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 مقدمة 
 

نطاق سريانه ، ومن الفبات المحددة في المادة المشار اليها العاملون الخاضعون ألحكام  1975لسنة  79من قانون التؤمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم  2مادة تحدد ال
 ممن تتوافر فيهم شروط معينة .،  2003لسنة  12الموحد الصادر بالقانون رقم  قانون العمل

 ة بين القانونين المشار اليهما .وبالتالي فان العالقة وثيق
الصادر بالقانون رقم الموحد قانون العمل ذات العالقة ب 1975لسنة  79قانون التؤمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم لذا فقد يكون من المناسب والمفيد استعراض أحكام 

 .والقوانين األخري ذات العالقة  2003لسنة   12
 ذا الموضوع فً المباحث اآلتٌة :ونتناول فً هذه المذكرة ه

 مجـال التطبيـق:       المبحث األول   
 إجراءات اإلشتراك:      المبحث الثانً   
 أجــر االشتراك ) األجر التؤميني (:     المبحث الثالث    
 االشتراكات:       المبحث الرابع  

 أجازة رعاية الطفل:     المبحث الخامس  
 االستقطاعات:      المبحث السادس 
 ضمانات التحصيل وحقوق العاملين:     المبحث السابع    

 تعويض األجرعن اصابة العمل :       لمبحث الثامن   ا
 تعويض األجرعن المرض :   المبحث التاسع      

 تعويض األجر عن البطالة:          عاشرالمبحث ال
 انهاء الخدمة:  الحادي عشر المبحث 

 منحة الوفاة :  عشر   نًثاالمبحث ال
 نفقات الجنازةالمبحث الثالث عشر   : 
 مكافؤة نهاية الخدمةالمبحث الرابع عشر   : 

 أمثلة تطبٌقٌة
    تعويض األجر في حالتي المرض واالصابة وفقا لقانوني العمل والتامينات االجتماعيةأوال : 
      وفقا لقانوني العمل والتامينات االجتماعية الصناعية تعويض األجر في حالة المرض للعاملين في المنشات ثانٌا :

 محمد حامد الصٌاد،،،           و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌل          
 مستشار التؤمٌن االجتماعً

 وكيل أول وزارة التؤمينات )سابقا(
 ربيس صندوق التؤمين االجتماعي

 للعاملين بالحكومة )سابقا(
W :  www.elsayyad.net 
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 قانون التؤمٌن االجتماعً 

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

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

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  ر بالقانونالصاد

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

 المبحث األول 
 مجـال التطبٌـق 

 )المادة الثانٌة( 
وذلك اليي  تظل األحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فبات العمال سارية

 أن يتم إبرام ونفاذ االتفاقيات الجماعية بشؤنها وفقاً ألحكام القانون المرافق.
الييذي يييتم التفيياوض علييي  وتعتبيير المزايييا الييواردة بتلييك التشييريعات الحييد األدنيي 

 أساسه .
 

 )المادة الرابعة(
مين  ال تخل أحكام القيانون المرافيق بحقيوق العميال السيابق لهيم الحصيول عليهيا

أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوابح والنظم واالتفاقيات والقيرارات 
 ة علي العمل بؤحكامه. الداخلية السابق

 
مي  ، وذلك  يعتبر هذا القانون ، القانون العام الذي يحكم عالقات العمل: 3مادة 

 ( من هذا القانون.5مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة )
 

يق  باطاًل كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القيانون وليو كيان سيابقًا  :5مادة 
 كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه. اذا ، علي العمل به

ويسييتمر العمييل بؤييية مزايييا أو شييروط تكييون مقييررة أو تقييرر فييي عقييود العمييل 
الفردييية أو الجماعييية أو األنظميية األساسييية أو  يرهييا ميين لييوابح المنشييؤة ، أو 

 بمقتض  العرف .
عامل الناشبة وتق  باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصًا أو إبراءًا من حقوق ال

متي  خالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهابهاو  خالل مدة سريانه عن عقد العمل
 كانت تخالف أحكام هذا القانون.

 
باصدار قانون شركات  1991لسنة  203تنص المادة االولى من القانون رقم 
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 قانون التؤمٌن االجتماعً 
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 2007لسنة  554والقرار الوزاري رقم 

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

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  ر بالقانونالصاد

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

باحكييام يعمييل فيي  شييؤن قطييا  االعمييال العييام  قطاااع االعمااال العااام علااى ان :
ويقصد بهذا القطا  الشركات القابضة والشركات التابعة لهيا رافق ،  القانون الم

، وتتخييذ هييذش الشييركات بنوعيهييا شييكل شييركات  الخاضييعة الحكييام هييذا القييانون
ويسرى عليها فيما لم يرد بشؤنه نص خياص في  هيذا القيانون وبميا ال المساهمة 

يتعييارض ميي  احكامييه نصييوص قييانون شييركات المسيياهمة وشييركات التوصييية 
لسينة  159االسهم والشركات ذات المسيبولية المحيدودة الصيادر بالقيانون رقيم ب

وال تسرى أحكام قانون هيبات القطا  العام وشيركاته الصيادر بالقيانون  1981
 عل  الشركات المشار اليها . 1983لسنة  97رقم 
 

باصدار قانون شركات  1991لسنة  203من القانون رقم  ثانٌةتنص المادة ال
 تحل الشيركة القابضية محيل هيبيات القطيا  العيام عمال العام على ان :قطاع اال

كميييا تحيييل المشيييار الييييه ،   1983لسييينة  97الخاضيييعة الحكيييام القيييانون رقيييم 
الشركات التابعة محل الشركات الت  تشيرف عليهيا هيذش الهيبيات وذليك اعتبيارا 

 الخ .ودون حاجة ال  اى اجراء اخر .....  من تاريخ العمل بهذا القانون

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

/أ ( من قانون التؤمين االجتماع  الصادر 2الوحدات االقتصادية المشار اليها بالمادة )
، ه  بذاتها شركات القطا  العام الت  المح اليها  1975لسنة  79بالقانون رقم 

، وتناولتها تشريعات مختلفة بالتنظيم واذا كانت شركات قطا  االعمال العام  الدستور
تعد من حيث الطبيعة القانونية داخلة ف  عموم ما عبر عنه المشر  ف  الدستور 

بالقطا  العام ، ومن ثم فان تلك الشركات تعد داخله ف  عموم الوحدات االقتصادية 
 مين االجتماع  ./أ( من قانون التا2المذكورة بالمادة )

ال  ان شركات قطا  االعمال لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسم  الفتوى والتشري  
/أ( من قانون التؤمين 2العام تعد من الوحدات االقتصادية المشار اليها بالمادة )

 .1975لسنة  79االجتماع  الصادر بالقانون رقم 

لعاام الصاادر بالقاانون رقام اشركات قطاع األعمال من قانون  3المادة  تضمنت
وال يعتبير ربييس وأعضياء مجليس االدارة مين  : علاً أنا  1991لسانة  203

 العاملين بالشركة

من قانون التؤمٌن قانون التؤمٌن االجتماعً على أصحاب األعمال   3تنص المادة 
 ومن فى حكمهم 
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 القواعد المنفذة لقانون التؤمٌن االجتماعى بشؤن
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  ر بالقانونالصاد

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

 علً أن: 1976لسنة  108الصادر بالقانون رقم 
  عل  الفبات اآلتية : تسرى أحكام هذا القانون

األفيييراد اليييذين يزاوليييون لحسييياب أنفسيييهم نشييياطا تجارييييا أو صيييناعيا أو زراعييييا  1
 والحرفيون و يرهم ممن يإدون خدمات لحساب أنفسهم .

 الشركاء المتضامنون ف  شركات األشخاص . 2

المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفا  كل مهنة من هذش المهن بؤحكيام  3
 التؤمين بقرار من وزير الشبون والتؤمينات االجتماعية.هذا 

األعضيياء المنتجييون فيي  الجمعيييات التعاونييية اإلنتاجييية الييذين يشييتغلون لحسيياب  4
 أنفسهم .

 مالكو األراض  الزراعية  الت  تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فؤكثر .   5

واء كيانوا حابزو األراض  الزراعية  الت  تبلغ مسياحتها عشيرة أفدنية فيؤكثر ،  سي 6
 مالكا أو مستؤجرين باألجرة أو بالمزارعة أو هما معا .

جنيهيا فيؤكثر سينويا مين    250مالك العقيارات المبنيية التي  يبليغ نصييب كيل مينهم  7
 قيمتها اإليجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .

 .النقل اآللية لألشخاص أو البضاب أصحاب وسابل  8

 الموثقون المنتدبون من  ير الرهبان .المؤذونون الشرعيون ، و 9

 األدباء والفنانون . 10

 العمد والمشايخ . 11

 المرشدون واألدالء السياحيون . 12

 الوكالء التجاريون  . 13

 القساوسة والشمامسه والمكرسون   14

مضياف  (الشركاء المتضامنون ف  شركات التوصية البسيطة والتوصية باألسيهم   15
 .)1/10/1978به من ويعمل  1978لسنة  434بالقرار رقم 

أعضاء مجالس اإلدارات واألعضياء المنتيدبون في  الشيركات المسياهمة بالقطيا    16
 (1/12/1988ويعمل به من  1988لسنة  449الخاص  ) مضاف بالقرار رقم 
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الخاص  ) مضياف بيالقرار رقيم  المديرون ف  الشركات ذات المسبولية المحدودة  17
 (1/12/1988ويعمل به من  1988لسنة  449
 

ويجوز بقرار من ربيس الجمهورية ـ بناء عل  عرض وزيرالشبون والتؤمينات  
 االجتماعية ـ إضافة بعض الفبات األخرى لالنتفا  بؤحكام هذا القانون . 

العام الصادر بالقانون رقم شركات قطاع األعمال من قانون  42تنص المادة  
النقابة العامة  الشركة باالشتراك م  تض علً أن  :  1991لسنة  203

. وتتضمن هذش اللوابح علي  المختصة اللوابح المتعلقة بنظام العاملين بها
طبقا للتنظيم الخاص  واألجازاتاألخص نظام األجور والعالوات والبدالت 

 بكل شركة ، وتعتمد هذش اللوابح من الوزير المختص .
 

بالقانون رقم العام الصادر شركات قطاع األعمال من قانون  48تنص المادة 
تسري أحكام الفصل الثالث من الباب الراب  من علً أن  :  1991لسنة  203

قانون العمل في شؤن منازعات العمل الجماعية التي تنشؤ بين ادارة الشركة 
 والتنظيم النقابي . 

وتسري أحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشؤن السالمة والصحة 
 المهنية .

م قانون العميل عليي العياملين بالشيركة فيميا ليم ييرد بشيؤنه نيص كما تسري أحكا
 خاص في هذا القانون أو اللوابح الصادرة تنفيذا له .

 ( 2مادة ) 
 تسرى أحكام هذا القانون على العاملٌن من الفبات اآلتٌة:

العييياملون الميييدنيون بالجهيييازاإلداري للدولييية والهيبيييات العامييية والمإسسيييات العامييية  -أ 
قتصادية التابعة ألى من هذش الجهات و يرها من الوحدات االقتصادية والوحدات اال
 بالقطا  العام

 ال تسري أحكام هذا القانون علً : : 4مادة 
)ا( العاملين بؤجهزة الدولة بما في ذلك وحدات اإلدارة المحليية والهيبيات العامية 

. 
 )ب(عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

 عمل الذين يعولهم فعالً.)ج(أفراد أسرة صاحب ال
 وذلك ما لم يرد نص علي خالف ذلك.

 الذٌن تتوافر فٌهم الشروط اآلتٌة : العاملون الخاضعون ألحكام قانون العمل -ب 
 سنه فؤكثر. 18أن يكون سن المإمن عليه  -1

كل من بليغ الرابعية عشير سينة -في تطبيق أحكام القانون–يعتبر طفاًل :98مادة 
 لغ ثماني عشرة سنه كاملة .بتعليم األساسي ولم يأو تجاوز سن إتمام ال



        2018 ٌولٌو                                                                                                               مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة                                                        
 المذكرة السابعة والعشرون 

971791

122003 www.elsayyad.net  W :

8/77 

 

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

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

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  ر بالقانونالصاد
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ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفالً دون السادسية عشيرة بمنحية بطاقية تثبيت  
أنييه يعمييل لديييه وتلصييق عليهييا صييورة الطفييل وتعتمييد ميين مكتييب القييوي العامليية 

 المختص .
 

يحظيير تشييغيل األطفييال ميين اإلنيياث والييذكور قبييل بلييو هم سيين إتمييام  :99مااادة 
م متيي يجوز تيدريبهتعليم األساسي ، أو أرب  عشرة سنة أيهما أكبر ،وم  ذلك ال

 بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة 
 

يصيييدر اليييوزير المخيييتص قيييراراً بتحدييييد نظيييام تشيييغيل األطفيييال :100ماااادة 
والشروط واألحوال التي يتم فيهيا التشيغيل ،وكيذلك األعميال والمهين والظروف 

 . فقًا لمراحل السن المختلفةوالصناعات التي يحظر تشغيلهم و
 

 2003لسنة  118العاملة والهجرة  القويقرار وزير
 

 
 

 1996لسنة  12انون رقم قانون الطفل الصادر بالق
 :1996لسنة  12( من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 64تنص المادة )

( من قانون التعليم الصادر 18بنص الفقرة الثانية من المادة ) م  عدم االخالل
يحظر تشغيل األطفال قبل بلو هم أرب  ،  1981لسنة  139بالقانون رقم 

ر تدريبهم قبل بلو هم اثنتي عشرة سنة عشرة سنة ميالدية كاملة ، كما يحظ
 ميالدية . 

الترخيص المختص ، بعد موافقة وزير التعليم ،  ويجوز بقرار من المحافظ
بتشغيل األطفال من سن اثنتي عشرة الي أرب  عشرة سنة في أعمال موسمية 

 التضر بصحتهم أو نموهم وال تخل بمواظبتهم علي الدراسة .

 ،    ت  تربط المإمن عليه بصاحب العمل منتظمةأن تكون عالقة العمل ال -2
توافرها   وٌصدر وزٌر التؤمٌنات قرارًابتحدٌد القواعد والشروط البلزم  

ٌقصاد فاً تطبٌاق أحكاام هاذا القاانون بالمصاطلحات االتٌاة المعااانً  -: 1ماادة 
 المبٌنة قرٌن كل منها:
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وٌستثنى من هذا الشرط عمال المقاوالت العتبار عبلقة العمل منتظمة ، 
 وعمال الشحن والتفرٌغ.

 
ر عبلقة وتعتب : 2007لسنة  554من القرار الوزاري  1تضمنت المادة )  

 العمل منتظمة : 
فيما يزاوله صاحب  إذا  كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته - 1

 . العمل من نشاط
 ( أشهر عل  األقل. أو كان يستغرق ستة - 2
 

 الشروط المطلوبة لتوافر صفة العامل :)
 الشرط األول :

خيير يتعييين أن يقييوم العامييل بعملييه تحييت إدارة وإشييراف صيياحب العمييل بمعنيي   
 توافر تبعية العامل لصاحب العمل.

 الشرط الثانى :
يجب أن يقوم العامل بالعمل مقابل أجر ، فاألجر هو التعويض الذى يحصل عليه 

 العامل مقابل عمله. (

بيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو كل شخص ط:ا(العامل)
 إشرافه.

كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عامالً أو أكثير لقياء  )ب( صاحب العمل:
 أجر.

العميل اليذي ييدخل بطبيعتيه فيميا يزاوليه صياحب العميل مين  )د(العمل المإقات:
نشيياط وتقتضييي طبيعيية إنجييازش مييدة محييددة ، أو ينصييب علييي عمييل بذاتييه 

 تهي بانتهابه .وين
العمل الذي ال يدخل بطبيعتيه فيميا يزاوليه صياحب العميل )هـ( العمل العرضً :

 من نشاط وال يستغرق إنجازش أكثر من ستة أشهر . 
 العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها . )و(العمل الموسمً :

 

ن تؤهيل بشؤ1975لسنة  39خالل بؤحكام القانون رقم م  عدم اإل : 12مادة  
قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر بالقانون رقم حل محله )المعوقين 

علي كل قادر علي العمل ورا ب فيه ان يتقدم بطلب لقيد ،  ( 2018لسنة  10
اسمه بالجهة االدارية المختصة التي يق  في دابرتها محل اقامته م  بيان سنه 

ش الجهة قيد تلك الطلبات بؤرقام ومهنته ومإهالته وخبراته السابقة وعلي هذ
مقابل  مسلسة فور ورودها واعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون

وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة 
 بقرار من الوزير المختص.

 
بهيا اذا كان الرا ب في العمل يمارس حرفه من الحرف التي يصدر  :13مادة 

(من هذا القيانون وجيب 139قرار من الوزير المختص المشار اليها في المادة )
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عليييه ان يرفييق بطلييب القيييد شييهادة تحييدد مسييتوي مهارتييه وتييرخيص مزاوليية 
( من هذا القانون ، وتثبت درجية مهارتيه فيي شيهادة 140وطبقاً للمادة ) الحرفة
 القيد.

 . ي هذش الشهادةوال يجوز تشغيل أي عامل إال اذا كان حاصال عل
 

بشيؤن تؤهييل  1975لسنة  39م  عدم االخالل بؤحكام القانون رقم  -: 14مادة 

قيانون حقيوق األشيخاص ذوي اإلعاقية الصيادر بالقيانون حل محليه )المعوقين 

لصاحب العمل الحق في تعيين من يق  عليه اختييارش   ، ( 2018لسنة  10رقم 
علي شهادة القيد المشار اليها في المادة ، فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين 

(من هذا القانون ، وجب عليه قيد اسمه خالل خمسة عشر يومًا مين الحاقيه 12)
 بالعمل.

ويجيييوز لصييياحب العميييل ان يسيييتوفي احتياجاتيييه الوظيفيييية والمهنيييية والحرفيييية 
بالنسييبة للوظييابف واالعمييال التييي خلييت أو انشييبت لديييه مميين ترشييحهم الجهيية 

لمختصة التي يق  في دابرتها محل عمله مين المسيجلين ليديها مراعيية االدارية ا
 اسبقية القيد.

 
فييي المنشييؤة القابميية وقييت تطبيييق أحكييام هييذا  يلتييزم صيياحب العمييل: 15مااادة 

بؤن يرسل إلي الجهة اإلداريية المختصية التيي القانون ، وتلك التي تنشؤ مستقبالً 
ميين تيياريخ العمييل بهييذا  وميياً يقيي  فييي دابرتهييا محييل العمييل خييالل خمسيية عشيير ي

بيانيياً مفصييالً -علييي حسييب األحييوال–القييانون او ميين تيياريخ بييدء العمييل بالمنشييؤة 
بعييدد العميييال طبقييياً لميييإهالتهم ومهييينهم وفبيييات أعميييارهم وجنسيييياتهم ونيييوعهم 

 األجور التي يتقاضونها .
وعليه خالل ثالثين يومًا من تياريخ شيغل الوظيفية التيي خليت لدييه ان يعييد اليي 
الجهة االدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانيات المدونية بهيا 
وعليه تدوين رقم شهادة القييد وتاريخهيا اميام اسيم العاميل فيي سيجل قييد العميال 

 بالمنشؤة .
وعلي صاحب العمل ف  المنشآت المشار اليها في الفقيرة االوليي ان يرسيل اليي 



        2018 ٌولٌو                                                                                                               مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة                                                        
 المذكرة السابعة والعشرون 

971791

122003 www.elsayyad.net  W :

11/77 

 

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

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

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  ر بالقانونالصاد

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

 كل عام البيانات اآلتية: ذات الجهة خالل شهر يناير من
 (ما طرأ من تعديالت علي البيانات الواردة في الفقرة السابقة .1)
 (عدد الوظابف الشا رة بسبب االحالل والتوسعات الجديدة .2)
(بيان بتقدير االحتياجيات المتوقعية موزعية بحسيب الحالية التعليميية والمهنيية 3)

 خالل العام التالي.
 

إلعييالن عيين الوظييابف الشييا رة بمختلييف وسييابل لصيياحب العمييل ا:16مااادة 
اإلعالم وان يعهد الي احد المكاتب اإلستشارية بدراسية الطلبيات التيي تقيدم الييه 
وإبييداء الييرأي أو التوصييية او المسيياعدة بشييؤن اختيييار افضييل المرشييحين لهييذش 

 الوظابف.
 وال يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال .

وزٌر المخاااتص بقااارار منااا  التااارخٌص للجمعٌاااات والمإسساااات وٌجاااوز للااا
, وفاً  والمنظمات النقابٌة بالنسبة العضابها بانشاء مكاتب لتشغٌل المتعطلٌن

هذه الحالة ٌتعاٌن علاً هاذه الجهاات مراعااة االحكاام الاواردة فاً هاذا الفصال 
 رار المشار إلٌ .قوال
 

يب المهني ان تمنح المتيدرب تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدر :139مادة 
 . شهادة تفيد باجتيازش البرنامج التدريبي الذي عقدته وتبين المستوي الذي بلغه

المختص البيانات االخري التي تيدون فيي هيذة الشيهادة ويحدد بقرار من الوزير 
وكذلك االحكام الخاصية بقيياس مسيتوي المهيارة والجهيات التيي تخيتص بتحدييد 

التي تخض  لهذا القياس وكيفية اجرابه وشروط التقدم له هذا المستوي والحرف 
والمكيان اليذي يجيري فيييه بالنسيبة لكيل حرفية والشييهادات التيي تمنحهيا الجهييات 
التييي تتييولي هييذا االجييراء ودرجييات المهييارة التييي تقييدرها وجمييي  البيانييات التييي 

اربعيين م  بيان الرسم المقررعنها بميا ال يجياوز  يجب اثباتها في تلك الشهادات
 جنيها وحاالت اإلعفاء من هذا الرسم.

