٌة عبلقة العمل فضبل عن القصد فً نفقات التأمٌن السباب
تموٌلٌة.
وتقر االتفاقٌات الدولٌة اشتراط وجود مدة مؤهلة لبلستحقاق عن طرٌق النص
علً اداء عدد معٌن من االشتراكات اذا كان النظام مموال  ،او أن ٌكون
انتفاع العامل بالتأمٌن قد استمر لمدة محددة قبل بداٌة فترة التعطل.
ب -ان ٌكون العامل قادرا علً العمل وراؼبا فً ادائه  ،وهذا الشرط ٌتفق مع
مفهوم التامٌن من البطالة فبلبد ان ٌكون العامل قادرا علً العمل وراؼبا فً
ادائه طالما اتٌحت له فرصة العمل المناسب  ،لذلك تتطلب اجراءات التأمٌن
أن ٌقوم العامل بقٌد اسمه فً سجبلت مكاتب التشؽٌل أو القوي العاملة وأن

مادة  : 80مع عدم االخبلل بأحكام القانون رقم  39لسنة  1975بشأن تأهٌل

المعوقٌن  ،علً كل قادر علً العمل وراؼب فٌه أن ٌتقدم بطلب لقٌد اسمه بالجهة
االدارٌة المختصة التً ٌقع فً دائرتها محل اقامته مع بٌان سنه ومهنته ومؤهبلته

وخبراته السابقة وعلً هذه الجهة قٌد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها
ٌتردد علً هذه المكاتب بصفة دورٌة طوال مدة استحقاق التعوٌض سعٌا واعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القٌد دون مقابل .

وراء العمل.

ومن المقرر أن العامل الذي ٌعجز عن العمل صحٌا ال ٌستحق تعوٌض مادة  :82اذا كان الراؼب فً العمل ٌمارس حرفه من الحرؾ التً ٌصدر بها قرار
من الوزٌر المختص المشار الٌها فً المادة ()139من هذا القانون وجب علٌه ان
البطالة  ،وٌمكن ان ٌطالب بمزاٌا تأمٌن العجز فً حالة استحقاقه لها.
فاذا حالة ظروؾ قهرٌة بٌن العامل وبٌن امكان تشؽٌله وقؾ استحقاق ٌرفق بطلب القٌد شهادة تحدد مستوي مهارته وترخٌص مزاولة الحرفة وطبقا للمادة
التعوٌض الً حٌن زوال هذه الظروؾ  ،وتقضً القوانٌن باٌقاؾ صرؾ ( )140من هذا القانون  ،وتثبت درجة مهارته فً شهادة القٌد.
تعوٌض البطالة خبلل فترة التجنٌد أو الحبس أو االعتقال  ،وٌبدأ المتعطل فً وال ٌجوز تشؽٌل أي عامل إال اذا كان حاصبل علً هذه الشهادة .
استئناؾ الحصول علً التعوٌض بعد انتهاء خدمته العسكرٌة أو اخبلء سبٌله.

قرار وزٌر القوى العاملة والهجرة  181لسنة  2003بشأن القواعد واالجراءات
المنظمة للحصول علً الترخٌص بمزاولة الحرفة
الترخٌص بملاولة عملٌات التدرٌب المهنً

مادة  :825ال ٌجوز الٌة جهة مزاولة عملٌة التدرٌب المهنً إال إذا كانت متخذة
شكل شركة من شركات المساهمة او التوصٌة باالسهم او الشركات ذات المسئولٌه
المحدودة  ،وٌحدد المجلس االعلً لتنمٌة الموارد البشرٌه المنصوص علٌه فً المادة
( )132من هذا القانون الحد االدنً لراسمال كل من هذة الشركات الذي تمارس فٌه
محمد حامد الصياد
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

عملٌة التدرٌب.
وٌستثنً من احكام الفقرة السابقة:
-1الجهات والمنظمات النقابٌه والمؤسسات االهلٌه المنشاة وفقا َ للقانون رقم  84لسنة
 2002والتً تزاول عملٌات التدرٌب المهنً وقت صدور هذا القانون.
-2الجهات التً تنشئها وحدات الجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة ووحدات
اإلدارة المحلٌه.
-3الجهات التً تزاول عملٌات التأهٌل والتدرٌب المهنً للمعوقٌن.
-4المنشاة التً تتولً تدرٌب عمالها.

مادة ٌ :826شترط لمزاولة عملٌات التدرٌب المهنً الحصول علً ترخٌص بذلك
من الوزارة المختصه باستثناء الجهات المنصوص علٌها فً البنود ( )2،3،4من
الفقرة الثانٌة من المادة السابقة.
وٌصدر الوزٌر المختص قرارا بتحدٌد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخٌص
وقٌده فً السجل الخاص.
وٌعد بالوزارة المذكورة سجل لقٌد الجهات التً ٌتم الترخٌص لها بمزاولة عملٌات
التدرٌب المهنً.
وتلتزم الجهات التً تزاول عملٌات التدرٌب المهنً وقت صدور هذا القانون
بالحصول علً الترخٌص المشار إلٌه خبلل سنة من تارٌخ العمل بهذا القانون.
وٌلؽً الترخٌص فً حالة اإلخبلل باي شرط من شروطه.
قٌاس مستوي المهارة وتراخٌص ملاولة الحرف

مادة  :829تلتزم الجهة التً تزاول عملٌات التدرٌب المهنً ان تمنح المتدرب شهادة
تفٌد باجتٌازه البرنامج التدرٌبً الذي عقدته وتبٌن المستوي الذي بلؽه .
وٌحدد بقرار من الوزٌر المختص البٌانات االخري التً تدون فً هرذة الشرهادة وكرذلك
االحكام الخاصرة بقٌراس مسرتوي المهرارة والجهرات الترً تخرتص بتحدٌرد هرذا المسرتوي
والحرررؾ التررً تخضررع لهررذا القٌرراس وكٌفٌررة اجرائرره وشررروط التقرردم لرره والمكرران الررذي
ٌجري فٌه بالنسبة لكل حرفة والشهادات التً تمنحها الجهات الترً تترولً هرذا االجرراء
ودرجات المهارة التً تقدرها وجمٌع البٌانات التً ٌجب اثباتهرا فرً تلرك الشرهادات مرع
بٌان الرسم المقررعنها بما ال ٌجاوز اربعٌن جنٌها وحاالت اإلعفاء من هذا الرسم.
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة السابعة والعشرون بعد المابة

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

مادة  :842علً كل من ٌرؼب فً مزاولة حرفة من الحرؾ الواردة بقرار من
الوزٌر المختص المشار إلٌها فً المادة السابقة ،التقدم للجهة اإلدارٌة المختصه بطلب
الحصول علً ترخٌص مزاولة الحرفه.
وٌحظر علً صاحب العمل استخدام عامل فً احدي الحرؾ المبٌنة بالقرار الوزاري
المشار إلٌه بالفقرة السابقة  ،إال إذا كان العامل حاصبل علً الترخٌص المذكور.وٌحدد
بقرار من الوزٌر المختص بعد اخذ رأى التنظٌم النقابً شروط وقواعد وإجراءات
منح الترخٌص والرسم المقرر له بما ال ٌجاوز اربعٌن جنٌها َ وحاالت اإلعفاء منه.
ج -اال ٌكون انتهاء الخدمة باختٌار العامل أو بسبب االستقالة  ،وال ٌكون مترتبا
علً خطئه أو اتٌان فعل ؼٌر مشروع او بسبب سوء السلوك الفادح أو
المقصود.
وبعض النظم تشترط لصرؾ التعوٌض اال ٌكون التعطل بسبب اشتراك
العامل فً االضراب.
وقد ٌكون سقوط الحق فً التعوٌض فً هذه الحاالت نهائٌا  ،كما ٌكون لمدة
معٌنة ٌجوز صرؾ التعوٌض بعدها للمؤمن علٌه للفترة الباقٌة من مدة صرؾ
التعوٌض.
وتقصر بعض النظم الحرمان الكامل من التعوٌض علً حاالت انهاء الخدمة
بسبب الحكم علً المؤمن علٌه فً جناٌة أو جنحة ماسة بالشرؾ أو االمانة او
االداب العامة  ،اما فً ؼٌر ذلك من حاالت الفصل بسبب سوء سلوك العامل
فتكتفً بتخفٌض قٌمة التعوٌض المستحق وذلك لعدم االضرار باسرة العامل.
حاالت خفض قٌمة التعوٌض
األصل أن تعوٌض البطالة ٌقتصر على الحاالت التً تنتهً فٌها الخدمة ألسباب خارجة
عن إرادة العامل وبالتالً فلن أسباب انتهاء الخدمة المحددة فً المادة  69من قانون
العمل الجدٌد الصادر بالقانون رقم  12لسنة  ( 2003م 76من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم  91لسـ 1959ومادة  61من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137
لسـ ) 1981التً ٌقع فٌها انتهاء الخدمة بسبب ارتكاب العامل خطا جسٌما األصل أال
ٌستحق فٌها العامل تعوٌض البطالة ألن انتهاء الخدمة كان بعمل إرادي من جانبه  ،إال
أنه مراعاة لحال أسرة المتعطل ومحافظة على كٌانها قرر قانون التأمٌن االجتماعً
استحقاق نصؾ التعوٌض المستحق وذلك فً الحاالت اآلتٌة :

مادة  :69ال ٌجوز فصل العامل إال إذا ارتكب خطأ جسرٌما  ،وٌعتبار مان قبٌال الخطاؤ
الجسٌم الحاالت االتٌة :
 - 1إذا ثبت انتحال العامل لشخصٌة ؼٌر صحٌحة او قدم مستندات مزورة.
 - 2إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسٌمه لصاحب العمل بشررط ان
ٌبلػ صراحب العمرل الجهرات المختصره بالحرادث خربلل اربرع وعشررٌن سراعة مرن
وقت علمه بوقوعه .
 - 3إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعلٌمات البلزم اتباعها لسبلمة العمرال والمنشرأة
–بشرط ان تكون هذة التعلٌمات مكتوبه ومعلنة فً مكان ظاهر –رؼم التنبٌه علٌه
كتابة بمراعاة ذلك.
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
 -1انتحال المؤمن علٌه شخصٌة ؼٌر صحٌحة أو تقدٌم شهادات أو أوراق مزورة .
-2إذا كان المؤمن علٌه معٌنا تحت االختبار .
-3ارتكاب المؤمن علٌه خطأ نشأت عنه خسارة جسٌمة لصاحب العمل  ،ابلػ عنه
صاحب العمل الجهات المختصة خبلل  24ساعة من وقت علمه بوقوعه .
-4عدم مراعاة التعلٌمات البلزم اتباعها لسبلمة العاملٌن أو المنشأة بشرط أن تكون هذه
التعلٌمات مكتوبة ومعلقة فً مكان ظاهر .
-5ؼٌاب المؤمن علٌه دون سبب أكثر من المدة التً تنص علٌها قوانٌن ولوائح
التوظؾ أو العمل بحسب األحوال .
-6عدم قٌام المؤمن علٌه بتأدٌة التزامات العمل الجوهرٌة .
-7إفشاؤه األسرار الخاصة بالعمل .
-8وجوده أثناء العمل فً حالة سكر بٌن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة .
-9اعتداء المؤمن علٌه على صاحب العمل أو المدٌر المسئول  ،وكذلك اعتداؤه اعتداء
جسٌما على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه
تضمنت البلبحة التنفٌذٌة
مادة ()890
على صاحب العمل موافاة الهٌئة بلستمارة نهاٌة الخدمرة موضرحا بهرا أسرباب إنهراء
الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل ،وفً حالة إمتناع العامل عن التوقٌع على
هذه اإلستمارة فعلى صاحب العمل أن ٌوضح بها أسباب هذا اإلمتناع.
وإذا أثبت صاحب العمل فً إسرتمارة نهاٌرة الخدمرة أن انتهراء خدمرة العامرل ٌرجرع
إلى أحد األسباب اآلتٌة:
 -88االستقالة.
 -80إرتكابه ألفعال ماسة بالشرؾ  ،أو األمانة ،أو اآلداب العامة.
 -82إنتحاله شخصٌة ؼٌر صحٌحة ،أو تقدٌمه شهادات أو أوراق مزورة.
 -84إرتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسٌمة لصاحب العمل بشرط أن ٌكرون صراحب
العمل قد أبلػ عنه الجهات المختصة خبلل  24ساعة من وقت علمه بوقوعه.
 -85عرردم مراعاترره التعلٌمررات الرربلزم إتباعهررا لسرربلمة العرراملٌن أو المنشررأة بشرررط أن
تكون هذه التعلٌمات مكتوبة ومعلقة فً مكان ظاهر.
 -86ؼٌابه دون سبب أكثر مرن المردة الترً تنرـص علٌهرا قروانٌن ولوائرـح التوظرـؾ أو

