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 (85مادة )

 
من أوال من  :و9تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود 

( من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو 9المادة )
المقاوالت وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن  األخص عمالمؤقتة وعلى 

 والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.
 .شيخوخةالويشترط لالنتفاع بهذا التأمين أال تجاوز سن المؤمن عليه سن 

 
 (86مادة )

 
Aيمول تأمين البطالة مما يأتى 

 من أجور المؤمن عليهم لديه شهرًيا. %(8)الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع  -0

 ريع استثمار اموال هذا التأمين. -2
 

 (87مادة )
 

Aيشترط الستحقاق تعويض البطالة ما يأتى 
أال يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حاالت االنقطاع عن  -0

 العمل.
انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة أال تكون قد  -9

بالشرف أو األمانة أو اآلداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه 
 شهادات أو أوراق مزورة.

أن يكون المؤمن عليه مشترًكا فى هذا التأمين لمدة سنة على األقل منها الستة أشهر  -3
 متصلة. السابقة على كل تعطل 

أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص،  -4
وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من 

 وزير القوى العاملة.

 
 (88مادة )

 
يستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب 

 األحوال. 
 89ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 

إذا أسبوًعا عند تعطل المؤمن عليه للمرة األولى  ?9أسبوًعا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 
 شهًرا. =:كانت مدة االشتراك فى هذا التأمين تجاوز 

 كما يصرف التعويض خالل فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.  
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 (89مادة )
 

يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خالل مدة التعطل وفًقا للنسب اآلتية من أجر االشتراك 
Aاألخير 
 ى.% لألربعة أسابيع األول>< -8
 % لألربعة أسابيع الثانية.>= -9
 % لألربعة أسابيع الثالثة.>> -:
 % لباقى األسابيع.       >; -;

 
 

 (91مادة )
 

من  %(1;)من هذا القانون يستحق تعويض البطالة بنسبة ( @?)استثناء من حكم المادة
Aأجر االشتراك األخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ألحد األسباب اآلتية 

أبلغ عنه صاحب العمل وارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل،  -0
 ساعة من وقت علمه بوقوعه.  ;9الجهات المختصة خالل 

عدم مراعاته التعليمات الالزم اتباعها لسالمة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه  -9
 التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر. 

 التزامات العمل الجوهرية.عدم قيامه بتأدية  -3
 إفشاؤه األسرار الخاصة بالعمل.  -4
 وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثًرا بما تعاطاه من مادة مخدرة. -5

اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداًء جسيًما على أحد  -6
 رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.

 
 (90مادة )

 
Aيسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحاالت اآلتية 

إذا رفض المؤمن عليه االلتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسًبا له  -0
Aويعتبر العمل مناسًبا إذا توافرت فيه الشروط اآلتية 

من األجر الذى يؤدى على أساسه تعويض %(><)أن يعادل أجره على األقل  ( أ)
 البطالة.

يكون العمل متفًقا مع مؤهالت المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية أن  ( ب)
 والبدنية.

 أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله.  ( ج)
 إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص. -9
 عليه. إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد -3
إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة  -4

 ( من هذا القانون.@=( من المادة )9أحكام البند )
 إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البالد نهائًيا.  -5

 .الشيخوخةإذا بلغ المؤمن عليه سن  -6
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 (99مادة )
 

 اآلتيةAوقف صرف تعويض البطالة فى الحاالت ي
إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطالً فى  -0

 المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك ألسباب مقبولة. 
 إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص. -9

وال سبب اإليقاف وذلك ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقتين بز        
 للمدة الباقية من مدة االستحقاق.

إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، وال  -3
 تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض. 

 إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.  -4
 يه المتعطل معاشاً يقل عن قيمة تعويض البطالة.إذا استحق المؤمن عل -5

( ما يعادل الفرق بين >و ;ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين )
 تعويض البطالة المستحق واألجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة االستحقاق

 
 (93مادة )

 
من األجر  (%1;)إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 

األخير لمدة أربعة أسابيع يبدى خاللها مكتب عالقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقاً 
 لإلجراءات التى يبينها قرار من رئيس الهيئة باالتفاق مع وزير القوى العاملة.

 Aو فى ضوء النتيجة التى ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر األوراق يتم اآلتى 
 صرف التعويض المستحق متى توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب. -0

 استرداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه اذا ثبت عدم استحقاقه للتعويض. -2