 
علي كل من ير ب في مزاولة حرفية مين الحيرف اليواردة بقيرار  :140مادة  
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ميين الييوزير المخييتص المشييار إليهييا فييي المييادة السييابقة ،التقييدم للجهيية اإلدارييية 
 المختصه بطلب الحصول علي ترخيص مزاولة الحرفه.

ل فيي احيدي الحيرف المبينية بيالقرار ويحظر علي صاحب العمل استخدام عامي 
اليييوزاري المشيييار إلييييه بيييالفقرة السيييابقة ، إال إذا كيييان العاميييل حاصيييال عليييي 

.ويحييدد بقييرار ميين الييوزير المخييتص بعييد اخييذ رأى التنظيييم التييرخيص المييذكور
النقييابي شييروط وقواعييد وإجييراءات ميينح التييرخيص والرسييم المقييرر لييه بمييا ال 

 اإلعفاء منه.يجاوز اربعين جنيهاَ وحاالت 
 

قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر ضافة أحكام بمشيبة هللا إسيتم 
 – بمجرد صدور الالبحة التنفيذية لهذا القانون 2018لسنة  10بالقانون رقم 

علي أن يراعي حتي صدور هذش الالبحة ماتضمنته المادة الثانية من قانون 
 (اإلصدار

بشؤن تؤهٌل المعوقٌن معدال  1975لسنة  39من قانون رقم  7تنص المادة 
شهادة  5تسلم الجهات المشار اليها في المادة  :1982لسنة  49بالقانون رقم 

 لكل معوق تم تؤهيله بها .
 ويجب أن يبين بالشهادة ، المهنة أو المهن التي يستطي  صاحبها أداءها

ر الشبون باالضافة الي البيانات األخري التي يصدر بتحديدها قرار من وزي
الذي تثبت صالحيته للقيام بعمل  وتسلم هذش الشهادة للمعوقاالجتماعية ، 

 مناسب دون تؤهيل بناء علي طلبه .
 

بشؤن تؤهٌل المعوقٌن معدال  1975لسنة  39من قانون رقم  8تنص المادة 
يقيد اسم كل معوق تسلم شهادة التؤهيل في : 1982لسنة  49بالقانون رقم 

، بناء علي طلبه ، وتقيد  ملة الذي يق  في دابرته محل اقامتهمكتب القوي العا
وتسلم الطالب شهادة مكاتب القوي العاملة هذش األسماء في سجل خاص 

وتلتزم مكاتب القوي أو أية رسوم من أي نو  كان ،  بحصول القيد بدون مقابل
األعمال العاملة بمعاونة المعوقين المقيدين لديها ، في االلتحاق بالوظابف أو 

، ويتم ترحيلهم م  أسرهم  التي تتفق م  أعمارهم وكفايتهم والمهن التي تناسبهم
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 علي نفقة الدولة من مكان اقامتهم الي الجهات التي يلحقون بالعمل بها .
وعلي مديريات القوي العاملة إخطار مديرية الشبون االجتماعية الواقعة في 

 تم تشغيلهم .دابرتها ببيان شهري عن المعوقين الذين 
 

بشؤن تؤهٌل المعوقٌن معدال  1975لسنة  39من قانون رقم  9تنص المادة 
علي أصحاب األعمال الذين يستخدمون : 1982لسنة  49بالقانون رقم 

 1981لسنة  137عامال فؤكثروتسري عليهم أحكام القانون رقم   خمسين
حد أو في أمكنة  باصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون في مكان أو بلد وا

من  استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوي العاملة،  أو بالد متفرقة
بنسبة خمسة في المابة من مجمو  عدد واق  سجل فيد المعوقين بها وذلك 

 العمال في الوحدة   التي يرشحون لها  .
ي وتسري هذة النسبة علي كل فر  علي حدة من الفرو  التابعة للمركز الربيس

 لصاحب العمل .
وم  ذلك يجوز ألصحاب األعمال المشار اليهم شغل هذش النسبة باستخدام 

المعوقين من  ير طريق الترشيح من مكاتب القوي العاملة ، بشرط حصول 
 القيد المنصوص عليه في المادة السابقة .

إخطار مكتب القوي ويجب في جمي  األحوال علي كل من يستخدم معوقا 
وذلك بكتاب موصي عليه  بعلم الوصول خالل عشرة أيام من  ختصالعاملة الم

 تاريخ استالم المعوق للعمل
 

بشؤن تؤهٌل المعوقٌن معدال  1975لسنة  39من قانون رقم  16تنص المادة 
من  التاسعةيعاقب كل من يخالف أحكام المادة: 1982لسنة  49بالقانون رقم 

أو  الحبس مدة ال تجاوز شهراهذا القانون بغرامة ال تجاوز مابة جنٌ  و
، كما ٌعاقب بنفس العقوبة المسبولون بوحدات  العقوبتٌن باحدي هاتٌن

الجهاز االداري للدولة والقطاع العام الذٌن ٌخالفون أحكام المادة العاشرة من 
 هذا القانون وٌعتبر مسبوال فً هذا الشان كل من ٌملك سلطة التعٌٌن .

العمل بؤن ٌدفع شهرٌا للمعوق المإهل الذي  كما ٌجوز الحكم بالزام صاحب
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رشح ل  وامتنع عن استخدام  مبلغا ٌساوي األجر أو المرتب المقرر أو 
الوظٌفة التً رشح لها وذلك اعتبارا من تارٌخ اثبات  التقدٌري للعمل أو

 ................... المخالفة
...................................... 

وال يجيوز تعييين العميل تحيت ميدة االختبيار فيي عقيد العميل ،  تحيدد:  33مادة  
االختبييار لمييدة تزيييد علييي ثالثيية اشييهر او تعيينييه تحييت االختبييار اكثيير ميين مييرة 

 واحدة عند صاحب عمل واحد .

ومع عدم اإلخبلل بؤحكام االتفاقٌات الدولٌة التى صدقت علٌها جمهورٌة 
ن على األجانب الخاضعٌن لقانون ٌشترط لسرٌان أحكام هذا القانومصرالعربٌة 

 ، العمل
 أال تقل مدة العقد عن سنة  - 1
 أن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل. - 2

 )سواء كانت ثنابية أو إقليميـة أو دولية صدقت عليها مصر ودولته (
 

  وفٌما ٌلى بٌان الدول التى ٌعامل مواطنوها تؤمٌنٌاً معاملة المصرٌٌن
 

 ة التطبٌقٌبدا لالدو نوع االتفاقٌة

 - تيييييونس –قبيييييرص  –اليونيييييان  -السيييييودان  ثنابٌة
 هوالندا

 

ااااااااااقااااااااالٌمٌة 
 )عربٌة(

 –األردن  –السييييييودان  –ليبيييييييا  –المغييييييرب 
 لبنان –العراق  –سوريا 

1/9/1975 

 1/2/1976 الصومال 

 1/7/1976 فلسطين

 
 
 ( 

حيدات في جمي  منشآت القطا  الخاص وو يخض  استخدام األجانب : 27مادة 
القطا  العيام وقطيا  األعميال العيام والهيبيات العامية واالدارة المحليية والجهياز 
اإلداري للدوليية لألحكييام الييواردة فييي هييذا الفصييل ، وذلييك ميي  مراعيياة شييروط 

 المعاملة يالمثل .
 ويحدد الوزير المختص حاالت اعفاء األجانب من هذا الشرط .

 

مياًل إال بعيد الحصيول عليي تيرخيص ال يجوز لألجانب ان يزاولوا ع: 28مادة 
ميين الييوزارة المختصية ، وأن يكييون مصييرحاً لهيم بييدخول الييبالد واالقاميية  بيذلك

 بقصد العمل .
 

يحدد الوزير المختص بقرار منه شيروط الحصيول عليي التيرخيص :  29مادة 
بالعمييل المشيييار إليييه فيييي المييادة السيييابقة واجراءاتييه والبيانيييات التييي يتضيييمنها 

 ديدش والرسم الذي يحصل عنه بما ال يقل عن الف جنيه مصري.وإجراءات تج
ويلتزم كيل مين يسيتخدم أجنبييًا أعفيي مين شيرط الحصيول عليي التيرخيص بيؤن 
يخطر الجهية االداريية المختصية بيذلك االسيتخدام خيالل سيبعة اييام مين مزاولية 

 االجنبي للعمل ، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه .
 

بشأن  رأط      2015لسانة  305والهجارة رقام  قرار وزٌار القاوي العاملاة

  اجطاءات الرتخيص بالعمل لألجانب



        2018 ٌولٌو                                                                                                               مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة                                                        
 المذكرة السابعة والعشرون 

971791

122003 www.elsayyad.net  W :

15/77 

 

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

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

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  ر بالقانونالصاد

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

 2006لسنة  700قرار االدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل 
 بشؤن القواعد واالجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل لالجانب

 
المهين واألعميال والحيرف التيي  هيحيدد اليوزير المخيتص بقيرار مني:  30مادة 

يحظر علي االجانب األشتغال بها ، كما يحيدد النسيبة القصيوي السيتخدامهم فيي 
 .( من هذا القانون27المنشآت والجهات المبينة في المادة )

المنازل فٌما عدا من ٌعمل منهم داخل  -ج  المشتغلون باألعمال المتعلقة بخدمة 
 المنازل الخاصة الذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرارمن وزٌر التؤمٌنات.

لمادة ت  )   المشتغلون :    2007لسنة  554من القرار الوزاري  1ضمنت ا
 باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط :

 العمل داخل منزل معد للسكن الخاص  أال يكون محل مزاولة - 1
أال يكون العمل الذى يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو  - 2

  ذويه.

  ام هذا القانون علً :ال تسري أحك: 4مادة 
)ا( العاملين بؤجهزة الدولة بما في ذلك وحدات اإلدارة المحليية والهيبيات العامية 

. 
 )ب(عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

 

أفييراد أسييرة صيياحب العمييل الييذين يعملييون لديييه ويعييولهم بشييرط تييوافر الشييروط  -د 
  المنصوص عليها بالبند ) ب ( .

 لعمل الذين يعولهم فعالً.)ج(أفراد أسرة صاحب ا
 وذلك ما لم يرد نص علي خالف ذلك.

 (3مادة )
لمادة لذين سبق  ( تسرى أحكام هذا القانون عل 2)   إستثناء من أحكام ا العاملين ا

لقوانين التؤمينات االجتماعية والتؤمين والمعاشات المشار إليها  وفقاً التؤمين عليهم 
 بالمادة الثانية من قانون اإلصدار.

من بدأت عبلقة عملهم فى ظل العمل بقانون التؤمٌنات االجتماعٌة الصاادر بالقاانون )
حتي  ليو ليم تتيوافر فيي شيؤنهم شيروط االنتفيا  بقيانون التيؤمين  1964لسانة  63رقم 

 .(1975لسنة  79االجتماعي رقم 

 

سنة  18عل  العاملين الذين تقل أعمارهم عن كما تسرى أحكام تؤمٌن إصابات العمل 
لتالميذ الصناعيين والطالب المشتغلين ف  مشروعات التشغيل الصيف  اوالمتدرجين و

ف  شؤن الخدمة العامة  1973لسنة  76والمكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 
 التعليمية للشباب الذى أنه  المراحل

كل من يلتحق ليدي صياحب العميل بقصيد تعليم مهنية  ٌعتبر متدرجا: 141مادة 
عة . ويصييدر الييوزير المخييتص قييراراَ بالقواعييد واإلجييراءات المنظمييه او صيين

 للتدرج المهني.
 

بشؤن القواعد  2003لسنة  175قرار وزير القوى العاملة والهجرة 
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لسنة  230معدل بالقرار الوزاري - واالجراءات المنظمة للتدرج المهني
 2015لسنة  414و  2015لسنة  397و 2007

 
مكتوباَ وتحدد فيه مدة تعليم المهنية او  ون اتفاق التدرجٌجب ان ٌك: 142مادة  

الصنعة ومراحلها المتتابعه والمكافؤة في كل مرحلة بصيورة تصياعديه عليي اال 
لمهنية تقل في المرحلة االخيرة عن الحد االدني لالجر المحيدد لفبية العميال فيي ا

 .او الصنعة التي يتدرج فيها
 

إذا ثبيت لدييه عيدم صيالحية  اق التادرجلصاحب العمل ان ٌنهاً اتفا: 143مادة
المتييدرج او عييدم اسييتعادش لييتعلم المهنيية او الصيينعة بصييورة حسيينة ، كمييا يجييوز 

 للمتدرج ان ينهي االتفاق.
ويشترط ان يخطر الطرف الرا ب في انهاء االتفاق الطرف االخر وبذلك قبل  

 ثالثة ايام علي االقل .

 (4مادة )
 إلزامٌاً  فى الهٌبة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى القانون التؤمٌن وفقا ألحكام هذاٌكون 

وال ٌجوز تحمٌل المإمن علٌهم أى نصٌب فى نفقات التؤمٌن إال فٌما ٌرد ب  نص ، 
 .خاص
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 المبحث الثانً 
 إجراءات اإلشتراك 

 إجراءات اإلشتراك عن المإمن علٌ :
يواف  مكتب أن  ع الخاص بمجرد التحاق أى عامل لدٌ على صاحب العمل بالقطا -1

الصيييندوق المخيييتص خيييالل أسيييبوعين علييي  األكثييير مييين تييياريخ التحييياق العاميييل 
 ( الخاصيية بإشييتراك عامييل بالصييندوق ميين أصييل وصييورتان1باإلسييتمارة رقييم )

مرفقا" بها المستند الرسم  الدال عل  تاريخ ميالد العامل أو صورة فوتو رافيية 
طابقتيه علي  األصيل والتؤشيير بيذلك مين الوظيف المخيتص ) في  حالية منه بعيد م

 سابقة تخصيص رقم تؤمين  ال يرفق مستند الميالد (.
وعليي  المكتييب المشييار إليييه أن يعيييد إليي  صيياحب العمييل صييورة ميين االسييتمارة 

 موضحا" بها رقم التؤمين الخاص بالمإمن عليه.

  

علي اللجنية الطبيية  تحق بالعمل لدٌ ٌلتزم صاحب العمل بعرض أي عامل جدٌد ٌل -2
المختصة بالهيبة العامة للتؤمين الصيحي إلجيراء الفحيص الطبيي األولي  و إثبيات 

ميي  االلتييزام بموافيياة مكتييب  – حالتييه الصييحية وقييت توقييي  الكشييف الطبييي عليييه
التؤمينات التاب  له المنشؤة بتقرير طبي عين حالتيه الصيحية خيالل أسيبوعين عليي 

من قانون العميل  216ريخ التحاقه بالعمل و ذلك تطبيقا لنص المادة األكثر من تا
 .2003لسنة  12الصادر بالقانون رقم 

فيان الصيندوق  و فً حالة عدم التزام المنشاة بتقدٌم التقرٌر الطبً المشاار الٌا 
ال يكون ملتزماً بصيرف أيية مسيتحقات تؤمينيية مترتبية عليي العجيز السيابق علي  

لعمل و الذي يثبت ألي من العاملين اليذين ليم ييتم تحدييد حيالتهم تاريخ االلتحاق با
 الصحية عند التحاقهم بالعمل

مااع عاادم اإلخاابلل بؤحكااام قااانون التااؤمٌن اإلجماااعً تلتاازم المنشااؤة :216مااادة 
 وفروعها بؤجراء ما ٌلً :

الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتؤكد من سالمته ولياقته الصحية 
 النو  العمل الذي يسند إليه.طبق 

كشييف القييدرات للتؤكييد ميين لياقيية العامييل ميين ناحييية قدراتييه الجسييمانية والعقليييه  
 والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .

ويصيدر اليوزير ، الفحوص طبقاَ لؤلحكام المنظمة للتؤمٌن الصحً هوتجري هذ
لياقيية والسييالمة المخييتص باالتفيياق ميي  وزييير الصييحة قييراراَ بتحديييد مسييتويات ال

 الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها هذة الفحوص. 
 

 ( لمن ٌستمر بالعمل بعد سن الستٌن:1إستٌفاء اإلستمارة رقم )
( عن الميإمن علييه اليذي يسيتمر فيي خدمية صياحب العميل 1تستوفي اإلستمارة رقم )

ن الشييخوخة والعجيز والوفياة طبقيا بعد بلو ه سن الستين وأوقيف انتفاعيه بؤحكيام تيؤمي
 ( من قانون التؤمين اإلجتماعي.40للفقرة األخيرة من المادة )

 

ٌلتازم صااحب العمال بتحرٌار عقاد العمال كتاباة باللغاة العربٌاة مان :  32مادة  
وتيود  الثالثية يحيتفظ صياحب العميل بواحيدة ويسيلم نسيخة للعاميل ،  ثبلث نسخ
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 ختص .مكتب التؤمينات االجتماعية الم
 وٌجب ان ٌتضمن العقد علً األخص البٌانات التالٌة:

 اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .
اسم العامل ومإهليه ومهنتيه او حرفتيه ورقميه التيؤميني ومحيل اقامتيه وميا يليزم 

 الثبات شخصيته.
 طبيعة ونو  العمل محل التعاقد .

مزاييا النقديية والعينيية وكذلك سابر ال موعد اداب  و االجر المتفق علٌ  وطرٌقة
مل وحدش اثبات حقوقه بكافية طيرق االمتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للع

 االثبات .
ويعطييي صيياحب العمييل العامييل ايصيياالً بمييا يكييون قييد أودعييه لديييه ميين اوراق 

 وشهادات .

 
 

 علي صاحب العمل ان ينشا ملفا لكل عامل يذكر فييه عليي االخيص :77مادة 
إقامتيييه وحالتيييه ل نتيييه ودرجييية مهارتيييه عندالتحاقيييه بالعميييل ومحييي،اسيييمه ومه
 وتيياريخ بداييية خدمتييه واجييرش ، وبيييان مييا يييدخل عليييه ميين تطييوراتاالجتماعيييه 

ريخ نهايية اوالجزاءات التي وقعت عليه ، وبيان ما حصل عليه من إجيازات وتي
 خدمته واسباب ذلك .

ا لميا فقيابه عن عمله ووعليه ان يود  في الملف محاضر التحقيق وتقارير رإس
تقررش البحة المنشؤة واية اوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل وال يجوز االطيال  

 علي هذش البيانات إال لمن رخص له قانونا بذلك.
بدا من تياريخ انتهياء عالقية وعليه ان يحتفظ بملف العامل لمدة سنة علي االقل ت

 .العمل

 لٌ  :إجراءات اإلخطار بانتهاء خدمة المإمن ع
علييي  صييياحب العميييل بالقطيييا  الخييياص أن ييييواف  مكتيييب الصيييندوق المخيييتص  –1

( من أصل وصورتان ف  حاالت انتهياء خدمية العاميل وذليك 6باالستمارة رقم )
خيييالل أسيييبو  علييي  األكثييير مييين تييياريخ انتهييياء الخدمييية أو انتهييياء ميييدة التلميييذة 

ب أو بليييو  الصيييناعية أو التيييدرج أو انتهييياء العميييل بالمشيييرو  الصييييف  للطيييال
 المإمن عليه الثامنة عشرة.
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 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

ٌلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن ٌوافً الصندوق المختص باإلستمارة 
( المرفق نموذجها وذلك خبلل أسـبوع من تارٌخ تحقق إحدى الوقابـع 6رقم )

 اآلتٌة :

 إنتهاء خدمة المإمن عليه. -1

 إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج. -2
 بالمشرو  الصيفي للطلبة. إنتهاء العمل -3

لنسبة للمإمن علٌهم  لٌ  با إ ر  لة إخبلل  باإلخطار فى الموعد المشا وفى حا
% من 20( يلتزم بؤداء مبلغ إضاف  يقدر بنسبة 1المنصوص علٌهم فى البند )

قيمة إشتراك األجر األساس  األخير وذلك عن كل شهر تؤخير عن المدة من 
 إرسال اإلستمارة إل  الصندوق. تاريخ إنتهاء الخدمة حت  تاريخ

 وف  حساب مدة التؤخير يحذف كسر الشهر. 

ت ًً من  ًا ر إعتبا لٌ   إ لمشار  ا لمبلغ اإلضافى  ا ارٌخ تحقق إحدى والٌستحق 
 : الوقابع اآلتٌة

ورود إستمارة اإلخطار بإنتهاء الخدمة في المواعيد المحددة دون إستيفاء  -1
 خ إنتهاء الخدمة.بعض بياناتها ، مت  كان مثبتاً بها تاري

 أو االيجارإنتهاء خدمة المإمن عليه في تاريخ إنتقال المنشؤة إل  الغير بالبي   -2
أو اإلدماج أو الوصية أو الهبة أو النزول أو  ير ذلك من التصرفات ، 

 بشرط أن يقر المإمن عليه بصحة تاريخ إنتهاء الخدمة.     
ر بإنتهاء الخدمة في الحاالت قيام صاحب العمل بالتوقي  عل  إستمارة اإلخطا -3

الت  يتم تحريرها بمعرفة مفتش الصندوق المختص أو إذا قام بالتوقي  عل  
محضر لجنة فحص المنازعات أوعل  كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش 
الصندوق المختص ، بشرط أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ 

لصندوق المختص بإنتهاء إنتهاء خدمة المإمن عليه أو إذا  قام بإخطار ا
 خدمة المإمن عليه بموجب خطاب. 