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
 - 4إذا تؽٌب العامل بدون مبرر مشروع اكثر مرن عشررٌن ٌومرا متقطعرة خربلل السرنة
الواحدة او اكثر من عشرة اٌام متتالٌه  ،علً ان ٌسبق الفصل إنذار كتابً بخطاب
موصً علٌه بعلم الوصرول مرن صراحب العمرل للعامرل بعرد ؼٌلبره عشررة اٌرام فرً
الحالة االولً  ،وبعد ؼٌابه خمسة اٌام فً الحالة الثانٌة .
 - 5إذا ثبت ان العامل افشرً اسررار المنشرأة الترً ٌعمرل بهرا ادت إلرً احرداث اضررار
جسٌمة بالمنشأة .
 - 6إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فً ذات نشاطه .
 - 7إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل فً حاالت سكر بٌن او مترأثرا بمرا تعاطراه مرن
مادة مخدرة.
 - 8إذا ثبررت اعتررداء العامررل علررً صرراحب العمررل او المرردٌر العررام وكررذلك إذا وقررع منرره
اعتداء جسٌم علً احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه.
 - 9إذا لم ٌراع العامل الضوابط الواردة فً المواد من ( )192إلً ()194من الكتاب
الرابع من هذا القانون (عبلقة العمل الجماعٌة )  -الباب الرابع منازعات العمل
الجماعً )
تنص المادة األولً من القانون رقم  856لسنة  0220بانشاء صندوق اعانات
الطوارئ للعمال ٌ :نشأ صندوق العانات الطوارئ للعمال تكون له الشخصٌة
االعتبارٌة العامة  ،وٌتبع وزٌر القوي العاملة والهجرة  ،وذلك لتقدٌم اعانات

للعاملٌن الذٌن ٌتوقؾ صرؾ أجورهم من المنش ت التً ٌتم اؼبلقها كلٌا أو جزئٌا أو
تخفٌض عدد عمالها المقٌدٌن فً سجبلتها المؤمن علٌهم لدي التأمٌنات االجتماعٌة .

تنص المادة الثالثة من القانون رقم  856لسنة  0220بانشاء صندوق اعانات
الطوارئ للعمال  :تتكون موارد الصندوق من:

 %1 – 1من األجور األساسٌة للعاملٌن بمنش ت القطاع العام وقطاع األعمال العام
والقطاع الخاص التً ٌعمل بها ثبلثون عامبل فأكثر تتحملها وتلتزم بتسدٌدها
المنش ت المشار الٌها علً النحو الذي تحدده البلئحة التنفٌذٌة .
تنص المادة  8من البلبحة التنفٌذٌة للقانون رقم  856لسنة  0220بانشاء صندوق
اعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار ربٌس مجلس الولراء رقم  8295لسنة
 : 0220الؽرض من انشاء صندوق اعانة الطوارئ هو تقدٌم اعانات للعمال الذٌن
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
العمل بحسب األحوال.
 -87عدم قٌامه بتأدٌة إلتزامات العمل الجوهرٌة.
 -88إفشائه األسرار الخاصة بالعمل.
 -89وجوده أثناء العمل فً حالة سكر بٌن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
 -02إعتدائره علرى صرراحب العمرل أو المرردٌر المسرئول وكرذلك إعتدائرره إعترداء جسررٌما
على أحد رؤسائه فً العمل أثناء العمل أو بسببه.
و اعترض العامل على سبب انتهاء الخدمة صراحة على اإلستمارة سرالفة الرذكر أو
بشكوى مقدمة للهٌئة أو أبدى إعتراضه ضمنا بلمتناعه عن التوقٌع على هذه اإلستمارة،
فلنه ٌتعٌن على الهٌئة إرسال أوراق النزاع المشار إلٌها فرً الٌروم الترالً لوصرولها إلرى
مكتب العمل الواقع فرً دائرتره محرل العمرل علرى أن تسرلم إلٌره بالٌرد أو بالبرٌرد المسرجل
المستعجل حسب األحوال.

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
ٌتوقؾ صرؾ أجورهم من المنش ت أٌا كان عدد عمالها التً تم اؼبلقها كلٌا أو جزئٌا
أو تخفٌض عدد عمالها المؤمن علٌهم لدي التأمٌنات االجتماعٌة  ،علً أن تكون واقعة

التوقؾ عن صرؾ األجور ؼٌر منشئة الستحقاق اعانة البطالة المقررة طبقا للقانون
رقم  79لسنة  1975بشأن التأمٌن االجتماعً .

تنص المادة  8من البلبحة التنفٌذٌة للقانون رقم  856لسنة  0220بانشاء صندوق
اعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار ربٌس مجلس الولراء رقم  8295لسنة
: 0220
تسدد المنش ت الخاضعة ألحكام القانون رقم  156لسنة  2002نسبة قدرها  %1من

األجور األساسٌة للعاملٌن المؤمن علٌهم لدٌها بموجب شٌكات باسم " صندوق اعانات
الطوارئ للعمال " خبلل النصؾ األول من كل شهر مرفقا بها نموذج ٌوضح عدد

وٌصدر قرار من رئٌس الهٌئة بالتنسٌق مع وزٌر القوى العاملرة براإلجراءات الترً العمال المؤمن علٌهم بالمنشأة ومجموعة أجورهم األساسٌة .
تتبع عند قٌام نزاع بٌن العامل وبٌن صاحب العمل على سبب انتهاء الخدمة ،وإجراءات
تنص المادة  9من البلبحة التنفٌذٌة للقانون رقم  856لسنة  0220بانشاء صندوق
نظر مكتب العمل لهذا النزاع وإبداء رأٌه فٌه.
اعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار ربٌس مجلس الولراء رقم  8295لسنة
 - 0220المستبدلة بقرار ربٌس مجلس الولراء رقم  8887لسنة  :0227تصرؾ
االعانة وفقا للشروط والضوابط التالٌة :
ٌ – 1تم النظر فً الحاالت المطلوب صرؾ االعانة لها استنادا الً تقرٌرتتقدم به
للصندوق النقابة العامة المعنٌة أو المنشأة مرفقا به نموذج طلب صرؾ االعانة .
ٌ – 2تولً الصندوق اتخاذ كافة اجراءات الصرؾ بطرق الصرؾ المعتادة ومتابعة
عملٌة الصرؾ .
 - 3تصرؾ االعانة لمدة ستة أشهر كحد اقصً الً أن ٌتم اعادة التشؽٌل المناسب
للمنشأة أواتخاذ االجراءات القانونٌة التً من شأنها عدم استحقاق صرؾ االعانة
أو حصول العامل علً فرصة عمل بدٌلة .
ٌ – 4جوز لوزٌر القوي العاملة والهجرة ورئٌس مجلس ادارة الصندوق زٌادة الحد
األقصً المشار الٌه لصرؾ االعانة فً ضوء ظروؾ وأوضاع المنشأة وبما
الٌجوز اثنً عشر شهرا .
ٌ - 5كون الصرؾ بواقع  %100من األجر األساسً المؤمن علٌه للعامل وبحد أدنً
 200جنٌه مصري شهرٌا .
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

ٌناٌر 0200

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
 – 6أن ٌكون هؤالء العاملٌن من المؤمن علٌهم علً قوة المنشأة لدي التأمٌنات

االجتماعٌة .

 – 7ان ٌكون صرؾ االعانة للعاملٌن بالمنشأة التً ٌسري علٌها هذا القانون من
خبلل أدوات الصرؾ المعتادة وٌعتمد هذا الصرؾ من األمٌن العام للصندوق أو
من ٌفوضه كتوقٌع أول وٌكون التوقٌع الثانً للمختص بالشئون المالٌة بالصندوق
( المدٌر المالً للصندوق ) أو من ٌنوب عنه .
تنص المادة  82من البلبحة التنفٌذٌة للقانون رقم  856لسنة  0220بانشاء
صندوق اعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار ربٌس مجلس الولراء رقم 8295
لسنة ٌ : 0220وقؾ صرؾ االعانة فً الحاالت التالٌة :
 – 1اذا وجد العامل فرصة عمل بدٌلة .
 – 2اعادة تشؽٌل المنشأة .
 – 3انتهاء عبلقة العمل .
 – 4اذا ثبت التحاٌل بأٌة صورة لصرؾ االعانة .
مادة  :67إذا اتهم العامل بارتكاب جناٌة او بارتكراب جنحرة مخلرة بالشررؾ او االمانره
او االداب العامرة او اتهررم بارتكرراب أي جنحررة داخررل دائرررة العمررل جرراز لصرراحب العمررل
وقفه مؤقتا  ،وعلٌه ان ٌعرض االمر علً اللجنة المشار إلٌها فً المادة ( )71من هرذا
القانون خبلل ثبلثة اٌام من تارٌخ الوقؾ .
وعلً اللجنة ان تبت فً الحالة المعروضة علٌها خبلل سبعة اٌام مرن ترارٌخ العررض
 ،فلذا وافقت علً الوقؾ ٌصرؾ للعامل نصؾ اجره ،اما فً حالة عدم الموافقره علرً
الوقؾ ٌصرؾ اجر العامل كامبل من تارٌخ وقفه .
فررلذا رات السررلطه المختصرره عرردم تقرردٌم العام رل للمحاكمررة الجنائٌررة او قرردم للمحاكمررة
وقضً ببراءته وجب اعادته للعمل مع تسوٌة مستحقاته كاملره واال اعتبرر عردم اعادتره
فصبل تعسفٌا .
وإذا ثبت ان اتهام العامل كان بتدبٌر صاحب العمل او من ٌمثله وجب اداء باقً اجره
عن مدة الوقؾ.
مااادة 72معدلااة بالقااانون رقاام  882لساانة ٌ ( 0228عماال ب ا ماان ٌ 02ولٌااو لساانة
 : ) 0228إذا نشأ نزاع فردي بٌن صاحب العمل والعامل فً شأن تطبٌق احكام هرذا
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

القانون أو أي من القوانٌن أو اللروائح المنظمرة لعبلقرات العمرل الفردٌرة فرؤلي منهمرا ان
ٌطلب من لجنة – تشكل من  :ممثل للجهة اإلدارٌة المختصة (مقررا)  ،ممثل للمنظمة
النقابٌررة  ،وممثررل لمنظمررة أصررحاب األعمررال  -خرربلل عشرررة اٌررام مررن تررارٌخ النررزاع
تسوٌته ودٌا  ،فلذا لم تتم التسوٌه خبلل واحد وعشرٌن ٌومرا  -مرن ترارٌخ تقردٌم الطلرب
– جازألي منهما أن ٌطلب مرن الجهرة االدارٌرة المختصرة احالرة النرزاع الرً المحكمرة
العمالٌة المنصوص علٌها فً المادة ( )71من هذا القرانون أو أن ٌلجرأ الٌهرا فرً موعرد
اقصاه خمسة واربعٌن ٌوما َ من تارٌخ اننهاء المدة المحددة للتسوٌة سواء كران قرد تقردم
للجنة بطلب التسوٌة أو لم ٌتقدم به وإال سقط حقه فً عرض االمر علً المحكمة .
مااادة ٌ :896كررون لصرراحب العمررل  ،لضرررورات اقتصررادٌة  ،حررق اإلؼرربلق الكلررً أو
الجزئً للمنشأة أو تقلٌص حجمها أو نشاطها بما قد ٌمس حجم العمالرة بهرا  ،وذلرك فرً
األوضاع وبالشروط واإلجراءات المنصوص علٌها فً هذا القانون.