 إلتحاق المإمن عليه بالعمل لدى صاحب عمل  خر أو تجنيدش. -4
 شهر إفالس صاحب العمل أو تصفية المنشؤة أو  لقها أو حلها.  -5
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لمإمن  -6 ا بإنهاء خدمة  لمختص  ا صدور حكم قضاب  ف  مواجهة الصندوق 
 عليه.  

إلخطار بإنتهاء خدمة المإمن عليه الذي ينقط  تقديم صاحب العمل إستمارة ا -7
 عن العمل بغير إذن وذلك خالل شهرين من تاريخ اإلنقطا  عن العمل.

على صاحب العمل موافاة مكتب الصندوق المختص الواقع فى دابرت  محل العمل 
( موضحاً بها أسباب إنهاء الخدمة عل  14وفقاً لنص المادة ) بإستمارة نهاٌة الخدمة

تكون موقعة منه ومن العامل ، وف  حالة إمتنا  العامل عن التوقي  عل  هذش  أن
وإذا أثبت صاحب اإلستمارة فعل  صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا اإلمتنا .

العمل فً إستمارة نهاٌة الخدمة أن إنتهاء خدمة العامل ٌرجع إلى أحد األسباب 
 اآلتٌة :

 االستقالة. 1

 بالشرف ، أو األمانة ، أو اآلداب العامة.إرتكابه ألفعال ماسة  2

 إنتحاله شخصية  ير صحيحة ، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة. 3

 فصله أثناء فترة اإلختبار. 4

 إرتكابه خطؤ نشؤت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون صاحب 5
 ساعة من وقت علمه  بوقوعها.  24العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خالل 

بشرط أن  عدم مراعاته التعليمات الالزم إتباعها لسالمة العاملين أو المنشؤة 6
 تكون هذش التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.

من المدة الت  تنـص عليها قوانين ولوابـح التوظـف أو   يابه دون سبب أكثر 7
 العمل بحسب األحوال. 

 عدم قيامه بتؤدية إلتزامات العمل الجوهرية. 8

 الخاصة بالعمل. ابه األسرارإفش 9

 من مادة مخدرة.  وجودش أثناء العمل في حالة سكر بين أو متؤثرًا بما تعاطاش 10

أو المدير المسبول وكذلك إعتدابه إعتداء جسيماً  إعتدابه عل  صاحب العمل 11
 عل  أحد رإساء العمل أثناء العمل أو بسببه.

سالفة  حة على اإلستمارةوأبدى العامل إعتراض  على سبب إنتهاء الخدمة صرا

وٌعتباار ماان ،  ال يجييوز فصييل العامييل إال إذا ارتكييب خطييؤ جسيييما:69مااادة 
 : ةقبٌل الخطؤ الجسٌم الحاالت االتٌ

 . ير صحيحة او قدم مستندات مزورة انتحال العامل لشخصيةإذا ثبت  - 1
احب ارتكيياب العامييل لخطييؤ نشييؤت عنييه اضييرار جسيييمه لصييإذا ثبييت  - 2

 لان يبلغ صاحب العمل الجهيات المختصيه بالحيادث خيال العمل بشرط
 .وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه ارب 

تكييرر ميين العامييل عييدم مراعيياة التعليمييات الييألزم اتباعهييا لسييالمة  إذا - 3
بشيرط ان تكيون هيذة التعليميات مكتوبيه ومعلنية فيي – العمال والمنشيؤة
 ابة بمراعاة ذلك.ر م التنبيه عليه كت–مكان ظاهر 

مشيرو  اكثير مين عشيرين يوميا متقطعية  تغيب العامل بيدون مبيررإذا  - 4
خالل السنة الواحدة او اكثير مين عشيرة اييام متتالييه ، عليي ان يسيبق 
الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعليم الوصيول مين صياحب 
ه العمل للعامل بعيد  يلبيه عشيرة اييام فيي الحالية االوليي ، وبعيد  يابي

 خمسة ايام في الحالة الثانية .
التي يعمل بهيا ادت إليي احيداث  العامل افشي اسرار المنشؤةإذا ثبت ان  - 5

 اضرار جسيمة بالمنشؤة .
 في ذات نشاطه . إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل - 6
او متيؤثرا بميا  وجد العامل اثناء ساعات العمل فيي حياالت سيكر بيينإذا  - 7

 ادة مخدرة.تعاطاش من م
وكيذلك إذا  اعتيداء العاميل عليي صياحب العميل او الميدير العيامإذا ثبت  - 8

 وق  منه اعتداء جسيم علي احد رإسابه اثناء العمل او بسببه.
( إليييي 192ليييم ييييرا  العاميييل الضيييوابط اليييواردة فيييي الميييواد مييين )إذا  - 9

 من الكتاب الراب  من هذا القانون .(194)
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أو بشكوى مقدمة للصندوق المختص أو أبدى إعتراض  ضمناً بإمتناع  عن الذكر 
، فإنه يتعين عل  الصندوق إرسال أوراق النزا  المشار التوقٌع على هذه اإلستمارة

الواق  في دابرته محل العمل عل   إليها في اليوم التالي لوصولها له إل  مكتب العمل
  إليه باليد أو بالبريد المسجل المستعجل حسب األحوال.أن تسلم 

وعلى مكتب العمل المختص فور ورود أوراق النزاع إلٌ  من مكتب صندوق التؤمٌن 
 اإلجتماعى إتخاذ اإلجراءات اآلتٌة :

بحث موضو  النزا  في أسباب إنتهاء الخدمة عل  ضوء األوراق المشار إليها  -1
العمل من مستندات متعلقة بالنزا  وإعداد  وما يقدمه كل من العامل وصاحب

لت  تتبين من ظاهر األوراق ، عل  أن ينتهي  الخدمة ا تقرير بؤسباب إنتهاء 
البحث وإعداد التقرير خالل مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ وصول أوراق 
الموضو  إليه من الصندوق المختص. إرسال التقرير المشار إليه فور اإلنتهاء 

قاً به جمي  األوراق المتعلقة بموضو  النزا  إل  الصندوق المختص ، منه مرف
 عل  أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المستعجل المسجل عل  حسب األحوال.

عل   -2 يتعين  نه  فإ لخدمة  ا ية  نها رة  إستما يم  تقد لعمل عن  ا متن  صاحب  إ ا  ذ وإ
بها السب لذي الصندوق المختص تحرير هذش اإلستمارة بمعرفته موضحاً  ب ا

يبديه العامل إلنتهاء الخدمة وإحالتها إل  مكتب العمل عل  الوجه المبين بالمادة 
مت  السابقة ، وعل  المكتب المشار إليه الرد خالل شهر وإال كان للصندوق 

من إنتهاء الخدمة بمعرفة إدارة التفتيش تحرير هذش اإلستمارة بمعرفة تثبت 
لمفتش ا لمسبول ويعتبرتوقي   ا لمفتش  توقي  صاحب  ا بة  بمثا رة  اإلستما عل  

 العمل

 
 السلمي............ اإلضراب : للعمال حق192مادة 

 
أو إعالنييه بواسييطة منظميياتهم يحظيير علييي العمييال اإلضييراب : 193مااادة 

النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها ، وكذلك خالل 
 جمي  مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم.

 
راتيجية أو فيي المنشيآت اإلسيت اإلضيراب أو اليدعوة إلييهيحظر : 194مادة 

الحيوييية التييي يترتييب علييي توقييف العمييل فيهييا اإلخييالل بيياألمن القييومي أو 
 الخدمات األساسية التي تقدمها للمواطنين
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 المبحث الثالث
 أجــر االشتراك 

 ) األجر التؤمٌنً (

 بند ط 5المادة 
لمإمن عليه من مقابل نق  أجر اإلشتراك ا دى من جهة عمله : كل ما يحصل عليه 

 األصلية لقاء عمله األصل  ويشمل :
 األساسى ، و ٌقصد ب  :  األجر -1

األجيير المنصييوص عليييه فيي  الجييداول المرفقيية بيينظم التوظييف بالنسييبة  -أ 
للمإمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها ف  البنيد )أ( 

( ومييييا يضيييياف إليييييه ميييين عييييالوات ، أو األجيييير 2ميييين المييييادة )
بعقد العمل وما يضاف إليه من عالوات مسيتبعداً  المنصوص عليه

منه العناصر الت  تعتبير جيزءاً مين األجير المتغيير، وذليك بالنسيبة 
للعيياملين الييذين تييربطهم بالجهييات المشييار إليهييا عالقيية تعاقدييية أو 

 عرضية بحسب األحوال. 
واستثناء مما تقدم ٌتحدد أجر االشتراك األساساً للماإمن علاٌهم 

كام قاانون الخدماة المدنٌاة الصاادر باالقرار بقاانون الخاضعٌن ألح
 وفقا لما ٌلً : 2015لسنة  18رقم 
بالنسااابة للماااإمن  2015/  6/  30األجااار األساساااً فاااً  – 1

 علٌهم الموجودٌن بالخدمة فً هذا التارٌخ .
/  30بالنسبة للمإمن علاٌهم الاذٌن ٌلتحقاون بالخدماة بعاد   – 2

لهاام وفقااا للجاادول الااذي ٌتحاادد األجاار األساسااً  2015/  6
ٌصدر ب  قرار من وزٌر التؤمٌنات وذلك بالتنساٌق ماع وزٌار 

 المالٌة .
% سانوٌا  9( 2( و )1وٌضم إلً األجار المشاار الٌا  بالبنادٌن )     

 فً اول ٌولٌو من كل عام منسوبة إلٌ  فً شهر ٌونٌو السابق .
     

الوات األجر المنصوص عليه بعقد العميل و ميا يطيرأ علييه مين عي -ب 

 من قانون العمل : 1تنص المادة 
أو  اباألجر كل مايحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا نقديقصد 
  –عينا 
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مستبعداً منه العناصر الت  تعتبر جـزءاً من األجـر المتغير بالنسبة 
( مين الميادة دللمإمن عليهم المنصوص عليهم ف  البنود )ب ،ج ، 

(2.) 
 وفى جمٌع األحوال ٌراعى فى األجر األساسى ما ٌؤتى :      
يتحييدد الحييدان األدنيي  واألقصيي  السيينوى لهييذا األجيير بقيميية كييل منهمييا فيي   -

% 10، ويتم زيادتهما سنوياً ف  أول يوليو من كل عيام بنسيبة  1/7/2014
منسوبة إل  كل منهما في  شيهر يونييو السيابق ، وفي  تحدييد الحيدين المشيار 
إليهمييا يراعيي  جبيير كييل ميين الحييدين األدنيي  واألقصيي  الشييهرى إليي  أقييرب 

 عشرة جنيهات.

تاج أو بالعمولة فيعتبير كله محسوباً باإلن األجر / أ( إذا كان 1بمراعاة البند ) -
 أجراً أساسياً. األجر هذا

باق  ما يحصل عليه المإمن عليه وعل  األخيص  األجر المتغٌر: وٌقصد ب  -2
 : 
 الحوافز. -أ 
 العموالت. -ب 
 الوهبة. -ج 
وزير  -د  عل  عرض  ء  بنا ء لوزرا ا ربيس مجلس  د  ويحد لبدالت  ا

 التؤمينات البدالت الت  ال تعتبر عنصرا من عناصر أجر االشتراك.
 األجور اإلضافية. -هـ
 التعويض عن الجهود  ير العادية. -و 
 إعانة  الء المعيشة. -ز 
 العالوات اإلجتماعية. -ح 
 العالوة اإلجتماعية اإلضافية. -ط 
 المنح الجماعية. -ي 
 المكافؤة الجماعية.  -ك 
 نصيب المإمن عليه ف  األرباح.  -ل 
 األساس .  ما زاد عل  الحد األقص  لألجر -م 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : علً أألخص ماٌلًوٌعتبر أجرا 
عطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء ماي وهو البدل-

 عمله
 
يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد  التي الوهبة-

تسمح بتحديدها، وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المبوية التي يدفعها العمالء 
 مقابل الخدمة في المنشبات السياحية

لمختص باالتفاق م  المنظمة النقابية المعنية بكيفية ويصدر قرار من الوزير ا
 توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور م  الوزير المعني

 
وهي مايعطي للعامل عالوة علي أجرش ومايصرف ش جزاء أمانته أو  المنح-

كفاءته متي كانت هذش المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في 
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 األجر. عد حساب عناصر هذاويصدر وزير التؤمينات قرارًا بقوا
 

إلييه الميإمن  ويعتبر ف  حكم العمل األصل  بجهة العمل األصلية العمل المنتيدب
 داخل البالد. عليه طول الوقت أو المعار إليه

 

جنيه  044التؤميني عن وف  جمي  األحوال يتعين أال يقل أجر اإلشتراك 
س سنوات ثم % ( سنويا لمدة خم 52شهريا ويزاد هذا الحد بنسبة ) 

% ( سنويا ، علي أال يقل أجر اإلشتراك التؤميني  04تعدل الزيادة إلي ) 
 المحدد وفقاً لقانون العمل.اإلشتراك التؤميني ألجر لعن الحد األدن  

 
بالنسبة للعمالة المإقتة والعرضٌة فً الجهاز اإلداري للدولة والقطاع مبلحظة : 
لتؤمين ا –  العام إلجتماع  وحساب وصرف الحقوق يتم حساب إشتراكات ا

التؤمينية للعمالة المإقتة عل  أساس قواعد تحديد األجر الواردة بقانون التؤمين 
المشار إليهما دون  2007لسنة  554اإلجتماع  وقرار وزير المالية رقم 

 مراعاة ألجر النظير.
 

 ٌقصد ب  : جر المتغٌر :ألاتعرٌف 
ل نقدي باإلضافة إلي األجر األساسي أيا من مقابالمإمن عليه  كل ما يحصل عليه

كالشهر أو األسبو  أو اليوم  بالمدةسواء كان محسوبا  كانت قواعد حساب هذا المقابل
وفقا لوحدة من وحدات قياس اإلنتاج كالوزن أو الكيل أو  أم باإلنتاجأو الساعة 

أم خالل  مقابل جهد بذل خالل ساعات العمل األصليةالمساحة أو العدد ، سواء كان 
األجزاء من األجر التي تمنح لمواجهة الزيادة في ، وكذلك تلك  ساعات إضافية

التعويض عن الجهود  ير العادية ، و تلك التي يقصد بها  تكاليف و أعباء المعيشة
، بمعني أخر فإن كل  وكذلك ما يزيد من األجر األساسي عن الحد األقص  لهذا األجر

من مقابل لعمله األصلي من جهة عمله األصلية يعتبر ما يحصل عليه المإمن عليه 
جزًء من أجر االشتراك المتغير و تمتد إليه حماية النظام باعتبارش جزءا من أجر 

 االشتراك المتغير .

للعمل وكذلك ماجرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات  األنظمة أألساسية
 العمومية والدوام والثبات 

 
 أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها  العبلوات-
 
 التي تدخل في اطار عالقة العمل العمولة-
وهي ماقد يدف  للعامل مقابل مايقوم بانتاجه أو بيعه أو  النسبة المبوٌة-

 لمقرر له هذش النسبةتحصيله طوال قيامه بالعمل ا
 العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل لمزاٌاا-
 نصيب العامل في األرباح-
 
 

 2016لسنة  81من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم  2تنص المادة 
 علي أنه :

ة المعني المبين يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالي
 قرين كل منها : 

1 .................... _ 
االجر الوظيفي : األجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بهذا القانون  – 6

 مضموما إليه جمي  العالوات المقررة بمقتضي هذا القانون .
األجر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخالف األجر  – 7

 الوظيفي .
كامل األجر : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفي  – 8

 وأجر مكمل .
 السنة : السنة المالية للدولة . – 9
10 - ........ 
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 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

 
 مفهوم بعض عناصر األجر المتغٌر :

فوض القانون ربيس مجلس الوزراء في تحديد مفهوم البدالت التي تعتبر جزًء من 
راك كما فوض وزير التؤمينات في وض  قواعد حساب عناصر أجـر اجر االشت

االشتراك المتغير و تنفيذا لهذا التفويض صدرت القرارات و التعليمات المنفذة 
بالقواعد التي يتعين توافرها في بعض عناصر هذا األجر حت  تعتبر جزءا من أجر 

 :علً التفصٌل اآلتًاالشتراك و ذلك 
 البدالت : -أ 

لبدالت التي تستحق للمإمن عليهم تعتبر جزءا من اجر االشتراك و ذلك كافة ا
لسنة  679الت  يستبعدها قرار ربيس مجلس الوزراء رقم فٌما عدا البدالت 

من مجال  1987لسنة  1662المعدل بقرار ربيس مجلس الوزراء رقم  1984
 الحماية التامينية وه   :

البدالت التي ور الجلسات و  يرها من ( بدل االنتقال و بدل السفر و بدل حض1)
تصرف للمإمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته و 

 .يستثن  من ذلك بدل التمثيل
البدالت التي تصرف ( بدل السكن و بدل الملبس وبدل السيارة و  يرها من 2)   

 مقابل مزايا عينية.
مـإمن عليـه بعض الوقت داخل جهة نـدب ال( البدالت التي تستحـق نتيـجة 3)

 عمله األصلية أو خارجها .
 . لمواجهة أعباء المعيشة خارج البالد( البدالت التي تستحق للمإمن عليه 4)    

الحد األقص  للبدالت المستبعدش المشار إليها ما يساوى قيمة أجر  ويكون
 1940)قرار ربيس مجلس الوزراء رقم  االشتراك األساس  للمإمن عليه

بتعديل قرار ربيس مجلس الوزراء  26/11/2002بتاريخ  2002لسنة 
 (.1984لسنة  679رقم 

 الوهبة : -ب
تعتبر الوهبة التي يدفعها العمالء  1984لسنة  52وفقا لقرار وزير التؤمينات رقم     

 : الشروط اآلتٌةجزءا من اجر االشتراك طالما توافرت فيها 
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 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

ن يدفعها عمالء المنشؤة علي أساس نسبة مبوية أن يكون قد جري العرف بؤ (1)
 محددة مقدما من المبالغ المستحقة علي العمالء .

أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشؤة توض  فيه حصيلتها لتوزيعها بين  (2)
 العمال .

أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل و العمال تحدد بموجبها  (3)
 كيفية توزيعها عليهم.

 
 قواعد حساب بعض عناصر األجر المتغٌر :

محددا لمفهوم بعض عناصر  1984لسنة  7صدر منشور عام وزارة التؤمينات رقم 
 :وفقا لآلتًهذا األجر 

 : األجور اإلضافٌة  -أ 
يقصد بها ما يتقاضاش المإمن عليه مقابل ساعات العمل اإلضافية و هي تعتبر 

العمل بالمنشؤة تتطلب تشغيال إضافيا جزءا من أجر االشتراك إذا كانت حاجة 
بصفة دابمة باإلضافة إلي ساعات العمل األصلية سواء كان التشغيل الذي يتطلب 

 صرف هذا العنصر من األجر علي مدار السنة أم خالل جزء منها فقط.
 التعوٌض عن الجهود غٌر العادٌة : -ب 

شؤة تتطلب بذل جهود يعتبر جزءا من اجر االشتراك إذا كانت حاجة العمل بالمن
 ير عادية سواء كانت حاجة العمل تتطلب بذل جهد  ير عادي في جمي  

القطاعات أو األجهزة أو الفرو  التابعة للمنشؤة أو في بعض منها فقط و سواء 
كان العمل يتطلب بذل الجهد  ير العادي بالنسبة للقطا  أو الجهاز أو الفرو  

 . علي مدار السنة أم خالل جزء منها
 المنح الجماعٌة : -ج

المنصوص عليها في لوابح العمـل أو التـي يقررش صاحب العمل لجمي  العاملين 
 أو لمجموعة من العاملين .

 المكافؤة الجماعٌة : -د
المنصوص عليها في لوابح العمل أو التي يقررها صاحب العمل لجمي  العاملين 

 أو لمجموعة من العاملين.



        2018 ٌولٌو                                                                                                               مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة                                                        
 المذكرة السابعة والعشرون 

971791

122003 www.elsayyad.net  W :

27/77 

 

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

 القواعد المنفذة لقانون التؤمٌن االجتماعى بشؤن
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 الحوافز : -ه
 األسلوب المتب  الستحقاقها .  يا كان

 إعانة غبلء المعٌشة : -و
 و يقصد بها ما يمنح للعامل مقابل الزيادة في نفقات المعيشة .

 العبلوات االجتماعٌة : -ز
 و يقصد بها ما يمنح للعامل مقابل األعباء العابلية .    
 ما زاد على الحد األقصى ألجر االشتراك األساسً : -ح

جر األساسي  لي الحد األقص  لهذا الجزء من أجر االشتراك الزيادة في األ
 يعتبر جزء من أجر االشتراك المتغير .

 العبلوات الخاصة : -ط
أسلوب زيادة األجر  2015/  7/  1وحتي  1987/  7/  1اتبعت الدولة منذ 

عن طريق تقرير عالوات خاصة للعاملين بوحدات الجهاز اإلداري للدولة و 
ة ووحدات القطا  العام بنسبة من األجر األساسي و ال تعتبر جزًء الهيبات العام

 منه.