مااادة  :897فررً تطبٌررق أحكررام المررادة السررابقة  ،علررً صرراحب العمررل أن ٌتقرردم بطلررب
إؼبلق المنشأة تقلٌص حجمها أو نشاطها إلً لجنة تشكل لهذا الؽرض.
وٌتضمن الطلب األسرباب الترً ٌسرتند إلٌهرا فرً ذلرك وأعرداد وفئرات العمرال الرذي سرٌتم
االستؽناء عنهم.
وعلً اللجنة أن تصدر قرارها مسببا خربلل ثبلثرٌن ٌومرا علرً األكثرر مرن ترارٌخ تقردٌم
الطلب الٌها فرلذا كران القررار صرادرا بقبرول الطلرب وجرب أن ٌشرتمل علرً بٌران ترارٌخ
تنفٌذه .
ولصرراحب الشررأن أن ٌررتظلم مررن هررذا القرررار بقبررول الطلررب وجررب أن ٌشررتمل علررً بٌرران
تارٌخ تنفٌذه  .ولصاحب الشأن أن ٌتظلم مرن هرذا القررار أمرام لجنرة أخرري تشركل لهرذا
الؽرض  ،وٌترتب علً التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقؾ تنفٌذه.
وٌصدر قرار من رئٌس مجلس الوزراء بتشكٌل كل من اللجنتٌن المشار إلٌهما وتحدٌرد
اختصاصرراتهما والجهررات التررً تمثررل فٌهمررا واإلجررراءات التررً تتبررع أمامهمررا ومواعٌررد
وإجراءات التظلم.
وٌراعً أن ٌتضمن تشكٌل كل من اللجنتٌن ممثبل عن المنظمة النقابٌة العمالٌرة المعنٌرة
ٌرشررحه االتحرراد العررام لنقابررات عمررال مصررر  ،وممررثبل عررم منظمررات أصررحاب األعمررال
ترشحه المنظمة المعنٌة بنشاط المنشأة.
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

مادة ٌ :898خطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابٌة المعنٌرة بالطلرب المقردم منره
وبالقرار الصادر براإلؼبلق الكلرً أو الجزئرً للمنشرأة أو بتقلرٌص حجمهرا أو نشراطها .
وٌكون تنفٌذ ذلك القرار اعتبارا من التارٌخ الذي تحردده اللجنرة الترً نظررت الطلرب أو
التظلم علً حسب األحوال.

مااادة  :899فررً حالررة اإلؼرربلق الجزئررً أو تقلررٌص حجررم المنشررأة أو نشرراطها  ،إذا لررم
تتضمن االتفاقٌة الجماعٌة السارٌة فً المنشأة المعراٌٌر الموضروعٌة الختٌرار مرن سرٌتم
االستؽناء عنهم من العمال ،فلنه ٌتعٌن علرً صراحب العمرل أن ٌتشراور فرً هرذا الشرأن
مرن المنظمرة النقابٌررة وذلرك بعرد صرردور القررار وقبرل التنفٌررذ وتعتبرر األقدمٌرة واألعبرراء
العائلٌة والسن والقدرات والمهارة المهنٌة للعمال من المعاٌٌر التً ٌمكن االستئناس بها
فً هذا الشأن.
وفررً جمٌررع األحرروا ل ٌتعررٌن أن تراعررً تلررك المعرراٌٌر والموازنررة بررٌن مصررالح المنشررأة
ومصالح العمال .

مادة ٌ :022حظر علً صاحب العمل التقدم بطلب اإلؼبلق الكلرً أو الجزئرً للمنشرأة
أو تقلٌص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكٌم.

مادة  :028مع عدم اإلخبلل بحكم المادة ( )198من هذا القانون  ،وفً الحاالت الترً
ٌحق فٌها لصاحب العمل انهاء عقد العمل ألسباب اقتصادٌة ٌجوز له بدال مرن اسرتخدام
هذا الحق ان ٌعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة  ،وله علرً األخرص أن ٌكلرؾ العامرل
بعمل متفق علٌه ولو كان ٌختلؾ عن عمله األصلً  ،كما أن له أن ٌنقص أجرر العامرل
بما ال ٌقل عن الحد األدنى لؤلجور.
فلذا قام صاحب العمل بتعدٌل فً شروط العقد وفقا للفقرة السابقة كان للعامرل أن ٌنهرً
عقد العمل دون أن ٌلتزم باإلخطرار  ،وٌعتبرر اإلنهراء فرً هرذه الحالرة انهراء مبرررا مرن
جانب صاحب العمل ،وٌستحق العامل المكافأة المنصوص علٌها بالفقرة التالٌة.
وٌلتزم صاحب العمل عند إنهاء العقد ألسباب اقتصادٌة وفقا لئلجراءات المبٌنة بالمواد
من ( )200-196مرن هرذا القرانون برأن ٌرؤدي للعامرل الرذي أنهرً عقرده مكافرأة تعرادل
األجررر الشررامل لشررهر عررن كررل سررنة مررن الخمررس السررنوات األولررً مررن سررنوات الخدمررة
وشهر ونصؾ عن كل سنة تجاوز ذلك.
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
المبحث الحادي عشر
انهاء الخدمة
مادة ()8
فى تطبٌق أحكام هذا القانون ٌقصد بالكلمات والعبارات التالٌة المعنى المبٌن قرٌن
كل منها:
التعرٌف
الكلمة أو
بند
العبارة
سن الستٌن بالنسبة للبنود أوال وثالثا من المادة ( )2من هذا
سن
82
الشٌخوخة القانون وسن الخامسة والستٌن بالنسبة للمؤمن علٌهم المشار
إلٌهم بالبند ثانٌا ورابعا ،وذلك مع مراعاة حكم المادة () 41
من هذا القانون.
مادة ()08
ٌستحق المعاش فى الحاالت اآلتٌة:
 -1بلوغ سن الشٌخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
ال تقل عن  120شهرا فعلٌة على األقل ،وتكون لمدة  180شهرا فعلٌه بعد
خمس سنوات من تارٌخ العمل بالقانون.
.......................................................................................
.......................................................................................
(..فقرة أخٌرة)..............
وٌجوز تخفٌض سن الشٌخوخة بالنسبة للمؤمن علٌهم من العاملٌن فى األعمال
الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئٌس مجلس الوزراء بناء على عرض
رئٌس الهٌئة ،وٌجب أن ٌتضمن هذا القرار ما ٌأتى:
(أ) تحدٌد السن المشار إلٌها بالنسبة لكل من تلك األعمال.
(ب) رفع النسب التى ٌحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى ٌعوض المؤمن
علٌه عن تخفٌض السن.
(ج) زٌادة نسبة االشتراكات التى ٌتحمل بها صاحب العمل لمواجهة األعباء
الناتجة عن المزاٌا التى تتقرر للعاملٌن المشار إلٌهم.

انقضاء عبلقة العمل

مادة  :805ال ٌجوز تحدٌد سن للتقاعد تقل عن ستٌن سنة .
وٌجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامرل إذا بلرػ سرن السرتٌن  ،مرا لرم ٌكرن العقرد محردد
المدة وكانت مدته تمتد إلً ما بعد بلوؼه هذه السن  ،ففً هذه الحالة ال ٌنتهرً العقرد إال
بانقضاء مدته.

وفً جمٌع األحوال ٌجب عدم اإلخبلل بأحكرام قرانون التأمٌنرات االجتمراعً فٌمرا ٌتعلرق
بسن اسرتحقاق المعراش وٌحرق العامرل فرً اإلسرتمرار فرً العمرل بعرد بلوؼره هرذه السرن
استكماال للمدة الموجبة إلستحقاق المعاش.

تضمن قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  21لسنة  1981بشأن المزاٌا التأمٌنٌة
للعاملٌن باألعمال الصعبة بالصناعات التعدٌنٌة واإلستخراجٌة
(المادة األولى)
تحدد األعمال الصعبة فً الصناعات التعدٌنٌرة واإلسرتخراجٌة وفقرا للجردولٌن رقمرً
 1و  2المرافقٌن .
(المادة الثانٌة)
مع مراعاة حكم الفقرة الثانٌة مرن المرادة 25مرن قرانون العراملٌن بالمنراجم والمحراجر
المشار إلٌه تنتهً خدمة المؤمن علٌه من العاملٌن بأحد األعمال المشار إلٌها فً المرادة
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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ٌناٌر 0200

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
السابقة ببلوغ سن الخامسة والخمسٌن وذلك متى كانت مدد الخدمة الفعلٌة الترى قضرٌت
فً هذه األعمال ال تقل عن خمس عشرة سنة  ،فلن قلت عن ذلك اسرتمر المرؤمن علٌره
بالخدمة حتى استكمال القدر المشار إلٌه أو بلوؼه سن الستٌن أٌهما أقرب .
(المادة الثالثة)
تكرررون النسررربة الترررى ٌحسرررب علرررى أساسرررها المعررراش المسرررتحق وفقرررا ألحكرررام ترررأمٌن
الشٌخوخة والوفاة بواقع  36/1عن كل سنة من سنوات مدة الخدمرة الترى قضرٌت فعربل
فً األعمال المنصوص علٌها فً الجدول رقم ( )1المرفق  ،بواقع  40/1عن كل سنة
مرن السرنوات التررى قضرٌت فعرربل فرً األعمرال المنصرروص علٌهرا فررً الجردول رقررم ()2
المرفق .
وتحسب مدد االشتراك المحسوبة بواقع  75/1بواقع  5/3النسربة المنصروص علٌهرا
فً الفقرة السابقة .
(المادة الرابعة)
تكرون نسربة حصرة صراحب العمرل فرً اشرتراكات ترأمٌن الشرٌخوخة والعجرز والوفراة
بالنسبة للعاملٌن فً األعمال المشار إلٌها وفقا لما ٌأتً :
 % 31بالنسبة للعاملٌن فً األعمال المنصوص علٌها فً الجدول رقم ( )1المرفق .
 % 27بالنسبة للعاملٌن فً األعمال المنصوص علٌها فً الجدول رقم ( )2المرفق .
تنص المادة ( )69من قانون الخدمة المدنٌة الصادربالقانون رقم  88لسنة 0286
علً أن :

تنتهى خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتٌة:

-1
-2
-3
-4
-5
أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  8;1لسنة 9182
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بلوغ سن الستٌن بمراعاة احكام قانون التامٌن االجتماعً المشار إلٌه  ،وٌجوز
بقرار من رئٌس الجمهورٌة العتبارات ٌقدرها مد الخدمة لشاؼلً الوظائؾ
القٌادٌة لمدة ال تجاوز ثبلث سنوات .
االستقالة.
اإلحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
فقد الجنسٌة  ،أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعاٌا الدول األخرى.
االنقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر ٌوما متتالٌة مالم ٌقدم خبلل الخمسة
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
عشر ٌوما التالٌة ما ٌثبت أن االنقطاع كان بعذر مقبول .
 –6االنقطاع عن العمل بدون إذن ثبلثٌن ٌوما ؼٌر متصلة فً السنة .

 - 7عدم اللٌاقة للخدمة صحٌاوذلك بقرار من المجلس الطبً المختص .