 )المادة الثالثة( 
العاملون الذٌن تسري فً شؤنهم أحكام القانون المرافق عبلوة سنوٌة ٌستحق 

ألجر األساسً الذي تحسب %(من ا7دورٌة فً تارٌخ استحقاقها ال تقل عن )
وذلك حت  يصدر المجلس ،  علً أساس  اشتراكات التؤمٌنات االجتماعٌة

 القومي لألجور القرارات المنظمة لهذش العالوة .

ينشؤ مجليس قيومي لألجيور برباسية وزيير التخطييط يخيتص بوضي  :  34مادة  
وبايجيياد  الحييد األنييي لألجييور علييي المسييتوي القييومي بمراعيياة نفقييات المعيشيية ،

 الوسابل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين األجور واألسعار .
يختص المجلس بوض  الحيد األدنيي للعيالوات السينوية الدوريية بميا ال يقيل كما 
%( من األجر األساسي اليذي تحسيب عليي أساسيه اشيتراكات التؤمينيات 7عن )

 اإلجتماعية .
يتعييذر معهييا صييرف العييالوة وفييي حاليية تعييرض المنشييؤة لظييروف اقتصييادية 

الدورية المشار اليها ، يعرض األمير عليي المجليس القيومي لألجيور لتقريير ميا 
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 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

 يراش مالبمًا م  ظروفها في خالل ثالثين يوماُ من تاريخ عرض األمر عليه .
ويصدر ربيس مجلس الوزراء خالل يوماً ستين مين تياريخ العميل بهيذا القيانون 

 يضم فس عضويته الفبات االتية :قراراً بتشكيل هذا المجلس و
 أعضاء بحكم وظابفهم وخبراتهم .

 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب األعمال تختارهم هذش المنظمات .
 أعضاء يمثلون االتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم االتحاد.

ويراعي ان يكون عدد أعضاء الفبة األول  مساوياً لعيدد أعضياء الفبتيين الثانيية 
 لثة معاً وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفبتين الثانية والثالثة .والثا

 ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته األخرى ونظام العمل به .

يحظر التمييز في االجور بسبب اخيتالف الجينس أو األصيل أو اللغية : 35مادة  
 أو الدين أو العقيدة .

البحيية او  اتفاقييية العمييل الجميياعي يحييدد األجيير وفقييًا لعقييد العمييل او:36مااادة  
اسيتحق العاميل اجير المثيل إن الطرق  لم يحدد األجر بؤي من هذش، فإذا  المنشؤة
،  وإال قدر األجر طبقيًا لعيرف المهنية فيي الجهية التيي ييإدي فيهيا العميل،  وجد

( ميين هييذا 71فييي المييادة ) هفييإن لييم يوجييد عييرف تولييت اللجنيية المنصييوص علييي
ر وفقيياً لمقتضيييات العداليية ، وذلييك كلييه ميي  مراعيياة حكييم القييانون تقييدير األجيي

 ( من هذا القانون . 35، 34المادتين )

إذا تم االتفاق علي تحديد األجر باإلنتاج أو العمولة وجيب اال يقيل ميا : 37مادة  
 .حصل عليه العمل عن الحد األدن  لألجور

 التحقٌق مع العمال ومساءلتهم 
ن يض  البحة تنظيم العمل والجزاءات التؤديبيية علي صاحب العمل أ: 58مادة 

موضحًا بها قواعيد تنظييم العميل والجيزاءات التؤديبيية مصيدقًا عليهيا مين الجهية 
، وعلييي هييذش الجهيية أخييذ رأي المنظميية النقابييية التييي يتبعهييا  اإلدارييية المختصيية

صيديق عمال المنشؤة قبل التصديق علي الالبحة ، فإذا لم تقم الجهة اإلداريية بالت
أو اإلعتراض علي الالبحة خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ، 
 وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوابح والجيزاءات لكيي

 يسترشد بها اصحاب األعمال .
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وعلي صاحب العمل حالة استخدام عشرة عمال فؤكثر أن يض  هذش الالبحة في 
 مكان ظاهر .

وفقاااً للااوابح التااً ٌجااوز توقٌعهااا علااً العاماال  الجاازاءات التؤدٌبٌااة:60دة مااا 
 والجزاءات التؤدٌبٌة فً كل منشؤة هً : تنظٌم العمل

 اإلنذار .-1
 الخصم من األجر .-2
 تؤجيل موعد إستحقاق العالوة السنوية بمدة ال تجاوز ثالثة أشهر .-3
 اوز نصفها .الحرمان من جزء من العالوة السنوية بما ال يج-4
 تؤجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة ال تزيد علي سنة .-5
 . خفض األجر بمقدار عالوة علي األكثر-6
الذي كان الخفض إلي وظيفة الدرجة األدني مباشرة دون إخالل بقيمة االجر -7

 .يتقاضاش
 .الخدمة وفقاً ألحكام هذا القانونالفصل من -8

لميدة ال تزييد عين العاميل عين عمليه مإقتيا  لصاحب العمل لن يوقيف: 66مادة  
إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او طلب من  ستين يوما م  صرف اجرش كامال
 ( من هذا القانون فصله من الخدمة .71اللجنة المشار إليها في المادة )

إذا اتهم العامل بارتكاب جناية او بارتكاب جنحة مخلة بالشرف او : 67مادة  
داب العامة او اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دابرة العمل جاز االمانه او اال

لصاحب العمل وقفه مإقتا ، وعليه ان يعرض االمر علي اللجنة المشار إليها 
 .( من هذا القانون خالل ثالثة ايام من تاريخ الوقف 71في المادة )

 وعلي اللجنة ان تبت فيي الحالية المعروضية عليهيا خيالل سيبعة اييام مين تياريخ
العرض ، فإذا وافقت عليي الوقيف يصيرف للعاميل نصيف اجيرش ،اميا فيي حالية 

 عدم الموافقه علي الوقف يصرف اجر العامل كامال من تاريخ وقفه .
فيييإذا رات السيييلطه المختصيييه عيييدم تقيييديم العاميييل للمحاكمييية الجنابيييية او قيييدم  

اال للمحاكمة وقضي ببراءتيه وجيب اعادتيه للعميل مي  تسيوية مسيتحقاته كامليه و
 اعتبر عدم اعادته فصال تعسفيا .

وإذا ثبت ان اتهيام العاميل كيان بتيدبير صياحب العميل او مين يمثليه وجيب اداء  
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 باقي اجرش عن مدة الوقف .
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 المبحث الرابع 
 االشتراكات 

 ام :االشتراكات الممولة للنظ

 
مإمن  المنشؤة نوع التؤمٌن

علٌ  
% 

 االجمالً

حكومة 
% 

قطاع 
عام 
% 

قطاع 
خاص 
% 

حكومة 
% 

قطاع 
عام 
% 

قطاع 
خاص 
% 

شٌخوخة وعجز 
 ووفاة

15 15 15 10 25 25 25 

 3 2 1 - 3 2 1 العمل  تإصابا

 5 4 4 1 4 3 3 المرض

 2 2 - - 2 2 - البطالة

 35 33 30 11 24 22 19 المتغٌراألجر 

 5 5 5 3 2 2 2 نظام المكافؤة

  40 38 35 14 26 24 21 األجر األساسً

  

 (162) مادة
للمإمن من هذا القانون  المعاشات والتعويضات المقررة وفقًا ألحكام الباب الثالث

عليهم الذين كانوا خاضعين ألحكام قوانين العمل ال تقابل من التزامات صاحب العمل 
العجز والوفاة إال ما يعادل مكافؤة نهاية الخدمة القانونية ف  تؤمين الشيخوخة و

 محسوبة وفقًا ألحكام قانون العمل.
 

 لمزٌد من التفاصٌل
 

 راجع المبحث الرابع عشر
 مكافؤة نهاٌة الخدمة

 )المادة الرابعة(
ال تخل أحكام القيانون المرافيق بحقيوق العميال السيابق لهيم الحصيول عليهيا مين 

ة من أحكام القوانين واللوابح والنظم واالتفاقيات والقيرارات أجور ومزايا مستمد
 الداخلية السابقة علي العمل بؤحكامه.
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 (125) مادة
الت  يإديها صاحب العمل عل  أساس ما يستحقه المإمن عليه من  تحسب اإلشتراكات

 أجر خالل كل شهر. 
 يوميًا بالنسيبة لمين تحديد عدد أيام العميل في  الشيهر بثالثيين  وٌراعى فى حساب األجر

 ال يتقاضون أجورهم مشاهرة . 
 

 تعويضاً عنه.  أو عن المدد الت  ال يستحق عنها أجراً  وال تإدى أٌة إشتراكات
ألجر اإلشتراك األساس  يكون لوزير التؤمينات بقرار  ومع عدم اإلخبلل بالحد األدنى

النسبة لبعض فبات يصدرش بناء عل  إقتراح مجلس اإلدارة أن يحدد أجر اإلشتراك ب
المإمن عليهم وطريقة حساب هذا األجر وطريقة حساب اإلشتراكات وتاريخ بدء 

  إنتفاعهم بنظام المكافؤة.

يوميًا ، والشيهر ثالثيين  365تعتبير السينة في تطبيق أحكيام هيذا القيانون :2مادة
 يومًا إال اذا تم االتفاق علي خالف ذلك.

اق يخالف أحكام هذا القيانون وليو كيان سيابقًا يق  باطاًل كل شرط أو اتف: 5مادة  
 علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه.

ل بؤييية مزايييا أو شييروط تكييون مقييررة أو تقييرر فييي عقييود العمييل ويسييتمر العييم
الفردييية أو الجماعييية أو األنظميية األساسييية أو  يرهييا ميين لييوابح المنشييؤة ، أو 

 .بمقتض  العرف 
وتق  باطلة كيل مصيالحة تتضيمن انتقاصياً أو إبيراءاً مين حقيوق العاميل الناشيبة 
عن عقد العمل خالل مدة سريانه او خيالل ثالثية أشيهر مين تياريخ انتهابيه متيي 

 كانت تخالف أحكام هذا القانون.

 أحكام خاصة باشتراكات المإمن علٌهم
 بالقطاع الخاص

 (131 ) مادة
تحسب اإلشتراكات الت  يإديها صاحب العمل ف    125إستثناء من أحكام المادة 

القطا  الخاص وتلك الت  تقتط  من أجور المإمن عليهم خالل سنة ميالدية عل  
 أساس أجورهم ف  شهر يناير من كل سنة.

علي أساس تلك األجور في أشهر  االشتراكات المستحقة عن األجر المتغٌروتحسب 
 ل سنة .يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من ك
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 (132مادة ) 
عن المإمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين  اإلشتراكات المستحقةتحسب 

لتحقوا فيه بالخدمة  يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير عل  أساس أجر الشهر الذى إ
 المبين ف  المادة السابقة. األساس بعد ذلك عل   وذلك حت  يناير التال  ثم يعاملون

تحسب إاالشتركات  ة للعاملٌن الذٌن ٌنطبق علٌهم هذا القانون ألول مرةوبالنسب
أ  فيه سريان هذا  يبد لذى  ا لشهر  أجر ا أساس  لمستحقة عن األجر األساسي عل   ا

ثم يعاملون بعد ذلك عل  األساس المبين ف  المادة  القانون عليهم حت  يناير التال 
 . السابقة

عي أساس تك  مستحقة عن األجر المتغٌرلا تحسب االشتراكاتوفً جمٌع األحوال 
فيه سريان القانون   األجور في الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة أو في الشهر الذي يبدأ

  .ثم يعاملون بعد ذلك عل  األساس المبين ف  المادة السابقةعليهم بحسب األحوال 
 

تحق عن جزء عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة وال تس اإلشتراكات كاملةوتستحق 
  الشهر الذى تنته  فيه.

 (133مادة) 
يإدى (  126وم  عدم اإلخالل بالمادة ) (125إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة )

 صاحب العمل ف  القطا  الخاص اإلشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو
ديها صاحب العمل كانت أجور المإمن عليهم ال تكف  لذلك ، وتعتبر المبالغ الت  يإ

ها  بعن المإمن عليهم ف  حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقًا لألحكام الت  يصدر 
 قرار من وزير التؤمينات

 من االشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد اإللزامي.  وٌعفى العامل وصاحب العمل
 
 

 2007لسنة  554( من القرار الوزاري 28) مادة

بالغ التي يإديها أصحاب األعمال بالقطا  الخاص عن يعتبر في حكم القرض الم
 من قانون التؤمين اإلجتماع .  (133) المإمن عليهم طبقا ألحكام المادة

وال يجوز لصاحب العمل أن يقتط  من أجر المإمن عليه وفاًء للمبالغ المشار إليها 

ال يجوز لصاحب العمل أن يقتط  من أجر العامل أكثر من :  43مادة 
و ان يتقاضي أ %( وفاء لما يكون قد أقرضه من مال اثناء سريان العقد10)

 ش القروض ، ويسري ذلك الحكم علي االجور المدفوعة مقدماً.اية فابدة عن هذ
 
 

بإصدار قانون الخدمة 1980لسنة  127من قانون رقم  43تنص المادة 
 28اعتبارا من  2009لسنة  152معدال بالقانون رقم العسكرٌة والوطنٌة 

 علً أن  : 2009دٌسمبر 
و الهيبات العامة  االدارة المحليةالجهاز اإلداري للدولة ووحدات  ٌجب علً
الشركات و الجمعيات و وقطا  األعمال العام و القطا  العام وشركات

أو يستبقي او أن يحتفظوا لمن يجند  المإسسات الخاصة و أصحاب األعمال
من العاملين بوظيفته أو بعمل مماثل إلي أن ينتهي من أداء الخدمة يستدعي 
ويجوز شغل أو من االستدعاء  المقررة عليه او من فترة االستبقاءالعسكرية 
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ألجر وفقاً من هذا ا %   10ولغيرها من المبالغ التي يكون قد إقترضها منه أكثر من 
 ( من قانون العمل.44للقواعد الواردة بالمادة )

 .قتضاء أية فابدة عن تلك المبالغإكما ال يجوز لصاحب العمل 

 وظيفة المجند أو عمله بصفة مإقتة خالل هذش المدة .
علي العاملين بعقود مإقتة أو محددة المدة بالجهاز  وٌسري حكم الفقرة السابقة
القطا   وشركات و الهيبات العامة  االدارة المحلية اإلداري للدولة  و وحدات 

تلك الجهات ل يجوزوي نهاية مدة عقودهم ذلك إلو وقطا  األعمال العام  العام
التي تخلو بها أثناء مدة تجنيدهم  تثبيت هإالء العاملين علي الوظابف المناسبة

كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد  أو استدعابهم  او استبقابهم
ها بتجنيد رأقصاها ثالثون يومًا من تاريخ إخطا ةحفظ وظيفة المجند في مد

 امل .الع
إل  الوظيفة او العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك  و ٌعاد الموظف او العامل

وخالل  أو االستبقاءمن الخدمة العسكرية  هن يومًا من تاريخ تسريحيخالل ثالث
 أسبو  من تاريخ اخالء طرفه بعد االستدعاء .

تاريخ يعتبر و  الطلب تقديم  ويجب إعادته للعمل خالل ستين يومًا من تاريخ 
 . تقديم  الطلب هو تاريخ عودته للعمل

أو االستبقاء أو الخدمة  أثناء مدةبسبب عجز إصابة  أما إذا اصبح غٌر البق
فيعاد إلي هذا العمل تطي  أن يقوم بوظيفة أو عمل أخر ،  ولكنه يس االستدعاء 

في المركز الذي يالبم وظيفته  ه، علي ان يراعي وضع او تلك الوظيفة
 من حيث المستوي و األقدمية و المرتب.األصلية 

يتسلم عمله خالل  لم  أو طلب في الميعاد وإذا لم ٌقدم الموظف أو العامل
جاز رفض  من تاريخ أمر العودة للعملأو أسبو  حسب األحوال ثالثين يومًا 

 طلب  إعادته ما لم يكن التؤخير لعذر مقبول .
خدمة العسكرية و كذلك أثناء وجودش في ال وٌحتفظ للموظف أو العامل

كما لو كانوا ، منهم بما يستحقون من ترقيات و عالوات والمستدعين المستبقين 
 المكافؤة وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم و تحسب فييإدون عملهم فعالً ، 

حسب لهم مدد الخدمة اإلضافية و الضمابم في حساب تلك تأو المعاش كما 
في شؤن التامين 1975( لسنة 90حكام القانون رقم )أو المعاش طبقًا أل المكافاة

 والتقاعد و المعاشات للقوات المسلحة .
كان التعيين تحت االختبار ويإدي لهم  ذاإ الخدمة قد قضٌت بنجاحمدة وتعتبر 
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كافة الحقوق المادية والمعنوية و المزايا واالستدعاء خالل مدة االستبقاء 
التي تصرف ألقرانهم اإلنتاج فآت و حوافز بما فيها البدالت و المكاواألخرى 

في جهات عملهم األصلية و ذلك عالوة علي ما تدفعه لهم وزارة الدفا  عن 
 .      أو االستدعاء مدة االستبقاء 

بإصدار قانون الخدمة 1980لسنة  127من قانون رقم  33تنص المادة 
 العسكرٌة والوطنٌة علً أن  :
 :  حكام اآلتٌةٌتبع فً استدعاء األفراد األ

للعاملين ( 28طبقاً ألحكام المادة ) تحسب مدة استدعاء أفراد االحتياط  أوال ً:
 بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين )ثانيًا ، ثالثًا ( من هذش المادة
إجازة استثنابية بمرتب أو أجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذش المدة 

 بترقياتهم 
إدي لهم خاللها كافة الحقوق المادية والمعنوية واتهم الدورية ويوعال          

والمزايا األخرى بما فيها العالوات والبدالت التي لها صفة الدوام 
والمقررة في جهات عملهم األصلية وذلك عالوة علي ما تدفعه لهم 

 وزارة الدفا  عن مدة االستدعاء .
لية والهيبات العامة يتحمل الجهاز اإلداري للدولة ووحدات اإلدارة المح  ثانٌاً :

بكامل األجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا  ووحدات القطا  العام
األخرى ألفراد االحتياط المستدعين من بين العاملين بها وذلك طوال 

 مدة استدعابهم .
 تتحمل الشركات والجمعيات والمإسسات الخاصة وأصحاب األعمال ثالثا :

الحقوق والمزايا األخرى ألفراد  بكامل األجور والمرتبات وكافة
 . االحتياط المستدعين من بين العاملين بها وذلك طوال مدة استدعابهم

 وفي حالة ما إذا كان عدد العاملين بهذش الجهات أقل من خمسين فرد       
فتتحمل وزارة الدفا  بكامل هذش االستحقاقات عن المدة التي تزيد علي 

 اثني عشر شهرًا.
تصرف وزارة الدفا  ألفراد االحتياط المستدعين من  ير الجهات   رابعاً :

من هذش المادة مكافؤة شهرية  المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة
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شاملة طوال مدة استدعابهم تعادل أول مربوط درجات أقرانهم من 
األفراد العسكريين ذوي الرواتب العالية مضافاً إليها التعويضات 

لعسكرية المقررة ألفراد االحتياط فيما عدا مكافؤة االحتياط والمكافآت ا
 وعالوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعي بها.

ويمنح العاملون والمستدعون لخدمة االحتياط من الجهات المنصوص 
من هذش المكافآت وحوافز اإلنتاج بذات  عليها بالفقرتين )ثانيًا ، ثالثًا(
زمالإهم من العاملين الذين يسهمون في  النسب التي يحصل عليها
 زيادة اإلنتاج بصفة فعلية .

يحرم األفراد االحتياط من استحقاقاتهم المالية الموضحة بهذش المادة  خامساً :
 . عن مدد  يابهم في فترات استدعابهم
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 المبحث الخامس
 أجازة رعاٌة الطفل

 العام وقطاع األعمال العام: وال : المإمن علٌها بالقطاع الحكومً والقطاع أ
استحقت المإمن علٌها إجازة بدون أجر لرعاٌاة طفلهاا واختاارت أن إذا   - 1       

ٌتحماال صاااحب العماال اشااتراكات التااؤمٌن االجتماااعً التاازم صاااحب 
  اآلتً :العمل بؤداء االشتراكات المستحقة عن مدة اإلجازة بمراعاة 

 االشتراكات التى ٌلتزم بها صاحب العمل : -أ               
( حصة المإمن عليه وحصة صاحب العمل في  اشيتراكات تيؤمين 1)                 

 الشيخوخة والعجز والوفاة ونظام المكافؤة.
 ( اشيتراكات تييؤمين البطاليية إذا كييان مين العيياملين بالقطيياعين العييام2)                 

 والخاص ، وكان ممن تسري في شؤنهم احكام هذا التؤمين. 
( حصة المإمن عليه وحصة صاحب العمل ف  اشيتراكات تيؤمين 3)             

المرض التي تغطي حق العالج والرعاية الطبية وتتحدد بنسبة 
% مين األجير وذلييك إذا كيان الميإمن عليييه ممين تسيرى فيي  4

 جازة داخل البالد .شؤنهم أحكام هذا التؤمين وقضيت اإل
 ( ال تإدى أية أشتراكات لحساب تؤمين إصابات العمل .4)             

 األجر الذى تحسب على أساس  االشتراكات : -ب             
بالنساابة لؤلجاار األساسااً وعناصاار األجاار المتغٌاار التااً ال  (1)

ٌااارتبط تحدٌاااد قٌمتهاااا بمعااادالت أو بمساااتوي أداء الماااإمن 
 علٌ :

عليييه بييافتراض عييدم حصييوله عليي  اإلجييازة  أجيير المييإمن
سواء ف  ذلك االشيتراكات المسيتحقة عين األجير األساسي  

 أو األجر المتغير.
( بالنساابة لعناصاار األجاار المتغٌاار التااى ٌاارتبط تحدٌااد قٌمتهااا 2)

 بمعدالت أو بمستوى أداء المإمن علٌ :
تتحدد طريقة حساب هذش العناصر بمتوسط ما استحق عنيه 

ل سيينة االشييتراك عيين هييذا األجيير السييابقة اشييتراكات خييال

لسنة  81بالقانون رقم  الصادر الخدمة المدنٌةن قانون م 53تنص المادة
 علً أن  : 2016

 : اآلتي وجهجازة بدون اجر علي الاإلتكون حاالت الترخيص ب
1 - .......... 
  1996( لسنة 12الصادر بالقانون رقم )م  مراعاة أحكام قانون الطفل  – 3

في  علي األكثرين ، تستحق الموظفة إجازة بدون اجر لرعاية طفلها لمدة عام
 طوال مدة عملها بالخدمة المدنية . أعوام ةوبحد أقصي ست ، المرة الواحدة
 الوحدةتتحمل ،  المشار اليه م قانون التؤمين االجتماع  احكأواستثناء من 

 موظفة .اشتراكات التؤمين المستحقة عليها وعل  ال
 

مدنية الصادر بالقنون الالبحة التنفيذية لقانون الخدمة المن  146تنص المادة 
لسنة  1216الصادرة بقرار ربيس مجلس الوزراء رقم  2016لسنة  81رقم 

 علي أنه : 2017
تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفاها لمدة عامين علي األكثر في 

 المرة الواحدة .
 