 – 8االلتحاق بخدمة جهة أجنبٌة بؽٌر ترخٌص من حكومة جمهورٌة مصر العربٌة .
 - 9الحكم علٌه بعقوبة جناٌة أو بعقوبة مقٌدة للحرٌة فى جرٌمة مخلة بالشرؾ أو
األمانة أو تفقده الثقة واالعتبار .
 - 10الوفاة  ،وفً هذه الحالة ٌصرؾ ما ٌعادل األجر الكامل لمدة شهرٌن لمواجهة

نفقات الجنازة وذلك لؤلرمل أو ألرشد األوالد أو لمن ٌثبت قٌامه بتحمل هذه النفقات.
وتبٌن البلئحة التنفٌذٌة قواعد و إجراءات إنهاء الخدمة لهذه األسباب .

تنص المادة  97من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48
لسنة  8978علً أن  :الٌجوز مد خدمة العامل بعد بلوؼه السن المقررة .
تنص المادة  46من قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم 022
لسنة  8998علً أن ٌ :جوزعند الضرورة القصوي بقرار من رئٌس مجلس

الوزراء مد خدمة أي من العاملٌن شاؼلً الوظائؾ القٌادٌة
أصحاب الخبرة الفنٌة النادرة بالشركة لمدة سنة قابلة للتجدٌد لمدة اقصاها سنتان .
 -2انتهاء خدمة المؤمن علٌه من الفئات المشار إلٌها بالبند أوال من المادة ( )2من مادة ٌ :804نتهً عقد العمل بعجز العامرل عرن تأدٌرة عملره عجرزا كلٌرا أٌرا كران سربب
هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستدٌم متى ثبت عدم هذا العجز.

فلذا كان عجز العامل عجزا جزئٌا فبل تنتهً عبلقة العمل بهذا العجز إال إذا ثبرت عردم
وجود عمل خخر له لدى صاحب العمل.
وٌثبت عدم وجود عمل خخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز وجود عمل خخر لردي صراحب العمرل ٌسرتطٌع العامرل أن ٌقروم بره علرً وجره مررض ،
الجزئى المشار إلٌه بقرار من لجنة ٌصدر بتشكٌلها قرارمن رئٌس الهٌئة وٌثبت وجود أو عدم وجود العمل اآلخر وفقا ألحكام قانون التأمٌن االجتماعً.
باالتفاق مع الوزراء المختصٌن ،وٌكون من بٌن أعضائها ممثل عن التنظٌم
النقابى أو العاملٌن بحسب األحوال وممثل عن الهٌئة ،وٌحدد القرار قواعد تضمنت المادة ( )69من قانون الخدمة المدنٌة الصادربالقانون رقم  88لسنة
 0286أن :
وإجراءات ونظام عمل اللجنة.
وٌستثنى من شرط عدم وجود عمل خخر الحاالت التى ٌصدر بها قرار من تنتهى خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتٌة:
 - 1بلوغ سن ..............
رئٌس الهٌئة بناء على موافقة مجلس اإلدارة.

 - 7عدم اللٌاقة للخدمة صحٌا بقرار من المجلس الطبً المختص .

....................
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

 - 10الوفاة  ،وفً هذه الحالة ٌصرؾ ما ٌعادل األجر الكامل لمدة شهرٌن لمواجهة
نفقات الجنازة وذلك لؤلرمل أو ألرشد األوالد أو لمن ٌثبت قٌامه بتحمل هذه النفقات.
وتبٌن البلئحة التنفٌذٌة قواعد و إجراءات إنهاء الخدمة لهذه األسباب .
تنص المادة  96من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48
لسنة  8978علً أن  :تنتهى خدمة العامل ألحد األسباب اآلتٌة:
( )1بلوغ سن الستٌن وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم  79لسنة  1975باصدار
قانون التأمٌن االجتماعً والقوانٌن المعدلة له .

( )2عدم اللٌاقة للخدمة صحٌا.

( )3االستقالة.
( )4اإلحالة إلى المعاش أو الفصل.
( )5فقد الجنسٌة أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعاٌا الدول األخرى.
( )6الفصل بقرار من رئٌس الجمهورٌة فى األحوال التى ٌحددها القانون الخاص
بذلك.
( )7الحكم علٌه بعقوبة جناٌة فى إحدى الجرائم المنصوص علٌها فى القوانٌن الخاصة
أو بعقوبة مقٌدة للحرٌة فى جرٌمة مخلة بالشرؾ أو األمانة ما لم ٌكن الحكم مع
وقؾ التنفٌذ.
ومع ذلك فلذا كان قد حكم علٌه ألول مرة فبل ٌؤدى إلى إنتهاء الخدمة إال إذا
قدرت لجنة شئون العاملٌن بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروؾ الواقعة
أن بقاؤه فً الخدمة ٌتعارض مع مقتضٌات الوظٌفة أو طبٌعة العمل.
( )8انتهاء مدة العمل المؤقت أوالعرضً .

( )9الوفاة

تنص المادة  45من قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم 022
لسنة  8998علً أن  :تنتهى خدمة العامل ألحد األسباب اآلتٌة:
 - 1فقد الجنسٌة أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعاٌا الدول األخرى.
 - 2بلوغ سن الستٌن وذلك بمراعاة أحكام

قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة . 1975
 - 3عدم اللٌاقة بالخدمة صحٌا.

محمد حامد الصياد
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
 - 4صدور حكم بات بعقوبة جناٌة أو بعقوبة مقٌدة للحرٌة فى جرٌمة مخلة بالشرؾ
أو األمانة ما لم ٌكن الحكم مع وقؾ التنفٌذ الشامل .
ودون اخبلل بأحكام قانون العقوبات اذا كان قد حكم علٌه ألول مرة فبل ٌؤدى
ذلك إلى إنتهاء الخدمة إال إذا قدرت لجنة شئون العاملٌن بقرار مسبب من واقع
أسباب الحكم وظروؾ الواقعة أن بقاءه فً الخدمة ٌتعارض مع مقتضٌات
الوظٌفة أو طبٌعة العمل .
 - 5انتهاء العمل العرضً أو المؤقت أو الموسمً .
 - 6االستقالة.
 - 7اإلحالة إلى المعاش أو الفصل.

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

 - 8الوفاة

وتحدد البلئحة التنفٌذٌة األوضاع واالجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب
االستقالة أو عدم اللٌاقة للخدمة صحٌا .
تنص المادة  98من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48
لسنة  8978علً أن  :تثبت عدم اللٌاقة للخدمة صحٌا بقرار من الجهة الطبىة

المختصة وال ٌجوز فصل العامل لعدم اللٌاقة الصحٌة قبل نفاذ أجازاته المرضٌة
واالعتٌادٌة ما لم ٌطلب هونفسه إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء أجازاته.

 -3العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب األحوال بالنسبة
للفئات المشار إلٌها بالبنود ثانٌا وثالثا ورابعا من المادة ( )2من هذا القانون.
وٌشترط الستحقاق المعاش فى الحاالت ( )4 ، 3 ، 2أن تكون للمؤمن علٌه مدة
اشتراك ال تقل عن ثبلثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة  ،وال ٌسرى هذا الشرط
فى الحاالت اآلتٌة :
(أ) المؤمن علٌهم المنصوص علٌهم فى ( )2 ،1من البند أوال من المادة ()2
من هذا القانون.
(ب) المؤمن علٌهم المنصوص علٌهم فى ( )3من البند أوال من المادة ( )2الذٌن
ٌخضعون للوائح توظؾ صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم
وعبلواتهم وترقٌاتهم بمقتضى اتفاقات جماعٌة أبرمت وفقا لقانون العمل
متى وافق رئٌس الهٌئة على هذه اللوائح أو االتفاقات.
محمد حامد الصياد
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
(ج) انتقال المؤمن علٌه من العاملٌن المشار إلٌهم فى ( )2 ،1من البند أوال من
المادة ( )2من هذا القانون إلى الفئة المشار إلٌها فى ( )3من ذات البند ،أو
إلى أى من البنود األخرى من ذات المادة.
(د) ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتٌجة إصابة عمل.
 -4العجز الكامل أو الوفاة خبلل سنة من تارٌخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط
المؤمن علٌه ،وبشرط عدم تجاوز سن الشٌخوخة وعدم صرؾ تعوٌض الدفعة
الواحدة.
 -5العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تارٌخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط
المؤمن علٌه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمٌن ال تقل عن  120شهرا فعلٌة
على األقل ،وتكون لمدة  180شهرا فعلٌه بعد خمس سنوات من تارٌخ العمل
بالقانون ،وبشرط عدم تجاوز سن الشٌخوخة وعدم صرؾ تعوٌض الدفعة
الواحدة.
 -6انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن علٌه لؽٌر بلوغ سن الشٌخوخة أو العجز
أو الوفاة مع توافر الشروط اآلتٌة:
(أ) توافر مدد اشتراك فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى
معاش ال ٌقل عن ( )%50من أجر أو دخل التسوٌة األخٌر ،وبما ال ٌقل
عن الحد األدنى للمعاش المشار إلٌه بالفقرة األخٌرة من المادة ( )24من هذا
القانون.
(ب) أن تتضمن مدة االشتراك المشار إلٌها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلٌة ال تقل
عن  240شهرا  ،وتكون لمدة  300شهرا فعلٌة بعد خمس سنوات من
تارٌخ العمل بالقانون.
(ج) تقدٌم طلب الصرؾ.
(د)أال ٌكون خاضعا لتأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى تارٌخ تقدٌم طلب
الصرؾ.

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

مادة ٌ :824نتهً عقد العمل محدد المدة بلنتهاء مدته.
فلذا أبرم العقد لمدة تزٌد علً خمس سنوات  ،جراز للعامرل إنهراؤه دون تعروٌض –عنرد
إنقضرراء خمررس سررنوات-وذلررك بعررد إخطررار صرراحب العمررل قبررل اإلنهرراء بثبلثررة أشررهر .
وتسري أحكام الفقرة السابقة علً حاالت انهاء العامل بعد انقضاء المدة المذكورة.

مادة  :825مع مراعاة أحكام المادة  106من هذا القانون إذا انقضرت مردة عقرد العمرل
محدد المدة واستمر طرفاه فً تنفٌذه  ،اعتبر ذلك منهما تجدٌدا للعقد لمدة ؼٌر محددة.
وال ٌسري ذلك علً عقود عمل األجانب.

مادة :826إذا انتهً عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجدٌده بلتفراق صررٌح
بٌن طرفٌه وذلك لمدة أو لمدد أخري .
فلذا زادت مدة العقد األصلٌة والمجددة علرً خمرس سرنوات  ،جراز للعامرل إنهراؤه وفقرا
ألحكام المادة  104من هذا القانون
مادة  :827إذا أبرم العقد العمل إلنجاز عمل معٌن ،النتهً العقد بلنجاز هذا العمل فلذا
استؽرق هذا اإلنجاز مدة تزٌد علً خمرس سرنوات ال ٌجروز للعامرل إنهراء العقرد المبررم
قبل تمام إنجاز العمل.

مادة  :828اذا انتهً عقد العمرل المبررم إلنجراز عمرل معرٌن واسرتمر طرفراه فرً تنفٌرذ
العقد بعد إنجاز العمل ،اعتبر ذلك تجدٌدا منهما للعقد لمدة ؼٌر محددة.
مااادة  :829إذا انتهررً عقررد العمررل المبرررم لعمررل معررٌن بلنجررازه  ،جرراز تجدٌررده بلتفرراق
صرٌح بٌن طرفٌه وذلك لعمل أو أعمال أخري مماثلة.
فلذا زادت مدة إنجاز العمل األصلً واألعمرال الترً جردد لهرا علرً خمرس سرنوات  ،ال
ٌجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه األعمال
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

مادة  :882مع عدم اإلخبلل بحكم المرادة( )198مرن هرذا القرانون ومرع مراعراة أحكرام
المواد التالٌة ،إذا كان عقد العمل ؼٌر محدد المدة  ،جاز لكل من طرفٌره انهراؤه بشررط
أن ٌخطر الطرؾ اآلخر كتابة قبل اإلنهاء.
وال ٌجوز لصاحب العمل أن ٌنهً هذا العقد اال فً حدود ما ورد بالمادة ( )69من هذا
القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص علٌه اللوائح المعتمدة.
كما ٌجب أن ٌستند العامل فً اإلنهاء إلً مبرر مشروع وكاؾ ٌتعلق بظروفه الصحٌة
أو االجتماعٌة أو االقتصادٌة.