من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  72تنص المادة 
 علً أن  : 1978لسنة  48

بحد أقص  تستحق العاملة بناء علي طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك 
 عامان ف  المرة الواحدة وثالث مرات طوال حياتها الوظيفية.

من قانون التؤمين االجتماع  الصادر  126، 125واستثناء من حكم المادتين 
له ، تتحمل الوحدة  باشتراكات  والقوانين المعدلة 1975لسنة 79لقانون رقم 

التؤمين المستحقة عليها وعل  العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة 
% من المرتب الذى كانت تستحقه ف  تاريخ بدء 25تعويضا عن أجرها يساوى

 وذلك وفقا الختيارها.مدة اإلجازة 
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عل  اإلجازة أو مدة اشتراك المإمن علييه عين هيذا األجير 
 إن قلت عن ذلك.

 أداء االشتراكات : -ج                
يلتيييزم صييياحب العميييل  بيييؤداء االشيييتراكات المسيييتحقة فيييي  (1)

 المواعيد الدورية .
كات يلتزم باداء مبلغ إضيافي ( في حالة التؤخير في أداء اإلشترا2)               

يحيييدد بنسيييبة سيييعر الخصيييم المعلييين مييين البنيييك المركيييزي 
% 2المصري في الشهر الذي يتعين فيه السداد مضافا الييه 

، وذلك عين الميدة مين تياريخ االسيتحقاق وحتيي نهايية شيهر 
 السداد.

 األقساط : -د       
أقسياطا قبيل القييام باإلجيازة ،  اذا كان المإمن عليهيا مسيتحقا عليهيا                     

 يتم مد مدة التقسيط    بمقدار مدة اإلجازة .
 :  %(25إذا اختارت المإمن علٌها صرف تعوٌض األجر )  - 2         

يتب  ف  شؤنها القواعد واألحكام واإلجراءات الخاصة بمدة اإلجازة                 
  العمل الخاصة بدون أجر لغير

 
 1996سنة ل 12من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  72المادة  تنص

 علً أن  :
الحصول علي إجازة  العام للعاملة في الدولة والقطا  العام وقطا  األعمال

طوال مدة خدمتها  وتستحق ثالث مراتبدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، 
. 

واستثناء من أحكام قانون التؤمين االجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة 
قة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو باشتراكات التؤمين المستح

% من المرتب الذي كانت 25أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 
 تستحقه في تاريخ بدء فترة اإلجازة وذلك وفقا الختيارها .

وفي القطا  الخاص يكون للعاملة في المنشؤة التي تستخدم خمسين عامال فيؤكثر 
إجازة بدون أجر لميدة التجياوز سينتين ، وذليك لرعايية الحق في الحصول علي 

 طفلها ، وال تستحق هذش اإلجازة ألكثر من ثالث مرات طوال مدة خدمتها
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وفٌما ٌلً األحكام المنظمة لئلجاز الخاصة بدون أجر لغٌر العمل :
 أوال : االشتراكات :

 ة اإلجازة من عدم  :القواعد المنظمة البداء الرغبة فً االشتراك عن مد – 1
للمإمن عليه حق االشيتراك عين ميدة اإلجيازة الخاصية بيدون أجير أو عيدم  –أ        

 . االشتراك عنها
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للمإمن عليه أن يبدى ر بته ف  اإلشتراك عن مدة اإلجازة الخاصة لغير  -ب 
العمل قبل قيامه باإلجازة وبما ال يجاوز سنة من تاريخ بدايتها ، كما يجوز 

بدى هذش الر بة ف  تاريخ الحق لهذا الميعياد وبميا ال يجياوز تياريخ له أن ي
 تحقق واقعة اإلستحقاق ف  تؤمين

 الشيخوخة والعجز والوفاة .           

( المرافييق 52إبييداء الر بيية المشييار إليييه عليي  النمييوذج رقييم )يقييدم طلييب  –ج 
، واليجييوز للمييإمن عليييه أن يعييدل  2007لسيينة  554للقييرار الييوزاري 

ن ر بته ف  اإلشتراك بؤى حال من األحوال ويراع  أن تشمل الر بية ع
 سنوات تجديد اإلجازة. 

فييي حاليية وفيياة المييإمن عليييه يجييوز للمسييتحقين عنييه طلييب حسيياب مييدة  –د    
اإلجازة وفقاً لما سبق ف  ميعاد  ايته ثالثة شهور من تياريخ ورود طليب 

مبيالغ المسيتحقة دفعية صرف الحقوق التؤمينية للصندوق علي  أن تيإدى ال
 واحدة خالل ثالثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب.

 

غبت  فى االشتراك عن مدة ٌلتزم بها المإمن علٌ  فى حالة ر  االشتراكات التً – 2
 :اإلجازة

حصة المإمن عليه وحصية صياحب العميل في  اشيتراكات تيؤمين الشييخوخة  -أ
 والعجز والوفاة ونظام المكافؤة.

ات تؤمين البطالة إذا كيان مين العياملين بالقطياعين العيام والخياص ، اشتراك -ب
 وكان ممن تسري في شؤنهم احكام هذا التؤمين. 

حصية الميإمن علييه وحصية صياحب العميل في  اشيتراكات تيؤمين الميرض  -ج
% ميين األجيير 4التييي تغطييي حييق العييالج والرعاييية الطبييية وتتحييدد بنسييبة 

رى فيي  شييؤنهم أحكييام هييذا التييؤمين وذلييك إذا كييان المييإمن عليييه مميين تسيي
 وقضيت اإلجازة داخل البالد .

 ال تإدى أية أشتراكات لحساب تؤمين إصابات العمل . -د
 

 :الذى تحسب على أساس  االشتراكات األجر -3
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 بالنسبة لؤلجر األساسً  - أ
وعناصر األجر المتغٌر التاً ال ٌارتبط تحدٌاد قٌمتهاا بمعادالت أو بمساتوي 

) مثل البدالت والعبلوات الخاصة التً لم ٌتم ضمها الً  أداء المإمن علٌ 
 األجر األساسً (:

أجيير المييإمن عليييه بييافتراض عييدم حصييوله عليي  اإلجييازة سييواء فيي  ذلييك     
 االشتراكات المستحقة عن األجر األساس  أو األجر المتغير.

بالنساابة لعناصاار األجاار المتغٌاار التااى ٌاارتبط تحدٌااد قٌمتهااا بمعاادالت أو   - ب
 وى أداء المإمن علٌ  ) مثل الحوافز والمكافآت .....الخ ( :بمست

تتحيدد طريقيية حسيياب هييذش العناصيير بمتوسييط مييا اسييتحق عنييه اشييتراكات 
خالل سنة االشتراك عن هذا األجر السابقة عل  اإلجيازة أو ميدة اشيتراك 

 المإمن عليه عن هذا األجر إن قلت عن ذلك.
 

 مٌعاد أداء االشتراكات : -4
مإمن عليه بؤداء االشتراكات المستحقة عليه عن كل سينة عليي حيدة يلتزم ال -أ 

من سنوات مدة اإلجازة خيالل شيهر مين تياريخ إنتهياء سينة اإلجيازة )تنتهيي 
المهلة في اليوم المقابل من الشهر التالي لتياريخ إنتهياء سينة اإلجيازة، إذا ليم 

لمهلية بنهايية يتضمن الشهر التالي يوم مقابيل لتياريخ إنتهياء اإلجيازة تنتهيي ا
 الشهر التالي إلنتهاء اإلجازة(

في حالة التؤخير في أداء اإلشتراكات يلتزم باداء مبليغ إضيافي يحيدد بنسيبة   -ب 
سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين فيه 

% ، وذلك عن المدة من أول الشهر التالي النتهاء سينة 2السداد مضافا اليه 
 حتي نهاية شهر السداد.اإلجازة و

ف  حالة عدم قيام المإمن عليه بسداد اإلشتراكات المستحقة عليه عن مدة  -ج 
اإلجازة حت  تاريخ عودته إل  العمل وإنتهاء المهلة المحددة لإلعفاء من 
اييلييمبلغ اييإلييضافييي يييلتزميي صاحييب اييلييعمل بييتحصيلها مييضافيياً إييليييها اييلييمبالييغ 

لت لمإمن عليه بطريق ا للجدول رقم )اإلضافية من أجر ا ( 6قسيط وفقاً 
المرفق بقانون التؤمين اإلجتماع  المشار إليه وتحدد قيمة القسط عل  
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 قانون التؤمٌن االجتماعً 
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 2007لسنة  554والقرار الوزاري رقم 

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

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  ر بالقانونالصاد

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

أساس سن المإمن عليه ف  أول الشهر التال  لتاريخ إنتهاء مهلة اإلعفاء 
ليها  المشار إ العمل بسداد األقساط  لمبلغ اإلضافي ويلتزم صاحب  من ا

إعتبارًا من أجر الشهر التال  للصندوق المختص ف  المواعيد الدورية 
 لتاريخ إنتهاء المهلة.

وإذا كانت قيمة القسط تجاوز رب  األجر فيجوز للمإمن عليه طلب أداء   
 هذش المبالغ بإحدى طرق السداد االتية:

الخصم من إجمال  أجر المإمن عليه ف  حدود الرب  وف  حالة إنتهاء  (1)
 ف  حدود الرب .الخدمة تخصم المبالغ من الحقوق التؤمينية 

 التقسيط عل  خمس سنوات وذلك بعد موافقة الصندوق المختص.  (2)
اذا لم يتم االداء خالل شيهر مين تياريخ تحقيق واقعية االسيتحقاق فيي تيؤمين  -د 

الشيخوخة والعجز والوفاة تحصل المبالغ المطلوب سدادها من مسيتحقات 
ود رب  هذش المإمن عليه أو المستحقين عنه بحسب األحوال، وذلك في حد

 المستحقات ، وفي حالة المستحقين تقسم بينهم بالتساوي .
 

 ثانٌا : األقساط :
اذا كان المإمن عيه مستحقا عليه أقساطا قبل القيام باإلجازة ،  يتم مد مدة التقسيط 

 بمقدار مدة اإلجازة .
 ولمزٌد من التفاصٌل
 راجع فً هذا الشؤن :

 
 المذكرة الثالثة

 مدد اإلشتراكأحكام خاصة ببعض 
 فً قانون التؤمٌن االجتماعً

 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 المبحث الثانً

 مدة اإلجازة الخاصة بدون أجر لغٌر العمل

علً  2003لسنة  12من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  94تنص المادة  ثانٌا : المإمن علٌ  بالقطاع الخاص :
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 عامبل فؤكثر : 50بالمنشؤة التً تستخدم  – 1       
ن أجر لرعاية طفلها وتطبق بشؤنها للمإمن عليها الحق في إجازة بدو             

 . البند أوالفً  األحكام السابق بيانها  
 عامبل: 50بالمنشؤة التً تستخدم أقل من  -2        
 ليس للمإمن عليها الحق في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها .            

 

 ن  :أ
( من قانون الطفل الصادر 72م  مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة )

 50التي تستخدم المنشؤة يكون للعاملة في  ، 1996لسنة  12بالقانون رقم 
لمدة ال تتجاوز سنتين الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر  عامال فؤكثر

مرتين طوال مدة ألكثر من  وال تستحق هذش اإلجازة،  وذلك لرعاية طفلها
 خدمتها .
 

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

للعاملة في الدولة والقطا  العام وقطا  األعمال العام الحصول علي إجازة 
بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثالث مرات طوال مدة خدمتها 

. 
نون التؤمين االجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة واستثناء من أحكام قا

باشتراكات التؤمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو 
% من المرتب الذي كانت 25أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 

 تستحقه في تاريخ بدء فترة اإلجازة وذلك وفقا الختيارها .
لخاص يكون للعاملة في المنشؤة التي تستخدم خمسين عامال فيؤكثر وفي القطا  ا

الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لميدة التجياوز سينتين ، وذليك لرعايية 
 طفلها ، وال تستحق هذش اإلجازة ألكثر من ثالث مرات طوال مدة خدمتها
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 قانون التؤمٌن االجتماعً 
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 2007لسنة  554والقرار الوزاري رقم 

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

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  ر بالقانونالصاد

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

 المبحث السادس
 االستقطاعات 

 (144مادة )
 صيياحب المعيياش أو النييزول عيين مسييتحقات المييإمن عليييه أو  يجييوز الحجييزال

 لدى الهيبة القومية للتؤمين اإلجتماع .  أوالمستفيدين
المستحقات المشار  النزول عن أو وإستثناء من حكم الفقرة السابقة ٌجوز الحجز

 إلٌها لسداد الحقوق اآلتٌة : 
 النفقات.   -1
 من مبالغ عل  صاحب الشؤن. اإلجتماع  القومية للتؤمين ما تجمد للهيبة  -2

بشيؤن تعيديل أحكيام  1976لسينة  62وم  مراعاة أحكيام القيانون رقيم                  
بعييض النفقييات يكييون الحجييز للوفيياء بالمبييالغ الموضييحة بالبنييدين السييابقين بمييا ال 
يجيياوز الربيي  ، وعنييد التييزاحم يبييدأ بخصييم دييين النفقيية فيي  حييدود الجييزء الجييابز 

 . القومية للتؤمين اإلجتماع جز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيبة الح

 أقساط قروض بنك ناصر اإلجتماع .  -3
 .  القومية للتؤمين اإلجتماع  األقساط المستحقة للهيبة  -4

 حجز ما ٌكون قد استحق على المإمن علٌ اإلجتماعى  للتؤمٌن القومٌةوللهٌبة 
مبالغ خصما من مستحقات المستفٌدٌن فى حدود  أوصاحب المعاش قبل وفات  من 

 صرف من أنصبتهم. نربع هذه المستحقات تقسم بٌنهم بنسبة الم

قبول أداء المبالغ المستحقة لهيا علي  الميإمن  ٌجوز للهٌبة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى
( المرافق ، ويوقف اقتطا  األقسياط في  6عليه أو صاحب المعاش وفقًا للجدول رقم )

 أو إستحقاق المعاش ف  حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز. ة الـوفاةحال
قبييول أداء المبييالغ المسييتحقة لهييا عليي   كمااا ٌجااوز للهٌبااة القومٌااة للتااؤمٌن اإلجتماااعى

( المرافيق مي  7أصحاب المعاشات بطريق االستبدال وفقياً للجيدول ) أو المإمن عليهم
( 123( ميين المييادة )2،3،4لفقييرات )اإلعفيياء ميين الكشييف الطبيي  دون التقيييد بؤحكييام ا

معياش الشيهر التيال  لقبيول الر بية في   أو وتحصل أقسياط اإلسيتبدال إبتيداء مين أجير
 إجراء اإلستبدال.

( ميين قييانون تنظيييم بعييض 75،76،77ميي  مراعيياة أحكييام المييواد ): 44دة مااا
قانون رقم الأوضا  وإجراءات التقاضي في مسابل األحوال الشخصية الصادر ب

ال يجوز في جميي  األحيوال االسيتقطا  او الحجيز أو النيزول ،  2000لسنة  1
األجير  %( من هيذا25في حدود ) اال عن األجر المستحق للعامل ألداء أي دين

 %( في حالة دين النفقة.50، ويجوز رف  نسبة الخصم الي )
 وعند التزاحم يقدم دين النفقة.

ثييم مييا يكييون مطلوبيياً لصيياحب العمييل بسييبب مييا أتلفييه العامييل ميين أدوات أو  ، 
مهمات ، او استرداد لما صرف الييه بغيير وجيه حيق ، أو ميا وقي  عليي العاميل 

 من جزاءات 
األجيير فييي حييدود النسييبة المقييررة بهييذش المييادة ان  ويشييترط لصييحة النييزول عيين

 تصدر به موافقة مكتوبة من العامل 
وتحسييب النسييبة المشييار إليهييا فييي الفقييرة األولييي ميين هييذش المييادة بعييد اسييتقطا  
ضيييريبة اليييدخل عليييي األجييير ،وقيمييية المبيييالغ المسيييتحقة وفقيييا لقيييوانين التيييؤمين 

لعامييل فييي حييدود النسييبة اإلجتميياعي ، ومييا يكييون صيياحب العمييل قييد اقرضييه ل
 المنصوص عليها في المادة السابقة .

 
 

قانون تنظٌم بعض أوضاع وإجراءات التقاضً فاً مساابل األحاوال الشخصاٌة 
لبنييك ناصيير االجتميياعي  : 75 المااادة- 2000لساانة  1الصااادر بالقااانون رقاام 

ومييافي حكمهييا وجمييي  ماتكبييدش ميين  اسييتيفاء مييا قييام بؤدابييه ميين نفقييات وأجييور
 يف فعلية أنفقها بسبب امتنا  المحكوم عليه عن أدابها .مصار

 
قانون تنظٌم بعض أوضاع وإجراءات التقاضً فاً مساابل األحاوال الشخصاٌة 

استثناء مما تقررش القيوانين  : 76المادة - 2000لسنة  1الصادر بالقانون رقم 
،  ف  شؤن قواعد الحجز عل  المرتبات أو األجور أو المعاشات وما في  حكمهيا
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 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

عل  المإمن عليه ف  جمي  الحاالت التي  ال يسيتحق  وٌوقف سداد األقساط المستحقة
يستؤنف السيداد فيور تعويضًا عن األجر بما ف  ذلك أقساط  اإلستبدال و  أو عنها أجراً 

 إستحقاق األجر و تزاد مدة التقسيط بقدر المدة الت  أوقف فيها سداد األقساط.
ميي  عييدم إسييتحقاق معيياش تخصييم القيميية  وفااى حالااة صاارف تعااوٌض الدفعااة الواحاادة

 الحالية لألقساط المستحقة عل  المإمن عليه من التعويض و المكافؤة.
جتماع   قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل اإلوٌجوز للهٌبة القومٌة للتؤمٌن    

 المستفيدين عل  خمس سنوات.

الحجيز علي  أجير الميإمن علييه لسيداد  كما ٌكاون للهٌباة القومٌاة للتاؤمٌن اإلجتمااعى
متجمد اإلشتراكات ومتجمد المبيالغ المسيتحقة لهيا وذليك مي  مراعياة الحيدود والقواعيد 

  المنصوص عليها في الفقرة الثانية.

أو ميا يكون الحد األقص  لما يجوز الحجز عليه منها وفاء ليدين نفقية أو أجير   
 للزوجة أو المطلقة أو األوالد أو الوالدين ف  حدود النسب األتية :  ف  حكمها 

 % ف  حالة وجود أكثر من واحدة . 40% للزوجة أو المطلقة وتكون 25أ ـ 
 % للوالدين أو أيهما . 25ب ـ 
 لدين أو أقل . % للو35 -ج 
 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو إثنين والوالدين أو أيهما . 40د ـ 
 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما . 50  - هـ

وفيي  جمييي  األحييوال ال يجييوز أن تزيييد النسييبة التيي  يجييوز الحجييز عليهييا عليي  
 هم . %( تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل من50)
 

قانون تنظٌم بعض أوضاع وإجراءات التقاضً فاً مساابل األحاوال الشخصاٌة 
فيي  حاليية التييزاحم بييين  : 77المااادة - 2000لساانة  1الصااادر بالقااانون رقاام 

تكييون األولوييية لييدين نفقيية الزوجيية أو المطلقيية ،فنفقيية األوالد ، فنفقيية  الييديون
    الوالدين ، فنفقة األقارب ، ثم الديون األخرى .
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 قانون العمل
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 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

 المبحث السابع
 ضمانات التحصٌل وحقوق العاملٌن

 (143مادة ) 
بمقتضي  أحكيام هيذا القيانون للتيؤمين االجتمياع   القوميةللمبالغ المستحقة للهيبة يكون 

وتسيتوف  مباشيرة بعيد المصيروفات من منقول وعقار  إمتياز عل  جمي  أموال المدين
حق تحصيل هيذش المبيالغ بطرييق الحجيز القومية للتؤمين االجتماع   بية، وللهيبةالقضا

، ويجييوز لهييا تقسيييط المبييالغ المسييتحقة عليي  صيياحب العمييل وذلييك بالشييروط  اإلدارى
 واألوضا  الت  يصدر بها قرار من وزير التؤمينات.

 
ام هيذا تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضي  أحكي : 7مادة 

القانون امتياز علي جمي  أموال المدين من منقول وعقار ،وتستوفي مياشرة بعد 
 المصروفات القضابية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

 وم  ذلك يستوفي االجر قبل  يرش من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة .
 

 (146مادة) 
القومييية للتييؤمين االجتميياع   ت الهيبييةتضييمن المنشييؤة فييي أي يييد كانييت كافيية مسييتحقا

ويكييون الخلييف مسييبوال بالتضييامن ميي  أصييحاب األعمييال السييابقين عيين الوفيياء بجمييي  
 القومية للتؤمين االجتماع . االلتزامات المستحقة عليهم للهيبة

 

 
: إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسبولين بالتضامن فيما بينهم عين الوفياء 8مادة 

 التي تفرضها أحكام هذا القانون . بجمي  االلتزامات
ويكون من تنازل ليه صياحب العميل عين األعميال المسيندة إلييه كلهيا أو بعضيها 

 متضامنًا معه في الوفاء بجمي  االلتزامات التي تفرضها احكام هذا القانون
 الوصية أو اإلدماج أو إل  الغير بالبي  فً حالة انتقال أحد عناصر المنشؤةعلى أن  
 ير ذلك من تصرفات فتكون مسبولية الخلف في حدود قيمة  أو النزول أو ثأواإلر

 ما  ل إليه

ال يمنيي  ميين الوفيياء بجمييي  االلتزامييات الناشييبة طبقييًا للقييانون ، حييل  : 9مااادة 
 المنشؤة أو تصفيتها او ا القها او افالسها .

أو الهبة  وال يترتب علي ادماج المنشؤة في  يرها او انتقالها باالرث أو الوصية
أو النييزول أو االيجييار أو  ييير ذلييك ميين  -ولييو كييان بييالمزاد العلنييي–أو البييي  

 التصرفات 
،إنهيياء عقييود اسييتخدام عمييال المنشييؤة ويكييون الخلييف مسييبواًل بالتضييامن مييي  
 أصحاب األعمال السابقين عن تنفيذ جمي  االلتزامات الناشبة عن هذة العقود .

 (150) مادة
بالوفيياء بالتزاماتهييا المقييررة كامليية بالنسييبة  ٌااة للتااؤمٌن االجتماااعىالقوم تلتاازم الهٌبااة

 للمإمن عليهم والمستحقين حت  ولو ليم يقيم صياحب العميل باالشيتراك عنيه في  الهيبية
وتقييدر الحقييوق وفقيياً لألحكييام المنصييوص عليهييا فيي  هييذا القومييية للتييؤمين االجتميياع  

 القانون.
ميين صييحة البيانييات الخاصيية بمييدة  اإلجتماااعى وإذا لاام تتثباات الهٌبااة القومٌااة للتااؤمٌن

عليي  أسيياس مييدة الخدميية أو التعييويض  اإلشييتراك فيي  التييؤمين أو األجيير ربييط المعيياش
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 واألجر  ير المتناز  عليهما.

عل  أساس الحد األدن  المقرر قانونا لألجر ف  حالة  وٌإدى المعاش أو التعوٌض
 عدم إمكان التثبت من قيمة األجر . 

 
بييؤن يييإدى للصييندوق  ن قواعااد وأحكااام االشااتراكات ٌلتازم صاااحب العماالوإساتثناء ماا

المختص القيمة الرأسمالية للمعياش وكيذا المسيتحقات التؤمينيية األخيرى المترتبية علي  
 ثبوت عالقة العمل.
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 المبحث الثامن
  تعوٌض األجر عن اصابة العمل 

 (5مادة )
 فى تطبٌق أحكام هذا القانون ٌقصد : 
العمل :  -  ه  لمهنيةبإصابة  ا بالجدول رقم ) اإلصابة بؤحد األمراض  لمبينة  ( 1ا

اإلصابة ، وتعتبر أواإلصابة نتيجة حادث وق  أثناء تؤدية العمل أوبسببهالمرافق،
ا الشروط من العمل إصابة عمل مت  توافرت فيه الناتجة عن اإلجهاد أواإلرهاق

والقواعد الت  يصدر بها قرار من وزير التؤمينات باالتفاق م  وزير الصحة. 
كل حادث يق  للمإمن عليه خالل فترة ذهابه لمباشرة عمله ويعتبر ف  حكم ذلك 

بشرط أن يكون الذهاب واإلياب دون توقف أوتخلف أوانحراف عن  أوعودته منه
  .الطريق الطبيع 

االتييه المعياني  بيق أحكيام هيذا الكتياب بالمصيطلحاتيقصد في تط : 202مادة 
 المبينة قرين كل منها :

التعاريف الواردة بها  إصابة العمل ،واألمراض المهنٌة ،واألمراض المزمنة-1
 في قانون التؤمين االجتماعي وقراراته التنفيذية.

كل مشرو  او مرفق يملكه او يديرش شخص من أشيخاص القيانون  المنشؤة :-2
 ام او الخاص.الع

)الخدمات االجتماعٌة والصحٌة (  المنشؤة فً تطبٌق أحكام الباب الرابع -3
المواد من  -)السبلمة والصحة المهنٌة وتؤمٌن بٌبة العمل( من هذا الكتاب 

كل مشرو  او مرفق يملكه او يديرش شخص من أشخاص  :( 223 - 216
 القانون الخاص .

 بإجراء ما يؤتي : هاتلتزم المنشؤة وفروع: 219مادة  
علييي أميياكن العمييل وخاصيية  )أ(التفتيييش الييدوري اليييومي فييي كييل وردييية عمييل

 الخطرة منها الكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها.
يفحييص شييكوي العامييل المرضييية ومعرفيية –إن وجييد –)ب(قيييام طبيييب المنشييؤة 
 عالقتها بنو  العمل .

لتيؤمين الصيحي إلجيراء الفحيص الطبيي اليدوري )ج(التنسيق م  الهيبية العامية ل
وسييالمتهم بصييفة  لجمييي  عمييال المنشييؤة للمحافظيية علييي لييياقتهم الصييحية

مسييتمرة والكتشيياف مييا يظهيير ميين أمييراض مهنييية فييي مراحلهييا األوليي  ، 
وألجييراء الفحييص عنييد انتهيياء الخدميية ، وذلييك كلييه طبقيياَ ألنظميية التييؤمين 

 الصحي المقررة في هذا الشؤن.

تلتزم كل منشؤة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاماًل فؤكثر ، وكيل : 228ة ماد 
منشؤة  ير صناعية يعمل بها خمسون عامل فؤكثر بموافاة مديرية القوي العاملة 
المختصيية بإحصييابية نصييف سيينوية عيين األمييراض واإلصييابات ، وذلييك خييالل 

 النصف األول من شهري يوليو ويناير علي األكثر.
منشؤة من المنشآت الخاضعة ألحكام هيذا البياب بإخطيار المديريية كما تلتزم كل 
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المشار بكيل حيادث جسييم يقي  بالمنشيؤة وذليك خيالل أربي  وعشيرين سياعة مين 
 وقوعه ، ويصدر الوزير المختص قراراً بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض 

 (46مادة ) 
 تؤمٌن إصابات العمل مما ٌؤتى :ٌمول 

 الت  يلتزم بها صاحب العمل طبقاً للنسب اآلتية : اإلشتراكات الشهرية  -1
% من أجور المإمن عليهم العاملين بالجهاز اإلدارى للدولة والهيبات 1 -أ 

 العامة  والمإسسات العامة. 
% من أجور المإمن عليهم العاملين بالوحدات االقتصادية التابعة للجهات 2 -ب 

 قتصادية للقطا  العام.المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات اال
الجهات المشيار إليهيا في  البنيدين السيابقين بيؤداء تعيويض األجير  وتلتزم

 ومصاريف االنتقال المنصوص عليها بهذا الباب. 
( والفقيرة 2% من األجور بالنسبة لباق  المإمن عليهم المشار إليهم بالميادة )3 -ج 

 (.3األول  من المادة )
)ب( بواقيي  النصييف كمييا تخفييض و بالبنييدين )أ(وتخفييض نسييب اإلشييتراكات المقييررة 

النسبة المقررة بالبند )ج( بواق  الثلث وذليك بالنسيبة ألصيحاب األعميال اليذين يتوليون 
( ، 48عييالج المصيياب لييديهم ورعايتييه طبييياً وفقيياً لحكييم الفقييرة األخيييرة ميين المييادة )

ومييية للتييؤمين القوتخصييم قيميية هييذا التخفيييض ميين المبييالغ التيي  تلتييزم بؤدابهييا الهيبيية 
 (.83( من المادة )1وفقاً للبند )االجتماع  

 كما تخفض نسبة اإلشتراك المقرر بالبند )ج( بواق  الثلث مت  رخص وزير التؤمينات
 لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض األجر ومصاريف اإلنتقال.

 

 تعوٌض األجر 
ء للمصاب الحق في تعويض أجر إذا أدت اإلصابة إل  تخلفه عن أدا -1

األجـر الكامل للمصاب الذي تإدى عل  أساسه عمله،ويعادل هذا التعويض 
 ،  االشتراكات بإفتراض مباشرته للعمل

 وٌقدر التعوٌض عن األجر األساسً :     
 بما كان مفترضا أن يتقاضاش منه لوال االصابة      
 : وٌراعً فً تقدٌر التعوٌض عن األجر المتغٌر     
 غٌر المرتبطة بانتاجٌة المإمن علٌ  : عناصر األجر×      

بما كان من المفترض أن يستحقه المإمن عليه من عناصر األجر المتغير          

لسنة   81 من قانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم  52 تنص المادة
 علً أن  : 6201

 تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة باجر كامل علي الوجه اآلتي :
مدة عمله ولمرة واحدة طوال ،  ثالثين يومالمدة  يستحق الموظف إجازة  - 1

 .ألداء فربضة الحج  لمدنية ا بالخدمة
ثالث مرات  بحد أقصي ،أشهر اربعةإجازة وض  لمدة  تستحق الموظفة  - 2

، علي أن تبدا هذش اإلجازة من اليوم  مدة عملها بالخدمة المدنية  طوال
التالي للوض  ، ويجوز أن تبدأ هذش اإلجازة قبل شهر من التاريخ المتوق  

موظفة وتقرير من المجلس الطبي للوض  بناء علي طلب مقدم من ال
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المحدد قيمتها أو نسبتها بمقتض  قوانين أو لوابح كاإلعانة االجتماعية وإعانة 
 الغالء والبدالت أو نسبة من األجر األساس  .

 بانتاجٌة المإمن علٌ  :عناصر األجر المرتبطة ×       
عليه من عناصر األجر المتغير الت   بالمتوسط الشهرى لما استحقه المإمن          

يرتبط تحديد قيمتها بمعدالت أو مستوى أدابه خالل السنة السابقة عل  
 وأديت عنها اشتراكات التؤميناالصابة أو مدة إشتراكه إن قلت عن ذلك 

 السابق لالصابة(. )حتي نهاية الشهراالجتماعي 
)وإذا كان للمصاب حقوق مقررة بمقتضي القوانين أو اللوابح أو النظم الخاصة  

أو العقود المشتركة أو االتفاقيات أو  يرها فيما يتعلق بتعويض األجر فيتعين 
 مراعاة ما تقضي به هذش النظم(.

لمشار تقدر فبة األجر اليومي المستحق عنه التعويض عل  أساس قيمة األجر ا -2
 .30إليه مقسوما عل  

يصرف تعويض األجر في مواعيد صرف األجور بالنسبة لمن يتقاضون  -3
أجورهم بالشهر ، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم وإن قلت مدة التخلف عن أسبو  

 فيإدى التعويض في نهاية فترة العالج.
 ويبدأ صرف التعويض اعتبارا من اليوم التالي لإلصابة ، ويستمر صرفه طوال
مدة عجز المصاب عن أداء عمله حت  ولو انتهت العالقة التعاقدية بين العامل 

 وصاحب العمل وحت  ثبوت عجزش أو وقو  وفاته.
يستمر صرف التعويض خالل فترة التخلف عن العمل للتؤهيل الطبي ، وكذلك  -4

في حالة التخلف عن العمل النتكاس اإلصابة أو حدوث مضاعفات لها ، وذلك 
قعت االنتكاسة أو المضاعفة بعد إنتهاء الخدمة م  مراعاة إيقاف حت  ولو و

صرف المعاش في حالة استحقاقه. ويتحمل صاحب العمل أجر يوم اإلصابة أيا 
كان وقت وقوعها ، كما يتحمل تعويض األجر إن كان من وحدات الجهاز 

ن من اإلداري للدولة أو الهيبات العامة أو وحدات القطا  العام ، أما إذا كا
القطا  الخاص فيتحمل صندوق التؤمين االجتماعي للعاملين بقطا  األعمال 
بتعويض األجر. ويجوز الترخيص بتحميل صاحب العمل بالتعويض مقابل 

 تخفيض نسبة اشتراكه بواق  الثلث.

 .المختص 
إجازة للمدة التي يحددها  المخالط لمريض بمرض معد يستحق الموظف - 3

 . المجلس الطب  المختص
 عمل إجازة للمدة التي يحددهاالذى يصاب إصابة  يستحق الموظف - 4

قانون التؤمين  اة أحكام م  مراع ، وذلك المجلس الطب  المختص 
 .مشار اليه الاالجتماع  

يستحق الموظف المقيد بإحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن  - 5
 أيام االمتحان الفعلية . 

 
من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  73تنص المادة 

 علً أن  : 1978لسنة  48
المقررة  ٌستحق العامل إجازة خاصة بؤجر كامل وال تحسب ضمن اإلجازات

 فى المواد السابقة وذلك فى الحاالت اآلتٌة :
( ألداء فربضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته 1)

 الوظيفية.
( للعاملة الحق ف  إجازة للوض  وتكون لمدة ثالثة أشهر بعد الوض  وذلك 2)

 لثالث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية.
بمرض معدى وتري الجهة الطبية المختصة منعه ( للعامل المخالط لمريض 3)

 لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة الت  تحددها.
ويستحق العامل الذى يصاب بإصابة عمل وتقرر الجهة الطبية المختصة  مدة 

 1975لسنة 79لعالجه أجازة للمدة الت  تحددها م  مراعاة أحكام القانون رقم 
جتماع  والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة بإصدار قانون التؤمين اال

 العمل والتعويض المستحق.
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يعتمد في صرف التعويض عل  بال  اإلصابة وتقرير الجهة الطبية المختصة  -5
، وذلك فيما عدا حوادث الطريق ، وقرار الجهة دون انتظار نتيجة التحقيق 

 الطبية بمدة التخلف عن العمل ملزم لصاحب العمل.
ال يستحق المإمن عليه تعويض االجر اذا أصيب أثناء فترة إعارته أو إنتدابه  -6

خارج الجمهورية بدون أجر ، ويستحق التعويض من تاريخ عودته للجمهورية 
 مازال عاجزا عن العمل بسبب االصابة. النتهاء اعارته أو انتدابه وكان

 (81) مادة
بما قد يكون ن المرض( ي)الباب الخامس من القانون : تؤمال تخل أحكام هذا التؤمين 

 النظم الخاصة أو اللوابح أو للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتض  القوانين
 يرها فيما يتعلق بتعويض األجر ومستويات  أو االتفاقيات أو ةالعقود المشترك أو

 الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزابد عن الحقوق المقررة ف  هذا التؤمين. 
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 المبحث التاسع
  تعوٌض األجر عن المرض 

 (72) مادة
 ٌمول تؤمٌن المرض مما ٌؤتى :

 تراكات الشهرٌة وتشمل: االش -1
 حصة صاحب العمل و تقدر على النحو اآلتى: -أ 

% ميين أجورالمييإمن عليييهم بالجهيياز اإلدارى للدوليية والهيبييات العاميية 3 (1)
والمإسسات العامة والوحيدات االقتصيادية التابعية ألى مين هيذش الجهيات 
والوحييدات االقتصييادية األخييرى بالقطييا  العييام وذلييك للعييالج والرعاييية 

وتلتيزم هيذش الجهيات بيؤداء تعيويض األجير ومصياريف اإلنتقيال بية ، الط
 المنصوص عليها ف  هذا الباب.

% من أجور المإمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين )ب(و)ج( من 4 (2)
 توزع على الوج  اآلتى:( 2المادة )

 % للعالج والرعاية الطبية.3 
 % ألداء تعييويض األجيير ومصيياريف اإلنتقييال ، ويجييوز لييوزير1 

التؤمينييات أن يعفيي  صيياحب العمييل ميين أداء هييذا االشييتراك مقابييل 
 التزامه بؤداء الحقوق المذكورة. 

 
 (73)مادة 

تسرى أحكام هذا الباب تدريجيًا عل  العاملين لدى أصحاب األعمال الذين يصدر 
وذلك دون اإلخالل بحقوق المإمن عليهم الذين  بتحديدهم قرار من وزير الصحة

 75أو القانون رقم  1964لسنة  63ين الصح  وفقا أًلحكام القانون رقم انتفعوا بالتؤم
 المشار إليهما.  1964لسنة 

 
 (76مادة )

يشترط النتفا  المريض بمزايا هذا التؤمين أن يكون مشتركًا فيه لمدة ثالثة أشهر 
، ويدخل ف   ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران األخيران متصلين أو متصلة

 



        2018 ٌولٌو                                                                                                               مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة                                                        
 المذكرة السابعة والعشرون 

971791

122003 www.elsayyad.net  W :

52/77 

 

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

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

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  ر بالقانونالصاد

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

 المدة مدد إنتفاعه بمزايا العالج الت  يقدمها صاحب العمل عل  نفقته. حساب هذش
وال يسرى الشرط المنصوص عليه ف  الفقرة السابقة بالنسبة للمإمن عليهم العاملين 
بالجهاز االدارى للدولة والهيبات العامة والمإسسات العامة والوحدات االقتصادية 

لعامالتابعة لها و يرها من الوحدات االقتصا كما ال يسرى ف  شان  دية بالقطا  ا
     أصحاب المعاشات

 
 (77) مادة

 يوقف سريان أحكام هذا التؤمين خالل المدد اآلتية: 
 مدة عمل المإمن عليه لدى جهة ال تخض  لهذا التؤمين.   (1)
 مدة التجنيد اإللزام  واالستبقاء واالستدعاء للقوات المسلحة.   (2)
رات واإلجازات الدراسية والبعثات العلمية ، التي  مدد اإلجازات الخاصة واإلعا  (3)

 يقضيها المإمن عليه خارج البالد. 
 

 : 78الفقرتٌن األخٌرتٌن من المادة 
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض األجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة الت  يخالف 

  فيها المإمن عليه تعليمات العالج.
هيبات العامة ووحدات القطا  العام تنفييذ هيذا وعل  وحدات الجهاز اإلدارى للدولة وال

 (73النص دون حاجة إل  صدور قرار وزير الصحة المشار إليه ف  المادة )
 

 (81) مادة
مقررة  من حقوق  للمريض  و  أ للمصاب  يكون  قد  بما  مين  لتؤ ا ا  هذ م  حكا أ تخل  ال 

 أو تفاقياتاال أو العقود المشتركة أو النظم الخاصة أو اللوابح أو بمقتض  القوانين
 يرها فيما يتعلق بتعويض األجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزابد عن 

  .الحقوق المقررة ف  هذا التؤمين
تلتزم الجهة المختصة بصرف  إذا حال المرض بٌن المإمن علٌ  وبٌن أداء عمل 

ألجر % من ا75تعويض األجر أن تإدي خالل فترة تخلفه عن العمل تعويضا يعادل 
% من األجر 85المسدد عنه اشتراكات التؤمين لمدة تسعين يوما وتزداد بعدها إلي 

لحق في إجازة مرضية تحددها الجهة للعامل الذي يثبت مرضه ا: 54مادة 
ويستحق العامل خاللها تعويضا عن األجر ) وفقا لمفهوم الطبية المختصة ، 

قانون العمل ( وفقا لما يحددش قانون التؤمين االجتماعي ) من حيث النسبة ومدة 
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 قانون التؤمٌن االجتماعً 
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 2007لسنة  554والقرار الوزاري رقم 

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

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  ر بالقانونالصاد

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

 . المذكور لمدة تسعين يوما أخري
 ويشترط أال يقل التعويض في جمي  األحوال عن الحد األدن  المقرر قانونا لألجر .
ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حت  ثبوت العجز الكامل أو حدوث 

 يوما في السنة الميالدية الواحدة . 180ال تجاوز مدة صرف التعويض فاة بحيث الو
ويإدي التعويض خالل فترة المرض وه  الفترة التي يكون فيها العامل في إجازة 
مرضية ، وتبدأ هذش اإلجازة من تاريخ إبال  المريض بمرضه لصاحب العمل وال 

اإلبال  ضمن اإلجازة وبالتالي ال تحسب أيام االنقطا  عن العمل السابق لتاريخ 
يستحق عنها تعويض األجر ويحسب ضمن اإلجازة المرضية يوم اإلجازة الرسمية أو 

 الراحة األسبوعية إذا وق  خالل اإلجازة المرضية .
 وتحدد الجهة الطبية تاريخ انتهاء العالج والعودة إلي العمل أو ثبوت العجز

 

 االستحقاق ( .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشبات التي تسري في شؤنها أحكام 

في شؤن تنظيم الصناعة  1958لسنة  21من القانون رقم  8و1ادتينالم
وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثالث سنوات تقضي في الخدمة علي 

% من أجرش ثم ثالثة 75أساس شهر بؤجر كامل ثم ثمانية أشهر بؤجر يعادل 
 أشهر بدون أجر ، وذلك اذا قررت الجهة الطبية احتمال شفابه .

يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب مايستحقه من إجازة  وللعامل أن
مرضية ، كما له أن يطلب تحويل اإلجازة المرضية الي إجازة سنوية إذا كان 

من قانون العمل الصادر  50من اإلجازات السنوٌة " مادة  (له رصيد 
 سمح بذلكي " ( 1981لسنة  137بالقانون رقم 

 
جنيه  5000تتجاوز المصاريف الحكمية النشابها  )المنشبات الصناعية التي

األدوية  –الزيوت  -الكيماوية  –وتمارس نشاطها في صناعة الغزل والنسيج 
 المطاط ( –البللور  –
 

يحظر علي صاحب العمل إنهاء عقيد العميل لميرض العاميل إال إذا  :127مادة 
مين اإلجتميياعي ، اسييتنفد العامييل اجازاتييه المرضييية وفقييًا لمييا يحييددش قييانون التييؤ

 باالضافة إلي متجمد اجازاته السنوية المستحقة له.
وعلي صاحب العمل أن يخطر العامل بر بته في إنهاء العقد قبل مضيي خمسية 

 عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل إلجازاته .
فإذا شفي العامل قبل تمام اإلخطار امتن  علي صاحب العمل إنهاء العقد لمرض 

 العامل .
 

لسنة  81الصادربالقانون رقم الخدمة المدنٌة من قانون  51تنص المادة 
 علً أن  : 2016
 ،  عن كل ثبلث سنوات تقضى فى الخدمة مرضٌة الموظف إجازة ٌستحق

 تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود اآلتٌة: و 
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 قانون التؤمٌن االجتماعً 
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 2007لسنة  554والقرار الوزاري رقم 

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

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  ر بالقانونالصاد

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

 بؤجر كامل. األوليأشهر الثالثة -ا 
 .( من األجر الوظيفي % 75 ) يعادل بؤجرالتالية أشهر  الثالثة-2
% ( 75)  ،% ( من اجرش  الوظيفي 50أشهر التالية بؤجر يعادل )   ةالست -3

 لمن يجاوز سن الخمسين.من األجر الوظيفي 
 بدون أجر للمدة التي يحددهاالمرضية  مد اإلجازة وٌحق للموظف طلب 

 . احتمال شفابهإذا قررالمجلس الطب  المختص 
أن يطلب تحويل اإلجازة المرضية إل  إجازة اعتيادية ، إذا  ظفوٌحق للمو

أن يخطر جهة عمله عن مرضه  وعلى الموظف المرٌض، كان له رصيد منها 
تعذر عليه  للمرض إال إذاعن العمل  انقطاعهساعة من  أرب  وعشرينخالل 
اإلجراءات المنظمة لحصول  وتضع السلطة المختصة ألسباب قهرية.ذلك 

 علي اإلجازة المرضية ، ويعتبر التمارض إخالال بواجبات الوظيفة .الموظف 
الت  يصدر بتحديدها قرار  وٌمنح الموظف  المرٌض بؤحد األمراض المزمنة

الطبي المختص إجازة استثنابية  المجلس  من وزير الصحة بناء عل  موافقة
إل  العمل  بؤجر كامل إل  أن يشف  أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة

ف  إجازة  الموظف ، وف  هذش الحالة األخيرة يظل كامال عجزا أو يتبين عجزش
 مرضية بذات األجر حت  بلو ه سن اإلحالة للمعاش .

وإذا ر ب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلي عمله ، وجب عليه 
 عودته .علي  المختص ان يقدم طلبا كتابيا بذلك ، وأن يوافق المجلس الطبي

 
من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  67تنص المادة 

 علً أن  : 1978لسنة  48
ٌستحق العامل كل ثبلث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضٌة تمنح بقرار 
 من الجهة الطبٌة التً ٌحددها مجلس ادارة الشركة  وذلك فى الحدود اآلتٌة:

 ر كامل.ثالثة أشهر بؤج -ا 
 % من أجرش األساس .75ستة أشهر بؤجر يعادل  -2
% لمن يجاوز 75% من أجرش األساس  ، 50ستة أشهر بؤجر يعادل  -  3

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

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

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  ر بالقانونالصاد

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

 التي يحددها مجلس االدارة زيادة المدة ستة أشهر أخرى  وٌجوز للجهة الطبٌة
يل، بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إل  عالج طو
ويرج  ف  تحديد أنوا  األمراض الت  من هذا النو  إل  الجهة  الطبىة 

 المختصة.
ف  أن يطلب تحويل اإلجازة المرضية سواء بؤجر كامل أو أجر  وللعامل الحق

 مخفض إل  إجازة اعتيادية إذا كان له وفرمنها.

حة المحددة بقرار وزير الص وإذا كان المرٌض مرٌضا بؤحد األمراض المزمنة
الصادر في إطار التفويض المقرر له بقانون التؤمين االجتماعي فإنه يمنح إجازة 

استثنابية يمنح عنها تعويضًا يعادل أجر اشتراكه في نظام التؤمين بالكامل طوال مدة 
، ويشترط لمنح العامل تعويض األجر الكامل  مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته
الذي أصاب العامل من األمراض المزمنة طوال مدة مرضه أن يكون المرض 

المحددة بقرار وزير الصحة علي سبيل الحصر ، وأن يإدي المرض إلي من  
المريض من تؤدية عمله ، وأن تكون الحالة المرضية قابلة للتحسن أو الشفاء بمعني 

أنه إذا كان المرض  ير قابل للتحسن أو الشفاء فيثبت العجز الكامل في جانب 
 ذا توافرت باقي شروطه .المريض إ

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

الت  يصدر بتحديدها قرار  وٌمنح الموظف  المرٌض بؤحد األمراض المزمنة
من وزير الصحة بناء عل  موافقة المجلس  الطبي المختص إجازة استثنابية 

تقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إل  العمل بؤجر كامل إل  أن يشف  أو تس
، وف  هذش الحالة األخيرة يظل الموظف  ف  إجازة أو يتبين عجزش عجزا كامال

 مرضية بذات األجر حت  بلو ه سن اإلحالة للمعاش .
وإذا ر ب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلي عمله ، وجب عليه 

 علي عودته . المختص وأن يوافق المجلس الطبيان يقدم طلبا كتابيا بذلك ، 
 

قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  من 69تنص المادة 
 علً أن  : 1978لسنة  48

لسنة  24تسري علي العاملين الخاضعين ألحكام هذا النظام أحكام القانون رقم 
 في شؤن األمراض المزمنة . 1964

 قرار وزٌر الصحة 
      1995لسنة  259قم ر

   1مادة 
يعمييل بالجييدول المرفييق فيي  شييؤن تحديييد األمييراض المزمنيية التيي  يميينح عنهييا 

أو يمينح عنهيا تعويضياً يعيادل أجيرش كيامالً  المريض إجازة إستثنابية باجر كامل
وذلك بالنسبة للعياملين الخاضيعين ألحكيام قيانون العياملين الميدنيين بالدولية رقيم  

 والقوانين المعدلة 1975لسنة  79ون التؤمين اإلجتماع  رقم وقان 1978لسنة 
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 قانون التؤمٌن االجتماعً 
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
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 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  ر بالقانونالصاد

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

 لها .
 

    2مادة      
يشترط ف  الحالة المرضية الت  يمنح بسببها أجراً كامالً طبقاً للميادة السيابقة ميا 

 يؤت  :
 أن يكون المرض من بين األمراض المزمنة الواردة بالجدول المرفق . –أ 
 ه العمل .أن يكون مانعاً من تؤديت –ب 
 أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء .  –ج 
 

   3مادة 
يسييتمر ميينح تعييويض األجيير الكامييل إليي  أن يشييف  المييريض أو تسييتقر حالتييه 

وفي  استقراراً يمكنه من العودة إل  مباشرة عمله أو يتبين عجزش عجزاً كامالً ، 
ل حتي  بليو  السين هذش الحالة األخيرة يظل العامل ف  إجازة مرضية بؤجر كام
   المقررة قانونًا لترك إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة .

 
   4مادة 

تتييول  اللجييان التابعيية للهيبيية العاميية للتييؤمين الصييح  والمجييالس الطبييية التابعيية 
لييوزارة الصييحة وأييية لجييان طبييية عاميية تتبيي  جهييات رسييمية كييل فيي  حييدود 

ألحكييام القييانونين المشييار إليهمييا  الكشييف عليي  العيياملين الخاضييعين إختصاصييه
 .لتقرير ما إذا كان المرض مزمناً من عدمه 

 تعوٌض األجر فً حالة الحمل والوالدة :
فإنها تستحق عن مدة إجازة الحمل إذا كانت العاملة بجهة تخض  لتؤمين المرض 

 75األجر يعادل به تعويضا عن  والوض  المنصوص عليها بقانون العمل الذي تعامل
ويشترط الستحقاق العاملة هذا  من اجر اشتراكها في قانون التؤمين االجتماعي %

وإذا استنفذت العاملة    عشرة أشهر أال تقل مدة اشتراكها في التؤمين عنالتعويض 
حقها في تعويض األجر وفقا لألحكام المتقدمة فإنه يمكنها أن تستفيد فيما يجاوز مدة 

رضية العادية وتستفيد بالتالي بتعويض األجر المقرر اإلجازة المذكورة باإلجازة الم

 12من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  70تنص الفقرة األولً من المادة 
 15الصادر فً  2008لسنة  126بعد تعدٌلها بالقانون رقم  1996لسنة 
 علً أن  : 2008ٌونٌو 

، سواء  العام والقطا  الخاص للعاملة في الدولة والقطا  العام وقطا  األعمال
، الحق في إجازة وض   دابمة أو بطريق التعاقد المإقتكانت تعمل بصفة 

، وفي جمي  األحوال التستحق العاملة  ثالثة أشهر بعد الوض  بؤجر كاملمدتها 
 ثالث مرات طوال مدة خدمتها .هذش اإلجازة ألكثر من 
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 من قانون العمل : 91تنص المادة 

الحق في  أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثرتي للعاملة ال
تشمل المدة التي  وض  مدتها تسعون يوما بتعويض مساو لألجر الشاملإجازة 

تسبق الوض  والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي 
 يرجح حصول الوض  فيه

 ما التالية للوض واليجوز تشغيل العاملة خالل الخمسة واألربعين يو
 والتستحق إجازة الوض  ألكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة

 
 من قانون العمل : 92تنص المادة 

يحظر علي صاحب العمل فصل العاملة أو انهاء خدمتها أثناء إجازة الوض  
 المبينة بالمادة السابقة

ازة أو ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة اإلج
استرداد ماتم أداإش اليها منه اذا ثبت اشتغالها خالل اإلجازة لدي صاحب عمل 

  خر ، وذلك م  عدم االخالل بالمساءلة التؤديبية
 

لسنة   81 من قانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم  52 تنص المادة
 علً أن  : 6201

 وجه اآلتي :تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة باجر كامل علي ال
ولمرة واحدة طوال مدة عمله ،  يستحق الموظف إجازة لمدة ثالثين يوما  - 1

 بالخدمة المدنية  ألداء فربضة الحج .
بحد أقصي ثالث مرات  ،تستحق الموظفة إجازة وض  لمدة اربعة أشهر  - 2

، علي أن تبدا هذش اإلجازة من اليوم  مدة عملها بالخدمة المدنية  طوال
للوض  ، ويجوز أن تبدأ هذش اإلجازة قبل شهر من التاريخ المتوق  التالي 

للوض  بناء علي طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي 
 .المختص 

 إجازة للمدة التي يحددها يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معد - 3
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 المجلس الطب  المختص .
للمدة التي يحددها  الذى يصاب إصابة عمل إجازة يستحق الموظف - 4

قانون التؤمين  اة أحكام المجلس الطب  المختص ، وذلك  م  مراع
 االجتماع  المشار اليه .

يستحق الموظف المقيد بإحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن  - 5
 أيام االمتحان الفعلية . 

لقانون رقم من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر با 73تنص المادة 
 علً أن  : 1978لسنة  48

يستحق العامل إجازة خاصة بؤجر كامل وال تحسب ضمن اإلجازات المقررة 
 ف  المواد السابقة وذلك ف  الحاالت اآلتية :

( ألداء فربضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته 1)
 الوظيفية.

ثالثة أشهر بعد الوض  وذلك  ( للعاملة الحق ف  إجازة للوض  وتكون لمدة2)
 لثالث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية.

( للعامل المخالط لمريض بمرض معدى وتري الجهة الطبية المختصة منعه 3)
 لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة الت  تحددها.

ويستحق العامل الذى يصاب بإصابة عمل وتقرر الجهة الطبية المختصة  مدة 
 1975لسنة 79أجازة للمدة الت  تحددها م  مراعاة أحكام القانون رقم  لعالجه

بإصدار قانون التؤمين االجتماع  والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة 
 العمل والتعويض المستحق.
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 المبحث العاشر
 تعوٌض األجر عن البطالة

 شروط استحقاق التعوٌض: -1
ة مإهلة لالستحقاق ، واشتراط هذش المدة مردش الي تمكين النظام انقضاء مد - أ

التحقق من جدية عالقة العمل فضال عن القصد في نفقات التؤمين السباب 
 تمويلية.

وتقر االتفاقيات الدولية اشتراط وجود مدة مإهلة لالستحقاق عن طريق 
، او أن النص علي اداء عدد معين من االشتراكات اذا كان النظام مموال 

 يكون انتفا  العامل بالتؤمين قد استمر لمدة محددة قبل بداية فترة التعطل.

 

ان يكون العامل قادرا علي العمل ورا با في ادابه ، وهذا الشرط يتفق م   - ب
مفهوم التامين من البطالة فالبد ان يكون العامل قادرا علي العمل ورا با في 

ناسب ، لذلك تتطلب اجراءات التؤمين ادابه طالما اتيحت له فرصة العمل الم
يقوم العامل بقيد اسمه في سجالت مكاتب التشغيل أو القوي العاملة وأن أن 

يتردد علي هذش المكاتب بصفة دورية طوال مدة استحقاق التعويض سعيا 
 وراء العمل.

ومن المقرر أن العامل الذي يعجز عن العمل صحيا ال يستحق تعويض 
 يطالب بمزايا تؤمين العجز في حالة استحقاقه لها. البطالة ، ويمكن ان

فاذا حالة ظروف قهرية بين العامل وبين امكان تشغيله وقف استحقاق 
التعويض الي حين زوال هذش الظروف ، وتقضي القوانين بايقاف صرف 
تعويض البطالة خالل فترة التجنيد أو الحبس أو االعتقال ، ويبدأ المتعطل 

علي التعويض بعد انتهاء خدمته العسكرية أو اخالء  في استبناف الحصول
 سبيله.

بشؤن تؤهيل  1975لسنة  39م  عدم االخالل بؤحكام القانون رقم :  12مادة 
علي كل قادر علي العمل ورا ب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه المعوقين ، 

ومهنته  م  بيان سنه بالجهة االدارية المختصة التي يق  في دابرتها محل اقامته
ومإهالته وخبراته السابقة وعلي هذش الجهة قيد تلك الطلبات بؤرقام مسلسلة 

 دون مقابل . واعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيدفور ورودها 
 

اذا كان الرا ب في العمل يمارس حرفه من الحرف التي يصدر بهيا  :13مادة 
ن هذا القيانون وجيب (م139قرار من الوزير المختص المشار اليها في المادة )

شييهادة تحييدد مسييتوي مهارتييه وتييرخيص مزاوليية عليييه ان يرفييق بطلييب القيييد 
( من هذا القانون ، وتثبت درجية مهارتيه فيي شيهادة 140الحرفة وطبقًا للمادة )

 القيد.
 وال يجوز تشغيل أي عامل إال اذا كان حاصال علي هذش الشهادة .

 
بشؤن القواعد   2003نة لس 181قرار وزير القوى العاملة والهجرة 

 واالجراءات المنظمة للحصول علي الترخيص بمزاولة الحرفة
 

 الترخٌص بمزاولة عملٌات التدرٌب المهنً
 ال يجييوز الييية جهيية مزاوليية عملييية التييدريب المهنييي إال إذا كانييت: 135مااادة  
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متخذة شكل شركة من شركات المساهمة او التوصية باالسهم او الشيركات ذات 
، ويحدد المجلس االعلي لتنمية الموارد البشريه المنصوص  ليه المحدودةالمسبو

( ميين هييذا القييانون الحييد االدنييي لراسييمال كييل ميين هييذة 132عليييه فييي المييادة )
 الشركات الذي تمارس فيه عملية التدريب.

 وٌستثنً من احكام الفقرة السابقة:
 84وفقاَ للقانون رقم  الجهات والمنظمات النقابيه والمإسسات االهليه المنشاة-1

والتيييي تيييزاول عملييييات التيييدريب المهنيييي وقيييت صيييدور هيييذا  2002لسييينة 
 القانون.

الجهيييات التيييي تنشيييبها وحيييدات الجهييياز اإلداري للدولييية والهيبيييات العامييية -2 
 ووحدات اإلدارة المحليه.

 الجهات التي تزاول عمليات التؤهيل والتدريب المهني للمعوقين.-3
 ولي تدريب عمالها.المنشاة التي تت-4
 
يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصيول عليي تيرخيص : 136مادة  

بييذلك ميين الييوزارة المختصييه باسييتثناء الجهييات المنصييوص عليهييا فييي البنييود 
 ( من الفقرة الثانية من المادة السابقة.2،3،4)
ويصيييدر اليييوزير المخيييتص قيييرارا بتحدييييد شيييروط وقواعيييد وإجيييراءات مييينح  

 يص وقيدش في السجل الخاص.الترخ
ويعيد بييالوزارة المييذكورة سييجل لقيييد الجهييات التييي يييتم التييرخيص لهييا بمزاوليية  

 عمليات التدريب المهني.
وتلتزم الجهات التي تزاول عملييات التيدريب المهنيي وقيت صيدور هيذا القيانون 
 بالحصول علي الترخيص المشار إليه خالل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

 ويلغي الترخيص في حالة اإلخالل باي شرط من شروطه. 
 

 قٌاس مستوي المهارة وتراخٌص مزاولة الحرف
تلتيييزم الجهييية التيييي تيييزاول عملييييات التيييدريب المهنيييي ان تمييينح  :139ماااادة  

المتييدرب شييهادة تفيييد باجتيييازش البرنييامج التييدريبي الييذي عقدتييه وتبييين المسييتوي 
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 . الذي بلغه
ر المختص البيانات االخري التي تيدون فيي هيذة الشيهادة ويحدد بقرار من الوزي

وكذلك االحكام الخاصية بقيياس مسيتوي المهيارة والجهيات التيي تخيتص بتحدييد 
هذا المستوي والحرف التي تخض  لهذا القياس وكيفية اجرابه وشروط التقدم له 
والمكيان اليذي يجيري فيييه بالنسيبة لكيل حرفية والشييهادات التيي تمنحهيا الجهييات 

لتييي تتييولي هييذا االجييراء ودرجييات المهييارة التييي تقييدرها وجمييي  البيانييات التييي ا
يجب اثباتها في تلك الشهادات م  بيان الرسم المقررعنها بميا ال يجياوز اربعيين 

 جنيها وحاالت اإلعفاء من هذا الرسم.
 
علي كل من ير ب في مزاولة حرفية مين الحيرف اليواردة بقيرار  :140مادة  

تص المشييار إليهييا فييي المييادة السييابقة ،التقييدم للجهيية اإلدارييية ميين الييوزير المخيي
 المختصه بطلب الحصول علي ترخيص مزاولة الحرفه.

ويحظر علي صاحب العمل استخدام عاميل فيي احيدي الحيرف المبينية بيالقرار  
اليييوزاري المشيييار إلييييه بيييالفقرة السيييابقة ، إال إذا كيييان العاميييل حاصيييال عليييي 

بقييرار ميين الييوزير المخييتص بعييد اخييذ رأى التنظيييم التييرخيص المذكور.ويحييدد 
النقييابي شييروط وقواعييد وإجييراءات ميينح التييرخيص والرسييم المقييرر لييه بمييا ال 

 يجاوز اربعين جنيهاَ وحاالت اإلعفاء منه.

اال يكون انتهاء الخدمة باختيار العامل أو بسبب االستقالة ، وال يكون مترتبا  -ج
  او بسبب سوء السلوك الفادح أو علي خطبه أو اتيان فعل  ير مشرو

 المقصود.
وبعض النظم تشترط لصرف التعويض اال يكون التعطل بسبب اشتراك 

 العامل في االضراب.
وقد يكون سقوط الحق في التعويض في هذش الحاالت نهابيا ، كما يكون لمدة 
معينة يجوز صرف التعويض بعدها للمإمن عليه للفترة الباقية من مدة 

 ويض.صرف التع
وتقصر بعض النظم الحرمان الكامل من التعويض علي حاالت انهاء 
الخدمة بسبب الحكم علي المإمن عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو 
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االمانة او االداب العامة ، اما في  ير ذلك من حاالت الفصل بسبب سوء 
رار سلوك العامل فتكتفي بتخفيض قيمة التعويض المستحق وذلك لعدم االض

 باسرة العامل.