وٌراعً فً جمٌع األحوال أن ٌتم اإلنهاء فً وقت مناسب لظروؾ العمل.

مااادة ٌ :888جررب أن ٌررتم اإلخطررار قبررل اإلنهرراء بشررهرٌن إذا لررم تتجرراوز مرردة الخدمررة
المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات  ،وقبل اإلنهاء بثبلثة أشرهر إذا زادت
هذه المدة علً عشر سنوات.
مادة  :889ال ٌعتد باستقالة العامرل إال إذا كانرت مكتوبرة  ،وللعامرل المسرتقٌل أن ٌعردل
عن استقالته كتابة خبلل أسبوع من تارٌخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول االستقالة
وفً هذه الحالة تعتبر االستقالة كأن لم تكن.

مادة :800إذا أنهً أحد الطرفٌن العقد دون مبررر مشرروع كراؾ  ،إلترزم برأن ٌعروض
الطرؾ اآلخر عن الضرر الذي ٌصٌبه من جراء هذا اإلنهاء .
فلذا كان اإلنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل للعامل أن ٌلجأ إلً اللجنة
المشررار إلٌهررا فررً المررادة ( )71مررن هررذا القررانون بطلررب التعرروٌض  ،وال ٌجرروز أن ٌقررل
التعرروٌض الررذي تقرررره الجنررة عررن أجررر شررهرٌن مررن األجررر الشررامل عررن كررل سررنة مررن
سنوات الخدمة.
وال ٌخل بحق العامل فً باقً إستحقاقاته المقررة قانونا.

مادة ٌ :807حظر علً صاحب العمل إنهاء عقرد العمرل لمررض العامرل إال إذا اسرتنفد
العامررل اجازاترره المرضررٌة وفقررا لمررا ٌح ردده قررانون التررأمٌن اإلجتمرراعً  ،باالضررافة إلررً
متجمد اجازاته السنوٌة المستحقة له.
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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ٌناٌر 0200

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
وعلً صاحب العمل أن ٌخطر العامل برؼبته فً إنهاء العقد قبل مضً خمسة عشر
ٌوما من تارٌخ استنفاد العامل إلجازاته .
فلذا شفً العامل قبل تمام اإلخطار امتنع علً صاحب العمل إنهاء العقد لمرض
العامل.

مادة  :808للعاملة أن تنهً عقد العمل سواء كان محدد المدة أو ؼٌر محدد المدة
بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن ٌؤثر ذلك علً الحقوق المقررة لها وفقا
ألحكام هذا القانون أو ألحكام قانون التأمٌن االجتماعً.
وعلً العاملة التً ترؼب فً إنهاء العقد لؤلسباب المبٌنة فً الفقرة السابقة أن تخطر
صاحب العمل كتابة برؼبتها فً ذلك خبلل ثبلثة أشهر من تارٌخ إبرام عقد الزواج أو
ثبوت الحمل أو من تارٌخ الوضع بحسب األحوال.
مادة  : 809لصاحب العمل أن ٌنهً عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما إلنجاز
عمل معٌن إذا حكم علً العامل نهائٌا بعقوبة جناٌة أو بعقوبة مقٌدة للحرٌة فً جرٌمة
ماسة بالشرؾ أو األمانة أو اآلداب العامة  ،وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقؾ تنفٌذ
العقوبة
تنص المادة ( )72من قانون الخدمة المدنٌة الصادربالقانون رقم  88لسنة 0286
علً أن :
للموظف الذي جاول سن الخمسٌن أن ٌطلب إحالت للمعاش المبكر مالم ٌكن قد
اتخذت ضده إجراءات تأدٌبٌة  ،وٌتعٌن علً الوحدة االستجابة لهذا الطلب وفقا لما
تحدده البلئحة التنفٌذٌة  ،وفً هذه الحالة تسوي حقوقه التأمٌنٌة علً النحو اآلتً :
 – 1إذا لم ٌكن قد جاوز سن الخامسة والخمسٌن وجاوزت مدة اشتراكه فً نظام
التأمٌن االجتماعً عشرٌن عاما ومضً علً شؽله الوظٌفة أكثر من سنة ،
فٌعتبر مرقً إلً الوظٌفة التالٌة لوظٌفته من الٌوم السابق علً تارٌخ إحالته
للمعاش  ،وتسوي حقوقه التأمٌنٌة بعد ترقٌته علً أساس مدة اشتراكه فً نظام
التامٌن االجتماعً مضافا إلٌها خمس سنوات .
 - 2إذا كان قد جاول سن الخامسة والخمسٌن  ،وجاوزت مدة اشتراكه فً التأمٌنات
االجتماعٌة عشرٌن عاما فتسوي حقوقه التأمٌنٌة علً أساس مدة اشتراكه فً
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
التأمٌنات االجتماعٌة مضافا إلٌها المدة الباقٌة لبلوؼه السن المقررة النتهاء
الخدمة أو خمس سنوات أٌهما اقل .
وال ٌجوز تعٌٌن من ٌحال للمعاش المبكر وفقا ألحكام هذه المادة فً أي من الوحدات
الخاضعة ألحكام هذا القانون

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

تنص المادة  99من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48
لسنة  8978علً أن  :للعامل أن ٌقدم استقالته من وظٌفته وتكون االستقالة مكتوبة.
مادة ()48
ٌصدر رئٌس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزٌر المختص بالتأمٌنات قرارا
بتوحٌد سن الشٌخوخة تدرٌجٌا لٌكون الخامسة والستٌن اعتبارا من أول ٌولٌو 2040
مادة ()44
إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقا لتأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة  ،إلى
عمل أو نشاط ٌخضعه ألحكام هذا التأمٌن  ،فتعتبر مدة اشتراكه الجدٌدة مدة قائمة
بذاتها  ،وتتحدد حقوقه التأمٌنٌة عنها وفقا ألحكام هذا الباب.
وٌراعى فى حالة استحقاق معاش عن المدة األخٌرة عدم تكرار االنتفاع بالحد
األدنى للمعاش فى تارٌخ االستحقاق.
وال تسرى أحكام تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى شأن المؤمن علٌه إذا
تجاوزت سنه سن الشٌخوخة.
وتحدد البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وأحكام تنفٌذ هذه المادة.
اتفاقٌات العمل الجماعٌ

مااادة :850اتفاقٌررة العمررل الجماعٌررة هررً اتفرراق ٌررنظم شررروط وظررروؾ العمررل واحكررام
التشؽٌل وٌبرم بٌن منظمة او اكثر من المنظمات النقابٌه العمالٌه وبٌن صاحب عمل او
مجموعة من أصحاب االعمال او اكثر من منظماتهم.
مادة ٌ :852جب ان تكون االتفاقٌه الجماعٌره مكتوبره باللؽرة العربٌرة وان تعررض مرن
خبلل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ توقٌعهرا علرً مجلرس إدارة النقابرة العامره او االتحراد
العررام لنقابررات عمررال مصررر علررً حسررب األحرروال المقررررة فررً قررانون النقابررات العمالٌررة
وتكون الموافقة علٌها من أٌهما باألؼلبٌة المطلقة ألعضراء مجلرس اإلدارة وذلرك خربلل
مدة ال تجاوز ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ توقٌع االتفاقٌه.
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
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ٌناٌر 0200

قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
وٌترتب علً تخلؾ أي شرط من الشروط السابقة بطبلن االتفاقٌه.

مادة ٌ :854قع باطبل كل حكم ٌرد فً االتفاقٌة الجماعٌة ٌكون مخالفا ألحكرام القرانون
أو النظام العامة أو اآلداب العامة.
وفً حالة تعارض حكم فً عقد العمل الفردي مع حكم مقابرل فرً االتفاقٌرة الجماعٌرة ،
ٌسري الحكم الذي ٌحقق فائدة أكثر للعامل دون ؼٌره

مادة ٌ :855كون إبرام االتفاقٌة الجماعٌرة لمردة محرددة ال تزٌرد علرً ثربلث سرنوات أو
للمرردة البلزمررة لتنفٌررذ مشررروع معررٌن فررلذا زادت المرردة فررً الحالررة األخٌرررة علررً ثرربلث
سنوات تعٌن علً طرفً االتفاقٌرة التفراوض لتجدٌردها كرل ثربلث سرنوات فرً ضروء مرا
ٌكون قد أستجد مرن ظرروؾ اقتصرادٌة واجتماعٌرة وٌتبرع فرً شرأن التجدٌرد اإلجرراءات
الواردة بالمادة ( )156من هذا القانون.
مادة ٌ :856تعٌن علً طرفً االتفاق سلوك طرٌق المفاوضة الجماعٌة لتجدٌردها قبرل
انتهاء مدتها بثبلث سنوات فرلذا انقضرت المردة األخٌررة دون االتفراق علرً التجدٌرد أمترد
العمل باالتفاقٌة مدة ثبلث ة أشرهر وٌسرتمر التفراوض لتجدٌردها فرلذا انقضرً شرهران دون
التوصررل إلررً اتفرراق كرران ألي مررن طرفررً االتفاقٌررة عرررض األمررر علررً لجهررة اإلدارٌررة
المختصة التخاذ ما ٌلزم نحو إتباع إجراءات الوساطة وفقرا ألحكرام المرادة ( )170مرن
هذا القانون .

مادة ٌ :857لتزم صاحب العمل بأن ٌضرع فرً مكران ظراهر فرً محرل العمرل االتفاقٌرة
الجماعٌررة متضررمنة نصوصررها والمرروقعٌن علٌهررا وتررارٌخ إٌررداعها لرردي الجهررة اإلدارٌررة
المختصة.

ماادة  :858تكررون االتفاقٌررة الجماعٌررة نافررذة وملزمرة لطرفٌهررا بعررد إٌررداعها لرردي الجهررة
اإلدارٌة المختصرة ونشرر هرذا اإلٌرداع الوقرائع المصررٌة مشرتمبل علرً ملخرص ألحكرام
االتفاقٌة.
وتتولً الجهة اإلدارٌة المختصة قٌد االتفاقٌة خبلل ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ إٌداعها لدٌها
ونشر القٌد وفقا ألحكام الفقرة األولً .
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة
ولهررا خرربلل المرردة المررذكورة االعتررراض علررً االتفاقٌررة ورفررض قٌرردها وإخطررار طرفررً
االتفاقٌررة برراالعتراض والرررفض وأسرربابه وذلررك بكترراب موصررى علٌرره مصررحوب بعلررم
الوصرررول .فرررلذا انقضرررت المررردة المرررذكورة ولرررم تقرررم الجهرررة اإلدارٌرررة بالقٌرررد والنشرررر أو
االعتراض وجب علٌها إجراء القٌد والنشر وفقا لؤلحكام السابقة .

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

مادة ()06
فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن علٌه  ،ولم تتوافر فى شأنه شروط
استحقاق المعاش ٌ ،ستحق تعوٌض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه فً تأمٌن
الشٌخوخة والعجز والوفاة.
وٌحسب هذا التعوٌض بنسبة ( )%15من األجـر السنوي عن كل سنة من سنوات
مدة االشتراك فً التأمٌن.
وٌقصد باألجر السنوى أجر أو دخل التسوٌة وفقا للمادة ( )22من هذا القانون
مضروبا فً إثنى عشر.
وٌصرؾ هذا التعوٌض فً الحاالت اآلتٌة-:
 -1مؽادرة األجنبً للببلد نهائٌا أو اشتؽاله فً الخارج بصفة دائمة أو التحاقه
بالبعثة الدبلوماسٌة فى سفارة أو قنصلٌة دولته.
 -2هجرة المؤمن علٌه.
 -3الحكم نهائٌا على المؤمن علٌه بالسجن بقدر المدة الباقٌة لبلوؼه سن الشٌخوخة.
 -4إذا نشـأ لدى المؤمن علٌه خبلل مدة سجنه عجز جزئى مستدٌم ٌمنعه من
مزاولة العمل.
 -5انتظام المؤمن علٌه فى سلك الرهبنة.
 -6عجز المؤمن علٌه عجزا كامبل.
 -7وفاة المؤمن علٌه ،وفى هذه الحالة تصرؾ المبالػ المستحقة بأكملها إلى
مستحقى المعاش عنه حكما موزعة علٌهم بنسبة أنصبتهم فً المعاش فلذا لم
ٌوجد سوى مستحق واحد للمعاش أدٌت إلٌه هذه المبالػ بالكامل ،فلذا لم ٌوجد
أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعٌٌن.
 -8بلوغ المؤمن علٌه سن الشٌخوخة.
وٌستثنى من تطبٌق شرط انتهاء النشاط الحاالت المنصوص علٌها بالبنود (، 5
 )8 ، 7، 6بالنسبة للمؤمن علٌهم المنصوص علٌهم بالبند ثانٌا من المادة ( )2من هذا
القانون.
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون
وفى الحاالت المنصوص علٌها فً البنود (ٌ )8 ، 7 ، 6صرؾ مبلػ التعوٌض مضافا
إلٌه مبلػ ٌحسب بنسبة تساوى متوسط سعر أذون الخزانة خبلل المدة من نهاٌة
االشتراك وحتى نهاٌة الشهر السابق على تارٌخ تحقق واقعة استحقاق الصرؾ من
مبلػ التعوٌض.

تنص المادة ( )02من قانون الخدمة المدنٌة الصادربالقانون رقم  88لسنة 0286
علً أن :
تنتهى مدة شؽل الوظائؾ القٌادٌة واإلدارة اإلشرافٌة بانقضاء المردة المحرددة فرى قررار
شؽلها ما لم ٌصدر قرار بتجدٌدها  ،وبانتهاء هذه المدة ٌشؽل الموظؾ وظٌفة أخرى ال
ٌقرل مسرتواها عرن مسرتوي الوظٌفرة الترً كران ٌشرؽلها إذا كرران مرن مروظفً الدولرة قبررل
شؽله إلحدي هذه الوظائؾ .
وٌجوز للموظؾ خبلل الثبلثٌن ٌوما التالٌة النتهاء مدة شرؽله إلحردي الوظرائؾ المشرار
الٌهرا طلرب إنهرراء خدمتره  ،وفررً هرذه الحالررة تسرتوى حقوقرره التأمٌنٌرة علررى أسراس مرردة
اشتراكه فى التأمٌن االجتماعى مضافا إلٌها مدة خمرس سرنوات او المردة الباقٌرة لبلوؼره
السن المقررة قانونا لترك الخدمة أٌهما اقل  ،وٌعامل فٌما ٌتعلق بالمعاش الذى ٌسرتحقه
فى وظٌفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن .
وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزٌرادة فرى الحقروق التأمٌنٌرة الناتجرة عرن تطبٌرق هرذه
المادة .
وٌجرررب أن تتخرررذ اإلجرررراءات البلزمرررة لتجدٌرررد مررردة شرررؽل الوظرررائؾ القٌادٌرررة واإلدارة
اإلشرافٌة أو النقل منها طبقا لؤلحكام السابقة قبرل انتهراء المردة المحرددة لشرؽل الوظٌفرة
بستٌن ٌوما على األقل .
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

المبحث الثانً عشر
منحة الوفاة
مااادة ٌ :802نتهررً عقررد العمررل بوفرراة العامررل حقٌقررة أو حكمررا طبقررا للقواعررد القانونٌررة
مادة ()22
عنرررد وفررراة المرررؤمن علٌررره أو صررراحب المعررراش تسرررتحق منحرررة عرررن شرررهر الوفررراة المقرررة  .وال ٌنتهرً عقرد العمررل بوفراة صراحب العمرل إال إذا كرران قرد أبررم إلعتبررارات
والشررهرٌن التررالٌٌن وذلررك باإلضررافة إلررى األجررر المسررتحق عررن أٌررام العمررل خرربلل شررهر تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ٌنقطع بوفاته.
وإذا ترروفً العامررل وهررو فررً الخدمررة ٌصرررؾ صرراحب العمررل ألسرررته مررا ٌعررادل أجررر
الوفاة.
وتقدر المنحة براألجر أو المعراش المسرتحق عرن شرهر الوفراة ،وتلترزم بهرا الجهرة الترى شهرٌن كاملٌن لمواجهة نفقرات الجنرازة بحرد أدنرً قردره مائتران وخمسرون جنٌهرا  ،كمرا
ٌصرؾ منحة تعادل أجر العامل كامبل عن الشهر الذي توفً فٌه والشهرٌن التالٌٌن لره
كانت تصرؾ األجر أو التى تلتزم بصرؾ المعاش بحسب األحوال.
وٌخصم بها بالنسربة للمرؤمن علرٌهم العراملٌن بالجهرات المشرار إلٌهرا بالبنردٌن ( ، 1طبقا لقواعد التأمٌن االجتماعً.
وٌلتزم صاحب العمل بنفقات تجهٌز ونقل الجثمان إلً الجهرة الترً اسرتقدم العامرل منهرا
 )2من أوال من المادة ( )2على البند الذى كان ٌتحمـل باألجر.
وتستحق المبالـػ المنصـوص علٌها فـى هذه المادة لمستحقى المعاش فلذا لم ٌوجد سوى أو الجهة التً تطلب أسرته نقله إلٌها .
مستحق واحد أدٌت إلٌه بالكامل.
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

المبحث الثالث عشر
نفقات الجنالة
مااادة ٌ :802نتهررً عقررد العمررل بوفرراة العامررل حقٌق رة أو حكمررا طبقررا للقواعررد القانونٌررة
مادة ()20
عنررد وفرراة صرراحب المعرراش ،تصرررؾ نفقررات جنررازة بواقررع معرراش ثبلثررة أشررهر ،المقرررة  .وال ٌنتهرً عقرد العمررل بوفراة صراحب العمرل إال إذا كرران قرد أبررم إلعتبررارات
تصرؾ لؤلرمل أو األرملة ،فلذا لم ٌوجد صرفت ألرشد األوالد ،فلذا لم ٌوجد صررفت تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ٌنقطع بوفاته.
وإذا ترروفً العامررل وهررو فررً الخدمررة ٌصرررؾ صرراحب العمررل ألسرررته مررا ٌعررادل أجررر
ألى شخص ٌثبت قٌامه بصرفها.
شهرٌن كاملٌن لمواجهة نفقرات الجنرازة بحرد أدنرً قردره مائتران وخمسرون جنٌهرا  ،كمرا
وٌجب أن ٌتم صرؾ هذه النفقات خبلل ثبلثة أٌام على األكثر من تارٌخ تقدٌم
ٌصرؾ منحة تعادل أجر العامل كامبل عن الشهر الذي توفً فٌه والشهرٌن التالٌٌن لره
الطلب.
طبقا لقواعد التأمٌن االجتماعً.

وٌلتزم صاحب العمل بنفقات تجهٌز ونقل الجثمان إلً الجهرة الترً اسرتقدم العامرل منهرا
أو الجهة التً تطلب أسرته نقله إلٌها.

تضمنت المادة ( )69من قانون الخدمة المدنٌة الصادربالقانون رقم  88لسنة
 0286أن :

تنتهى خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتٌة:

 - 1بلوغ سن ..............

 - 7عدم اللٌاقة للخدمة صحٌا بقرار من المجلس الطبً المختص .

....................
 - 10الوفاة  ،وفً هذه الحالة ٌصرؾ ما ٌعادل األجر الكامل لمدة شهرٌن لمواجهة

نفقات الجنازة وذلك لؤلرمل أو ألرشد األوالد أو لمن ٌثبت قٌامه بتحمل هذه النفقات.
وتبٌن البلئحة التنفٌذٌة قواعد و إجراءات إنهاء الخدمة لهذه األسباب .

تنص المادة  822من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48

لسنة  8978علً أن  :إذا توفى العامل وهو بالخدمة ٌصرؾ ما ٌعادل أجر شهرٌن
كاملٌن لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى  100جنٌه لؤلرمل أو ألرشد األوالد أو لمن
ٌثبت قٌامه بصرؾ هذه النفقات .
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قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
والقوانٌن األخري ذات العبلقة

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
ومشروع البلبحة التنفٌذٌة للقانون

المبحث الرابع عشر
مكافاة نهاٌة الخدمة
مادة :805ال ٌجوز تحدٌد سن للتقاعد تقل عن ستٌن سنة .
مادة ()89
تتحدد اشتراكات تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إلٌها بالمادة ( )2وٌجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامرل إذا بلرػ سرن السرتٌن  ،مرا لرم ٌكرن العقرد محردد
المدة وكانت مدته تمتد إلً ما بعد بلوؼه هذه السن  ،ففً هذه الحالة ال ٌنتهرً العقرد إال
من هذا القانون وفقا لما ٌلى:
بانقضاء مدته.
 -1بالنسبة للفئات المشار إلٌها بالبند أوال :
(أ) الحصة التى ٌلتلم بها صاحب العمل بواقع ( )%12من أجور المؤمن علٌهم وفً جمٌع األحوال ٌجب عدم اإلخبلل بأحكرام قرانون التأمٌنرات االجتماعٌرة فٌمرا ٌتعلرق
بسن اسرتحقاق المعراش وٌحرق العامرل فرً اإلسرتمرار فرً العمرل بعرد بلوؼره هرذه السرن
العاملٌن لدٌه شهرٌا.
استكماال للمدة الموجبة إلستحقاق المعاش.
(ب) الحصة التى ٌلتزم بها المؤمن علٌه بواقع ( )%9من أجره شهرٌا.
 -2بالنسبة للفئات المشار إلٌها بالبندٌن ثانٌا وثالثا بواقع ( )%21من دخل االشتراك
الشهرى الذى ٌختاره المؤمن علٌه من الجدول المرفق بالبلئحة التنفٌذٌة لهذا
مادة ٌ:806ستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستٌن مكافأة بواقع أجر نصؾ شرهر
القانون.
عن كل سنة من السنوات الخمس األولً ،وأجر شهر عن كل سنة مرن السرنوات التالٌرة
 -3بالنسبة للفئات المشار إلٌها بالبند رابعا:
(أ) الحصة التى ٌلتزم بها المؤمن علٌه بواقع ( )%9من الحد األدنى ألجر لها ،وذلك إذا لم تكرن لره حقروق عرن هرذه المردة وفقرا ألحكرام ترأمٌن الشرٌخوخة والعجرز
والوفاه المنصوص علٌها فً قانون التأمٌن االجتماعً .
االشتراك شهرٌا.
(ب) مساهمة الخزانة العامة بواقع ( )%12من الحد األدنى ألجر االشتراك شهرٌا .وتستحق المكافأة المنصوص علٌها فً الفقرة السابقة عن سرنوات الخدمرة السرابقة علرً
وتزاد نسبة االشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تارٌخ العمل بهذا القانون سن الثامنة عشررة وذلرك للمتردرج وللعامرل عنرد بلروغ هرذه السن،وتحسرب هرذه المكافرأة
بنسبة  ،% 1وتقسم مناصفة بٌن صاحب العمل والمؤمن علٌه ،على أال تتجاوز إجمالى علً أساس خخر ما كان ٌتقاضاه.
نسبة االشتراكات .%26
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أمثلة تطبٌقٌة
أوال  :تعوٌض األجر فً حالتً المرض واالصابة
وفقا لقانونً العمل والتامٌنات االجتماعٌة
البند

مسلسل

اوال
8

البٌان
النصوص
القانونٌة
تعرٌف األجر

وفقا لقانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
تنص المادة  8من قانون العمل :
ٌقصد باألجر كل ماٌحصل علٌه العامل لقاء عمله ثابتا
كان أو متؽٌرا نقدا أو عٌنا .
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وفقا لقانون التامٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
مادة ()8
فى تطبٌق أحكام هذا القانون ٌقصد بالكلمات والعبارات التالٌة المعنى
المبٌن قرٌن كل منها:
 - 28أجر االشتراك:
المقابل النقدى الذي ٌحصل علٌه المؤمن علٌه من الفئات المشار إلٌها
بالبند أوال من المادة ( )2من هذا القانون من جهة عمله األصلٌة لقاء عمله
األصلى.
وتحدد عناصر أجر اإلشتراك علً النحو األتً :
 – 1األجر الوظٌفً.
 – 2األجر األساسً .
 -3األجر المكمل .
 – 4الجوافز .
 – 5العموالت.
 – 6الوهبة  ،متً توافرت فٌها الشروط اآلتٌة:
(أ)
ن ٌكون قد جري العرؾ علً أن ٌدفعها عمبلء المنشأة
علً أساس نسبة مئوٌة محددة مقدما من المبالػ
المستحقة علً العمبلء.
(ب)أن ٌكون لها صندوق مشترك فً المنشأة توضع فٌه
حصٌلتها لتوزٌعها بٌن العمال.
(ج)أن تكون قواعد متفق علٌه (علٌها) بٌن رب العمل والعمال
تحدد بموجبها كٌفٌة توزٌعها علٌهم.
 – 7البدالت  ،فٌما عدا البدالت التالٌة فبل تعتبر جزءا من أجر االشتراك.
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net

18/75

مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة السابعة والعشرون بعد المابة

البند

مسلسل

البٌان

0

عدم االخبلل
بحقوق العامل
وذلك بالنسبة
للقدر اللابد عن
الحقوق المقررة
فى هذا التؤمٌن

ٌناٌر 0200

وفقا لقانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222

وفقا لقانون التامٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
(أ)بدل االنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وؼٌرها من
البدالت التً تصرؾ للمؤمن علٌه مقابل ما ٌتكلفه من
أعباء تقتضٌها أعمال وظٌفته وٌستثنً من ذلك بدل
التمثٌل.
(ب)بدل السكن وبدل الملبس وبدل السٌارة و وؼٌرها من
البدالت التً تصرؾ مقابل مزاٌا عٌنٌة.
(ج)البدالت التً تستحق نتٌجة ندب المؤمن علٌه بعض الوقت
داخل جهة عمله األصلٌة أو خارجها.
(د)البدالت التً تستحق للمؤمن علٌه لمواجهة أعباء المعٌشة
خارج الببلد.
 - 8األجور اإلضافٌة.
 – 9التعوٌض عن الجهود ؼٌر العادٌة.
 – 10إعانة ؼبلء المعٌشة.
 – 11العبلوات االجتماعٌة.
 – 12العبلوات االجتماعٌة اإلضافٌة.
 – 13المنح الجماعٌة.
 – 14المكاف ت الجماعٌة.
 – 15ما زاد علً الحد األقصً لؤلجر األساسً.
 – 16العبلوات الخاصة التً لم ٌتم ضمها الً األجر األساسً.
وتحدد البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون الحدٌن األدنً واألقصً ألجر
االشتراك.
مادة ()79
ال تخل أحكام هذا التأمٌن بما قد ٌكون للمصاب أو المرٌض من حقوق
مقررة بمقتضى القوانٌن أواللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو
االتفاقٌات أو ؼٌرها فٌما ٌتعلق بتعوٌض األجر ومستوٌات الخدمة وذلك
بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمٌن.

محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net

أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  8;1لسنة 9182
ذات العالقة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم  89لسنة  911:والقوانين األخري ذات العالقة
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مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة السابعة والعشرون بعد المابة

البند

مسلسل

ثانٌا
8

البٌان

ٌناٌر 0200

وفقا لقانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222

حالة المرض
شروط عامة

أ – المرض
العادي والمرض
الملمن

وفقا لقانون التامٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
مادة ()72
ٌشترط النتفاع المرٌض بمزاٌا هذا التأمٌن أن ٌكون مشتركا فٌه لمدة
ثبلثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحٌث ٌكون الشهران األخٌران
متصلٌن ،وٌدخل فى حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزاٌا العبلج التى
ٌقدمها صاحب العمل على نفقته.
وال ٌسرى الشرط المنصوص علٌه فى الفقرة السابقة على الفئات المشار
إلٌها بالبندٌن ( )2 ، 1من البند أوال من المادة ( )2من هذا القانون  ،كما
ال ٌسرى فى شأن أصحاب المعاشات.

مادة 54
للعامل الذي ٌثبت مرضه الحق فً إجازة مرضٌة تحددها
الجهة الطبٌة المختصة  ،وٌستحق العامل خبللها تعوٌضا
عن األجر ( وفقا لمفهوم قانون العمل ) وفقا لما ٌحدده
قانون التأمٌن االجتماعً ( من حٌث النسبة ومدة
االستحقاق ) .
وٌكون للعامل الذي ٌثبت مرضه فً المنشئات التً
تسري فً شأنها أحكام المادتٌن1و 8من القانون رقم 21
لسنة  1958فً شأن تنظٌم الصناعة وتشجٌعها  ،الحق
فً إجازة مرضٌة كل ثبلث سنوات تقضً فً الخدمة
علً أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانٌة أشهر بأجر ٌعادل
 %75من أجره ثم ثبلثة أشهر بدون أجر  ،وذلك اذا
قررت 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 كان له رصٌد )
من اإلجازات السنوٌة " مادة  50من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  137لسنة ٌ ) " 1981سمح بذلك
(المنشئات الصناعٌة التً تتجاوز المصارٌؾ الحكمٌة

أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  8;1لسنة 9182
ذات العالقة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم  89لسنة  911:والقوانين األخري ذات العالقة

مادة ()76
إذا حال المرض بٌن المؤمن علٌه وبٌن أداء عمله  ،تلتزم الجهة
المختصة بصرؾ تعوٌض األجر أن تؤدى له خبلل فترة مرضه تعوٌضا
ٌعادل ( )%75من أجره الٌومى المسدد عنه االشتراكات لمدة تسعٌن ٌوما
وٌزاد بعدها إلى ما ٌعادل ( )%85من األجر المذكور.
وٌشترط أال ٌقل التعوٌض فى جمٌع األحوال عن الحد األدنى المقرر
قانو ًنا لؤلجر.
وٌستمر صرف التعوٌض طوال مدة مرض أو حتى ثبوت العجل
الكامل أو حدوث الوفاة بحٌث ال تجاول مدة ٌ 882و ًما فى السنة
المٌبلدٌة الواحدة.
واستثناء من األحكام المتقدمة ٌ ،منح المرٌض بؤحد األمراض
ً
ضا ٌعادل أجر االشتراك طوال مدة مرض إلى أن ٌشفى أو
الملمنة تعوٌ ً
استقرارا ٌمكن من العودة إلى مباشرة عمل أو ٌتبٌن
تستقر حالت
ً
ً
عجلا كامبلً.
عجلا
وٌجول للجهة الملتلمة بتعوٌض األجر أن تقرر وقف صرف عن
المدة التى ٌخالف فٌها المإمن علٌ تعلٌمات العبلج.
وعلى وحدات الجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة ووحدات القطاع
العام ووحدات قطاع األعمال العام تنفٌذ هذا النص دون حاجة إلى صدور
قرار رئٌس مجلس إدارة الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى المشار إلٌه فى
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة السابعة والعشرون بعد المابة

البند

مسلسل

البٌان

ب  -الحمل
والوضع

ٌناٌر 0200

وفقا لقانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
النشائها  5000جنٌه وتمارس نشاطها فً صناعة الؽزل
والنسٌج – الكٌماوٌة  -الزٌوت – األدوٌة – البللور –
المطاط )

وفقا لقانون التامٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
المادة ( )70من هذا القانون.

مادة ()77
تنص الفقرة األولً من المادة  72من قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة  8996بعد تعدٌلها تستحق المؤمن علٌها فى حالة الحمل والوضع تعوٌضا عن األجر ٌعادل
بالقانون رقم  806لسنة  0228الصادر فً ٌ 85ونٌو ( )%75من األجر المشار إلٌه فى الفقرة األولى من المادة ( )76من هذا
القانون تؤدٌه الجهة المختصة بصرؾ تعوٌض األجر  ،وذلك عن مدة
 0228علً أن :
إجازة الحمل والوضع المنصوص علٌها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو
للعاملة فً الدولة والقطاع العام وقطاع األعمال العام
بأنظمة العاملٌن المدنٌٌن بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع األعمال العام
والقطاع الخاص  ،سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو
بحسب األحوال  ،بشرط أال تقل مدة اشتراكها فى التأمٌن عن عشرة
بطرٌق التعاقد المؤقت  ،الحق فً إجازة وضع مدتها
أشهر.
ثبلثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل  ،وفً جمٌع األحوال
التستحق العاملة هذه اإلجازة ألكثر من ثبلث مرات طوال
مدة خدمتها .
تنص المادة  98من قانون العمل :
للعاملة التً أمضت عشرة أشهر فً خدمة صاحب عمل
أو أكثر الحق فً إجازة وضع مدتها تسعون ٌ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 خبلل الخمسة واألربعٌن ٌوما
التالٌة للوضع
والتستحق إجازة الوضع ألكثر من مرتٌن طوال مدة
خدمة العاملة

محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net

أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  8;1لسنة 9182
ذات العالقة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم  89لسنة  911:والقوانين األخري ذات العالقة
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مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة السابعة والعشرون بعد المابة

البند
ثالثا

مسلسل

البٌان

ٌناٌر 0200

وفقا لقانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222

حالة االصابة

أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  8;1لسنة 9182
ذات العالقة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم  89لسنة  911:والقوانين األخري ذات العالقة

وفقا لقانون التامٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
مادة ()49
إذا حالت اإلصابة بٌن المؤمن علٌه وبٌن أداء عمله تؤدى الجهة
المختصة بصرؾ تعوٌض األجر خبلل فترة تخلفه عن عمله بسببها
تعوٌضا عن أجره ٌعادل كامل أجره المسدد عنه االشتراك وٌصرؾ هذا
التعوٌض للمصاب فى مواعٌد صرؾ األجور بالنسبة لمن ٌتقاضون
أجورهم بالشهر ،وأسبوعٌا بالنسبة لؽٌرهم.
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 تنشؤ عنها.
وٌتحمل صاحب العمل أجر ٌوم اإلصابة أٌا كان وقت وقوعها وٌقدر
التعوٌض الٌومً على أساس األجر الشهري مقسوما على ثبلثٌن.

محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة السابعة والعشرون بعد المابة

البند

مسلسل

رابعا
8

0

البٌان
أمثلة تطبٌقٌة
نوع األجالة
المادة
النسبة
المدة
الحد األقصً
للمدة
وعاء الحساب
التلام كل من
صاحب العمل
والتؤمٌنات
اجمالً
التعوٌض
نوع األجالة
المادة
النسبة
المدة
الحد األقصً
للمدة
وعاء الحساب
التلام كل من
صاحب العمل
والتؤمٌنات
اجمالً
التعوٌض

ٌناٌر 0200

وفقا لقانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222

وفقا لقانون التامٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289

المرض العادي
54
% 75
ٌ 90وم
ٌ 180وم  /السنة المٌبلدٌة

المرض العادي
78
% 75
ٌ 90وم
ٌ 180وم  /السنة المٌبلدٌة

 1000جنٌه
ال شئ

 1000جنٌه
 750حنٌها
 752 = % 75 × 8222جنٌها

المرض العادي
54
% 75
ٌ 90وم
ٌ 180وم  /السنة المٌبلدٌة

المرض العادي
78
% 75
ٌ 90وم
ٌ 180وم  /السنة المٌبلدٌة

 1000 = 3000 – 4000جنٌه
 750جنٌها

 3000جنٌه
 2250حنٌها
 2222 = % 75 × 4222جنٌها

محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net

أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  8;1لسنة 9182
ذات العالقة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم  89لسنة  911:والقوانين األخري ذات العالقة

18/80

مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة السابعة والعشرون بعد المابة

البند

مسلسل

البٌان

2

نوع األجالة
المادة
النسبة
المدة
الحد األقصً
للمدة
وعاء الحساب
التلام كل من
صاحب العمل
والتؤمٌنات
اجمالً
التعوٌض

4

نوع األجالة
المادة
النسبة
المدة
الحد األقصً
للمدة
وعاء الحساب
التلام كل من
صاحب العمل
والتؤمٌنات
اجمالً
التعوٌض

ٌناٌر 0200

وفقا لقانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
المرض العادي
54
% 85
ٌ 90وم
ٌ 180وم  /السنة المٌبلدٌة

وفقا لقانون التامٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
المرض العادي
78
% 85
ٌ 90وم
ٌ 180وم  /السنة المٌبلدٌة

 1000جنٌه
ال شئ

 1000جنٌه
 850حنٌها
 852 = % 85 × 8222جنٌها

المرض العادي
54
% 85
ٌ 90وم
ٌ 180وم  /السنة المٌبلدٌة

المرض العادي
78
% 85
ٌ 90وم
ٌ 180وم

 1000 = 3000 – 4000جنٌه
 850جنٌها

 3000جنٌه
 2550حنٌها
 2422 = % 85 × 4222جنٌ

محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة السابعة والعشرون بعد المابة

البند

مسلسل

البٌان

5

نوع األجالة
المادة
النسبة
المدة
الحد األقصً
للمدة
وعاء الحساب
التلام كل من
صاحب العمل
والتؤمٌنات
اجمالً
التعوٌض

6

نوع األجالة
المادة
النسبة
المدة
الحد األقصً
للمدة
وعاء الحساب
التلام كل من
صاحب العمل
والتؤمٌنات
اجمالً
التعوٌض

ٌناٌر 0200

وفقا لقانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
المرض الملمن
54
% 100
ؼٌر محددة
ؼٌر محددة

وفقا لقانون التامٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
المرض الملمن
78
% 100
ؼٌر محددة
ؼٌر محددة

 1000جنٌه
ال شئ

 1000جنٌه
 1000جنٌه
 8222 = % 822 × 8222جنٌ

المرض الملمن
54
% 100
ؼٌر محددة
ؼٌر محددة

المرض الملمن
78
% 100
ؼٌر محددة
ؼٌر محددة

 1000 = 3000 – 4000جنٌه
 1000جنٌه

 3000جنٌه
 3000جنٌه
 4222 = % 822 × 4222جنٌ

محمد حامد الصياد
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مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة السابعة والعشرون بعد المابة

البند

مسلسل

البٌان

7

نوع األجالة
المادة
النسبة
المدة
الحد األقصً
للمدة
وعاء الحساب
التلام كل من
صاحب العمل
والتؤمٌنات
اجمالً
التعوٌض

8

نوع األجالة
المادة
النسبة
المدة
الحد األقصً
للمدة
وعاء الحساب
التلام كل من
صاحب العمل
والتؤمٌنات
اجمالً
التعوٌض

ٌناٌر 0200

وفقا لقانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
الحمل والوضع
91
% 100
ٌ 90وم
 3مرات

وفقا لقانون التامٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
الحمل والوضع
79
% 75
ٌ 90وم
 3مرات

 1000جنٌه ( ) % 25 = % 75 – %100
 250حنٌها

 1000جنٌه
 750جنٌها

 8222 = % 822 × 8222جنٌ

الحمل والوضع
79
% 75
ٌ 90وم
 4أشهر

الحمل والوضع
91
% 100
ٌ 90وم
 4أشهر
 3000 - 1جنٌه( ) % 25 = % 75 – %100
 1000 = 3000 – 4000 - 2جنٌه
 0750 - 1حنٌها
 1000 - 2جنٌه
اجمالً  8752جنٌها
 4222 = % 822 × 4222جنٌ
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 3000جنٌه
2250جنٌها
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مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة السابعة والعشرون بعد المابة

البند

مسلسل

البٌان

9

نوع األجالة
المادة
النسبة
المدة
الحد األقصً
للمدة
وعاء الحساب
التلام كل من
صاحب العمل
والتؤمٌنات
اجمالً
التعوٌض

82

نوع األجالة
المادة
النسبة
المدة
الحد األقصً
للمدة
وعاء الحساب
التلام كل من
صاحب العمل
والتؤمٌنات
اجمالً
التعوٌض

ٌناٌر 0200

وفقا لقانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222
االصابة
-

وفقا لقانون التامٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289
االصابة
49
% 100
ؼٌر محددة
ؼٌر محددة

 1000جنٌه
ال شئ

 1000جنٌه
 1000جنٌه
 8222 = % 822 × 8222جنٌ

االصابة
-

االصابة
49
% 100
ؼٌر محددة
ؼٌر محددة

 4000جنٌه
ال شئ

 3000جنٌه
 3000جنٌه
 2222 = % 822 × 2222جنٌ
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البند

مسلسل

خامسا

البٌان

ٌناٌر 0200

وفقا لقانون العمل
الصادر بالقانون رقم  80لسنة 0222

وفقا لقانون التامٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  848لسنة 0289

مبلحظات
8
0
2
4

فً حالة عدم خضوع صاحب العمل لتأمٌن المرض ٌ ،لتزم باداء تعوٌض األجر كامبل  ،كما ٌلتزم بأداء مصارٌؾ االنتقال.
فً حالة الترخٌص لصاحب العمل بأداء تعوٌض األجر فً تامٌن المرض و اصابات العمل مقابل تخفٌض نسبة االشتراك ٌ ،لتزم باداء
تعوٌض األجر كامبل كما ٌلتزم بأداء مصارٌؾ االنتقال .
فً حالة عدم توافر شروط استحقاق تعوٌض األجر وفقا لقانون التأمٌن االجتماعً  ،وتوافر شروط استحقاقه وفقا لقانون العمل ٌ ،كون
االلتزام به كامبل علً صاحب العمل .
فً حالة استخدام العامل حق فً االستفادة من متجمد أجازاته السنوٌة إلى جانب ما ٌستحقه من أجازة مرضٌة  ،اوطلب تحوٌل
األجازة المرضٌة إلى أجازة سنوٌة  ،إذا كان له رصٌد ٌسمح بذلك ٌ .كون ل الحق فً تقاضً الفرق من صاحب العمل بٌن ما
ٌستحق من أجر عن األجالة السنوٌة  ،وما ٌستحق من تعوٌض أجر وفقا لقانون التامٌن االجتماعً .
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مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة السابعة والعشرون بعد المابة

ثانٌا  :تعوٌض األجر فً حالة المرض للعاملٌن فً المنشات الصناعٌة
وفقا لقانونً العمل والتامٌنات االجتماعٌة والمعاشات
أوال  :وفقا لقانون العمل :

المادة  : 54للعامل الذي ٌثبت مرضه الحق فً إجازة مرضٌة تحددها الجهة الطبٌة المختصة  ،وٌستحق العامل خبللها تعوٌضا عن األجر ( وفقا لمفهوم قانون العمل ) وفقا
لما ٌحدده قانون التأمٌن االجتماعً ( من حٌث النسبة ومدة االستحقاق ) .
وٌكون للعامل الذي ٌثبت مرضه فً المنشئات التً تسري فً شأنها أحكام المادتٌن1و 8من القانون رقم  21لسنة  1958فً شأن تنظٌم الصناعة وتشجٌعها  ،الحق فً
إجازة مرضٌة كل ثبلث سنوات تقضً فً الخدمة علً أساس :
 شهر بأجر كامل ثمانٌة أشهر بأجر ٌعادل  %75من أجره ثبلثة أشهر بدون أجروذلك اذا قررت الجهة الطبٌة احتمال شفائه .
ثانٌا  :وفقا لقانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات :
مادة ()76
إذا حال المرض بٌن المؤمن علٌه وبٌن أداء عمله  ،تلتزم الجهة المختصة بصرؾ تعوٌض األجر أن تؤدى له خبلل فترة مرضه تعوٌضا ٌعادل ( )%75من أجره
الٌومى المسدد عنه االشتراكات لمدة تسعٌن ٌوما وٌزاد بعدها إلى ما ٌعادل ( )%85من األجر المذكور.
وٌشترط أال ٌقل التعوٌض فى جمٌع األحوال عن الحد األدنى المقرر قانو ًنا لؤلجر.
وٌستمر صرف التعوٌض طوال مدة مرض أو حتى ثبوت العجل الكامل أو حدوث الوفاة بحٌث ال تجاول مدة ٌ 882و ًما فى السنة المٌبلدٌة الواحدة.
استقرارا ٌمكن
ضا ٌعادل أجر االشتراك طوال مدة مرض إلى أن ٌشفى أو تستقر حالت
ً
واستثناء من األحكام المتقدمة ٌ ،منح المرٌض بؤحد األمراض الملمنة تعوٌ ً
ً
عجلا كامبلً.
ً
من العودة إلى مباشرة عمل أو ٌتبٌن عجلا
وٌجول للجهة الملتلمة بتعوٌض األجر أن تقرر وقف صرف عن المدة التى ٌخالف فٌها المإمن علٌ تعلٌمات العبلج.
وعلى وحدات الجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع األعمال العام تنفٌذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئٌس مجلس إدارة
الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى المشار إلٌه فى المادة ( )70من هذا القانون.
مادة ()79
ال تخل أحكام هذا التأمٌن بما قد ٌكون للمصاب أو المرٌض من حقوق مقررة بمقتضى القوانٌن أواللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو االتفاقٌات أو ؼٌرها فٌما
ٌتعلق بتعوٌض األجر ومستوٌات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمٌن.
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فترة
األجالة

مدة األجالة
بالشهور

2017

8

ٌناٌر 0200

دورة استحقاق تعوٌض األجر
وفقا لقانون العمل ( لكل  2سنوات خدمة وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعً ( لكل سنة
مٌبلدٌة )
)
جملة الشهور تبعا نسبة التعوٌض من جملة الشهور تبعا نسبة التعوٌض من
األجر
لنسبة التعوٌض
األجر
لنسبة التعوٌض
%
%
75
8
822
()8

األجر
وفقا لقانون

0222
7222

التؤمٌن
االجتماعً
جنٌ
0222
2222

0222
7222

0

0

275

()2

75

0222
7222

0222
2222

8522
5052

8522
0052

2

5

275

()2

85

0222
7222

0222
2222

8522
5052

8722
0552

الشا
0722

8

6

275

22

0222
7222

0222
2222

8522
5052

2222
2222

8522
5052

0

()8

275

0

75

0222
7222

0222
2222

8522
5052

8522
0052

الشا
2222

8

222

()2

75

0222
7222

0222
2222

2222
2222

8522
0052

الشا
الشا

0

222

0

85

0222
7222

0222
2222

2222
2222

8722
0552

الشا
الشا

0289

8

222

8

75

0222
7222

0222
2222

2222
2222

8522
0052

الشا
الشا

0202

8

822

8

75

0222
7222

0222
2222

0222
7222

8522
0052

2522
4752

0288

()8

العمل

تعوٌض األجر
وفقا لقانون

جنٌ

العمل

الفرق الذي ٌتحمل
صاحب العمل
المشترك فً التؤمٌن الصحً ()8

جنٌ

التؤمٌن
االجتماعً
جنٌ
8522
0052

2522
4752
الشا
2222

( )8صاحب العمل الح اصل علً ترخٌص من الهٌبة العامة للتؤمٌن الصحً لعبلج العاملٌن لدٌ ٌتحمل كامل تعوٌض األجر وفقا لقانون العمل .
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جنٌ