 حاالت خفض قٌمة التعوٌض 

األصل أن تعويض البطالة يقتصر عل  الحاالت التي تنتهي فيها الخدمة ألسباب 
من  69خارجة عن إرادة العامل وبالتالي فإن أسباب انتهاء الخدمة المحددة في المادة 

انون العمل من ق 76) م 2003لسنة  12قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 
من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  61ومادة  1959لسـ 91الصادر بالقانون رقم 

( التي يق  فيها انتهاء الخدمة بسبب ارتكاب العامل خطا جسيماً  1981لسـ 137
األصل أال يستحق فيها العامل تعويض البطالة ألن انتهاء الخدمة كان بعمل إرادي 

اة لحال أسرة المتعطل ومحافظة عل  كيانها قرر قانون من جانبه ، إال أنه مراع
  فً الحاالت اآلتٌة :التؤمين االجتماعي استحقاق نصف التعويض المستحق وذلك 

 أو تقديم شهادات أو أوراق مزورة .  انتحال المإمن عليه شخصية  ير صحيحة -1
 إذا كان المإمن عليه معيناً تحت االختبار . -2
جسيمة لصاحب العمل ، ابلغ عنه  ليه خطؤ نشؤت عنه خسارةارتكاب المإمن ع-3

 ساعة من وقت علمه بوقوعه .  24صاحب العمل الجهات المختصة خالل 
بشرط أن تكون  عدم مراعاة التعليمات الالزم اتباعها لسالمة العاملين أو المنشؤة-4

 هذش التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر . 
أكثر من المدة التي تنص عليها قوانين ولوابح  ن سبب ياب المإمن عليه دو-5

 التوظف أو العمل بحسب األحوال . 
 عدم قيام المإمن عليه بتؤدية التزامات العمل الجوهرية .-6
 بالعمل .  إفشاإش األسرار الخاصة-7
 وجودش أثناء العمل في حالة سكر بين أو متؤثرًا بما تعاطاش من مادة مخدرة . -8
وكذلك اعتداإش  لمإمن عليه عل  صاحب العمل أو المدير المسبول ،اعتداء ا-9

 اعتداء جسيماً عل  أحد رإساء العمل أثناء العمل أو بسببه
 

وٌعتبار مان قبٌال ال يجوز فصل العامل إال إذا ارتكب خطؤ جسييما ، : 69مادة 
 الخطؤ الجسٌم الحاالت االتٌة :

 و قدم مستندات مزورة.ة اانتحال العامل لشخصية  ير صحيحإذا ثبت  - 1
لصياحب العميل  ارتكاب العاميل لخطيؤ نشيؤت عنيه اضيرار جسييمهإذا ثبت  - 2

اربيي   لبشييرط ان يبلييغ صيياحب العمييل الجهييات المختصييه بالحييادث خييال
 وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .

اليالزم اتباعهيا لسيالمة العميال  تكرر من العامل عدم مراعياة التعليمياتإذا  - 3
–بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر –شؤة والمن

 ر م التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
اكثر من عشرين يوميا متقطعية خيالل  تغيب العامل بدون مبرر مشرو إذا  - 4

السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسيبق الفصيل إنيذار 
ليم الوصيول مين صياحب العميل للعاميل بعيد كتابي بخطاب موصي عليه بع

 يلبييه عشييرة ايييام فييي الحاليية االولييي ، وبعييد  يابييه خمسيية ايييام فييي الحاليية 
 الثانية .

التييي يعمييل بهييا ادت إلييي احييداث  افشييي اسييرار المنشييؤةإذا ثبييت ان العامييل  - 5
 اضرار جسيمة بالمنشؤة .

 في ذات نشاطه . بمنافسة صاحب العملإذا قام العامل  - 6
او متييؤثرا بمييا  وجييد العامييل اثنيياء سيياعات العمييل فييي حيياالت سييكر بييينإذا  - 7

 تعاطاش من مادة مخدرة.
وكيذلك إذا وقي   اعتداء العامل علي صاحب العميل او الميدير العيامإذا ثبت  - 8

 منه اعتداء جسيم علي احد رإسابه اثناء العمل او بسببه.
(من 194( إلي )192) المواد منيرا  العامل الضوابط الواردة في إذا لم  - 9

الباب الراب   -الكتاب الراب  من هذا القانون )عالقة العمل الجماعية ( 
 منازعات العمل الجماعي (
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 قانون التؤمٌن االجتماعً 
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 2007لسنة  554والقرار الوزاري رقم 

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

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  ر بالقانونالصاد

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

 ( 131مادة )
 2007لسنة  554من القرار الوزاري رقم 

عل  صاحب العمل موافاة مكتب الصندوق المختص الواق  ف  دابرته محل العمل 
( موضحاً بها أسباب إنهاء الخدمة عل  14دمة وفقاً لنص المادة )بإستمارة نهاية الخ

أن تكون موقعة منه ومن العامل ، وف  حالة إمتنا  العامل عن التوقي  عل  هذش 
 اإلستمارة فعل  صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا اإلمتنا . 

مل ٌرجع إلى وإذا أثبت صاحب العمل فً إستمارة نهاٌة الخدمة أن إنتهاء خدمة العا
 أحد األسباب اآلتٌة :

 االستقالة. - 1
 إرتكابه ألفعال ماسة بالشرف ، أو األمانة ، أو اآلداب العامة. - 2
 إنتحاله شخصية  ير صحيحة ، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة. - 3
 فصله أثناء فترة اإلختبار. - 4
صاحب  إرتكابه خطؤ نشؤت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون - 5

 ساعة من وقت علمه  بوقوعها.  24العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خالل 
عدم مراعاته التعليمات الالزم إتباعها لسالمة العاملين أو المنشؤة بشرط أن تكون  - 6

 هذش التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
التوظـف أو   يابه دون سبب أكثر من المدة الت  تنـص عليها قوانين ولوابـح - 7

 العمل بحسب األحوال. 
 عدم قيامه بتؤدية إلتزامات العمل الجوهرية. - 8
 إفشابه األسرار الخاصة بالعمل. - 9
 وجودش أثناء العمل في حالة سكر بين أو متؤثراً بما تعاطاش من مادة مخدرة.  - 10
إعتدابه عل  صاحب العمل أو المدير المسبول وكذلك إعتدابه إعتداء جسيماً  - 11

   أحد رإساء العمل أثناء العمل أو بسببه.عل
لفة  وأبدى العامل إعتراض  على سبب إنتهاء الخدمة صراحة على اإلستمارة سا

ضمناً بإمتناعه عن  أو بشكوى مقدمة للصندوق المختص أو أبدى إعتراض الذكر 
التوقي  عل  هذش اإلستمارة، فإنه يتعين عل  الصندوق إرسال أوراق النزا  المشار 

ليها في اليوم التالي لوصولها له إل  مكتب العمل الواق  في دابرته محل العمل عل  إ

بانشاء صندوق  2002لسنة  156تنص المادة األولً من القانون رقم 
ون له تك صندوق العانات الطوارئ للعمالينشؤ اعانات الطوارئ للعمال : 

الشخصية االعتبارية العامة  ، ويتب   وزير القوي العاملة والهجرة ، وذلك 
للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم لتقديم اعانات 

ا القها كليا أو جزبيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجالتها المإمن 
 عليهم لدي التؤمينات االجتماعية .

 
بانشاء صندوق  2002لسنة  156الثالثة من القانون رقم تنص المادة 

 تتكون موارد الصندوق من:اعانات الطوارئ للعمال : 
% من األجور األساسية للعاملين بمنشآت القطا  العام وقطا  األعمال 1 – 1

العام والقطا  الخاص التي يعمل بها ثالثون عامال فؤكثر تتحملها وتلتزم 
 ار اليها علي النحو الذي تحددش الالبحة التنفيذية .المش بتسديدها المنشآت

 
بانشاء  2002لسنة  156من البلبحة التنفٌذٌة  للقانون رقم  1تنص المادة 

صندوق اعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار ربٌس مجلس الوزراء رقم 
الغرض من انشاء صندوق اعانة الطوارئ هو تقديم :  2002لسنة  1395

ل الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت أيا كان عدد عمالها اعانات للعما
التي تم ا القها كليا أو جزبيا أو تخفيض عدد عمالها المإمن عليهم لدي 

، علي أن تكون واقعة التوقف عن صرف األجور  ير التؤمينات االجتماعية 
شؤن ب 1975لسنة  79منشبة الستحقاق اعانة البطالة المقررة طبقا للقانون رقم 

 التؤمين االجتماعي .
 

بانشاء  2002لسنة  156من البلبحة التنفٌذٌة  للقانون رقم  8تنص المادة 
صندوق اعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار ربٌس مجلس الوزراء رقم 

 : 2002لسنة  1395
 نسبة قدرها 2002لسنة  156تسدد المنشآت الخاضعة ألحكام القانون رقم 

اسية للعاملين المإمن عليهم لديها بموجب شيكات باسم " % من األجور األس1



        2018 ٌولٌو                                                                                                               مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة                                                        
 المذكرة السابعة والعشرون 

971791

122003 www.elsayyad.net  W :

64/77 

 

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

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

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  ر بالقانونالصاد

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

 أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المسجل المستعجل حسب األحوال. 
وعلى مكتب العمل المختص فور ورود أوراق النزاع إلٌ  من مكتب صندوق التؤمٌن 

 اإلجتماعى إتخاذ اإلجراءات اآلتٌة :
النزا  في أسباب إنتهاء الخدمة علي  ضيوء األوراق المشيار إليهيا  بحث موضو  - 1

وما يقدمه كل من العامل وصاحب العمل من مستندات متعلقة بالنزا  وإعداد تقرير 
بؤسباب إنتهاء الخدمة الت  تتبين من ظاهر األوراق ، عل  أن ينتهي البحث وإعيداد 

صيول أوراق الموضيو  إلييه مين التقرير خالل مدة أقصاها ثمانية أيام من تياريخ و
 الصندوق المختص. 

إرسال التقرير المشار إليه فور اإلنتهاء منه مرفقاً به جمي  األوراق المتعلقة  - 2
ليد أو بالبريد  ليه با لمختص ، عل  أن تسلم إ إل  الصندوق ا بموضو  النزا  

 المستعجل المسجل عل  حسب األحوال.
مارة نهاية الخدمة فإنه يتعين عل  الصندوق عن تقديم إست وإذا إمتنع صاحب العمل

المختص تحرير هذش اإلستمارة بمعرفته موضحاً بها السبب الذي يبديه العامل إلنتهاء 
الخدمة وإحالتها إل  مكتب العمل عل  الوجه المبين بالمادة السابقة ، وعل  المكتب 

اء الخدمة بمعرفة من إنتهمت  تثبت المشار إليه الرد خالل شهر وإال كان للصندوق 
إدارة التفتيش تحرير هذش اإلستمارة بمعرفة المفتش المسبول ويعتبرتوقي  المفتش 

 عل  اإلستمارة بمثابة توقي  صاحب العمل.  
 
 
 

 مرفقا بها صندوق اعانات الطوارئ للعمال " خالل النصف األول من كل شهر
نموذج يوضح عدد العمال المإمن عليهم بالمنشؤة ومجموعة أجورهم األساسية 

. 
 

ء بانشا 2002لسنة  156من البلبحة التنفٌذٌة  للقانون رقم  9تنص المادة 
صندوق اعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار ربٌس مجلس الوزراء رقم 

 1117المستبدلة بقرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  - 2002لسنة  1395
 تصرف االعانة وفقا للشروط والضوابط التالية :: 2007لسنة 

يتم النظر في الحاالت المطلوب صرف االعانة لها استنادا الي تقريرتتقدم  – 1
للصندوق النقابة العامة المعنية أو المنشؤة مرفقا به نموذج طلب به 

 صرف االعانة .
يتولي الصندوق اتخاذ كافة اجراءات الصرف بطرق الصرف المعتادة  – 2

 ومتابعة عملية الصرف .
الي أن يتم اعادة التشغيل  تصرف االعانة لمدة ستة أشهر كحد اقصي  - 3

ءات القانونية التي من شؤنها عدم استحقاق المناسب للمنشؤة أواتخاذ االجرا
 صرف االعانة أو حصول العامل علي فرصة عمل بديلة .

يجوز لوزير القوي العاملة والهجرة وربيس مجلس ادارة الصندوق زيادة  – 4
اليه لصرف االعانة في ضوء ظروف وأوضا   الحد األقصي المشار

 المنشؤة وبما اليجوز اثني عشر شهرا .
% من األجر األساسي المإمن عليه للعامل 100الصرف بواق   يكون - 5

 مصري شهريا . جنيه 200وبحد أدني 
العاملين من المإمن عليهم علي قوة المنشؤة لدي أن يكون هإالء  – 6 

 التؤمينات االجتماعية .
ان يكون صرف االعانة للعاملين بالمنشؤة التي يسري عليها هذا القانون  – 7

الصرف المعتادة ويعتمد هذا الصرف من األمين العام  من خالل أدوات
للصندوق أو من يفوضه كتوقي  أول ويكون التوقي  الثاني للمختص 

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

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

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  ر بالقانونالصاد

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

 ) المدير المالي للصندوق ( أو من ينوب عنه .
 

 2002لسنة  156من البلبحة التنفٌذٌة  للقانون رقم  10تنص المادة 
نات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار ربٌس مجلس الوزراء بانشاء صندوق اعا

 يوقف صرف االعانة في الحاالت التالية ::  2002لسنة  1395رقم 
 اذا وجد العامل فرصة عمل بديلة . – 1
 اعادة تشغيل المنشؤة . – 2
 انتهاء عالقة العمل . – 3
 اذا ثبت التحايل بؤية صورة لصرف االعانة . – 4

اتهم العامل بارتكياب جنايية او بارتكياب جنحية مخلية بالشيرف او  إذا :67مادة  
جيياز  االمانييه او االداب العاميية او اتهييم بارتكيياب أي جنحيية داخييل دابييرة العمييل

لصاحب العمل وقفه مإقتا ، وعليه ان يعيرض االمير عليي اللجنية المشيار إليهيا 
 ف .( من هذا القانون خالل ثالثة ايام من تاريخ الوق71في المادة )

وعلي اللجنة ان تبت في الحالة المعروضية عليهيا خيالل سيبعة اييام مين تياريخ  
العرض ، فإذا وافقت عليي الوقيف يصيرف للعاميل نصيف اجيرش ،اميا فيي حالية 

 عدم الموافقه علي الوقف يصرف اجر العامل كامال من تاريخ وقفه .
او قيييدم  فيييإذا رات السيييلطه المختصيييه عيييدم تقيييديم العاميييل للمحاكمييية الجنابيييية 

للمحاكمة وقضي ببراءتيه وجيب اعادتيه للعميل مي  تسيوية مسيتحقاته كامليه واال 
 اعتبر عدم اعادته فصال تعسفيا .

وإذا ثبت ان اتهيام العاميل كيان بتيدبير صياحب العميل او مين يمثليه وجيب اداء  
 باقي اجرش عن مدة الوقف.

 
ٌولٌااو  23) ٌعماال باا  ماان  2008لساانة  180معدلااة بالقااانون رقاام 70مااادة 
إذا نشيؤ نيزا  فييردي بيين صياحب العميل والعاميل فيي شييؤن  : (  2008لسانة 

تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوابح المنظمية لعالقيات العميل 
تشييكل ميين : ممثييل للجهيية اإلدارييية  –فييألي منهمييا ان يطلييب ميين لجنيية  الفردييية

 -مثل لمنظمة أصحاب األعمال المختصة )مقررا( ، ممثل للمنظمة النقابية ، وم
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 قانون التؤمٌن االجتماعً 
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 2007لسنة  554والقرار الوزاري رقم 

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

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  ر بالقانونالصاد

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

خالل عشيرة  اييام مين تياريخ النيزا  تسيويته ودييا ، فيإذا ليم تيتم التسيويه خيالل 
جيازألي  منهميا أن يطليب مين  –من تاريخ تقديم الطليب  -واحد وعشرين يوما 

الجهة االدارية المختصة احالة النزا  اليي المحكمية العماليية المنصيوص عليهيا 
ا القييانون أو أن يلجييؤ اليهييا فييي موعييد اقصيياش خمسيية ( ميين هييذ71فييي المييادة )

واربعين يوماَ من تاريخ اننهاء  المدة المحددة للتسوية سواء كيان قيد تقيدم للجنية 
 بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإال سقط حقه في عرض االمر علي المحكمة .

 يكون لصاحب العمل ، لضرورات اقتصادية ، حق اإل يالق الكليي: 196مادة  
أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجيم العمالية بهيا ،  أو الجزبي للمنشؤة

 وذلك في األوضا  وبالشروط واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
 

علييي صيياحب العمييل أن يتقييدم فييي تطبيييق أحكييام المييادة السييابقة ، : 197مااادة 
 تشكل لهذا الغرض. بطلب إ الق المنشؤة  تقليص حجمها أو نشاطها إلي لجنة

ويتضمن الطلب األسباب التي يستند إليهيا فيي ذليك وأعيداد وفبيات العميال اليذي 
 سيتم االستغناء عنهم.

وعلي اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً خالل ثالثين يوماً عليي األكثير مين تياريخ 
تقديم الطلب اليها فإذا كيان القيرار صيادراً بقبيول الطليب وجيب أن يشيتمل عليي 

 تاريخ تنفيذش .بيان 
ولصاحب الشؤن أن يتظلم مين هيذا القيرار بقبيول الطليب وجيب أن يشيتمل عليي 
بيان تاريخ تنفيذش . ولصاحب الشؤن أن يتظلم مين هيذا القيرار أميام لجنية أخيري 
تشييكل لهييذا الغييرض ، ويترتييب علييي الييتظلم ميين القييرار الصييادر بقبييول الطلييب 

 وقف تنفيذش.
راء بتشكيل كل من اللجنتين المشيار إليهميا ويصدر قرار من ربيس مجلس الوز

وتحديد اختصاصاتهما والجهات التي تمثل فيهما واإلجراءات التي تتب  أمامهميا 
 ومواعيد وإجراءات التظلم.

ويراعي أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثالً عن المنظمية النقابيية العماليية 
ومميييثالً عيييم منظميييات  المعنيييية يرشيييحه االتحييياد العيييام لنقابيييات عميييال مصييير ،
 أصحاب األعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشؤة.
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يخطيير صيياحب العمييل العمييال والمنظميية النقابييية المعنييية بالطلييب : 198مااادة 

بتقليييص  المقييدم منييه وبييالقرار الصييادر بيياإل الق الكلييي أو الجزبييي للمنشييؤة أو
مين التياريخ اليذي تحيددش  حجمها أو نشاطها . ويكيون تنفييذ ذليك القيرار اعتبياراً 

 اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم علي حسب األحوال.
 

في حالة اإل الق الجزبي أو تقليص حجيم المنشيؤة أو نشياطها ، إذا  :199مادة 
المعيايير الموضيوعية الختييار لم تتضمن االتفاقية الجماعية السارية في المنشؤة 

يتعين علي صاحب العميل أن يتشياور  من سيتم االستغناء عنهم من العمال، فإنه
في هذا الشؤن من المنظمة النقابية وذلك بعد صدور القرار وقبيل التنفييذ وتعتبير 
األقدمية واألعباء العابلية والسن والقدرات والمهارة المهنية للعمال من المعيايير 

 التي يمكن االستبناس بها في هذا الشؤن.
ك المعييايير والموازنيية بييين مصييالح وفييي جمييي  األحييوال يتعييين أن تراعييي تليي

 المنشؤة ومصالح العمال .
 

يحظر علي صاحب العمل التقدم بطليب اإل يالق الكليي أو الجزبيي : 200مادة 
 أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكيم. للمنشؤة

 
( ميين هييذا القييانون ، وفييي 198ميي  عييدم اإلخييالل بحكييم المييادة ): 201مااادة 
يجوز  ت التي يحق فيها لصاحب العمل انهاء عقد العمل ألسباب اقتصاديةالحاال

له بدالً من استخدام هذا الحق ان يعدل من شروط العقد بصفة مإقتة ، وله علي 
األخص أن يكلف العامل بعمل متفق عليه ولو كان يختلف عن عمليه األصيلي ، 

 ن  لألجور.كما أن له أن ينقص أجر العامل بما ال يقل عن الحد األد
فإذا قام صاحب العمل بتعديل في شروط العقيد وفقياً للفقيرة السيابقة كيان للعاميل 
أن ينهيي عقييد العميل دون أن يلتييزم باإلخطيار ، ويعتبيير اإلنهياء فييي هيذش الحاليية 
انهيياء مبييرراً ميين جانييب صيياحب العمييل ،ويسييتحق العامييل المكافييؤة المنصييوص 

 عليها بالفقرة التالية.
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عمل عند إنهاء العقد ألسباب اقتصادية وفقاً لإلجراءات المبينية ويلتزم صاحب ال
( من هذا القيانون  بيؤن ييإدي للعاميل اليذي أنهيي عقيدش 200-196بالمواد من )

مكافؤة تعادل األجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخميس السينوات األوليي مين 
 سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.
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 المبحث الحادي عشر 
  انهاء الخدمة

 (40مادة)
صاحب المعياش المسيتحق وفقياً لتيؤمين الشييخوخة والعجيز والوفياة إلي  عميل  عادإذا 

يخضعه ألحكام هيذا التيؤمين فتعتبير ميدة إشيتراكه الجدييدة ميدة قابمية بيذاتها ، وتتحيدد 
 تؤمينية عنها وفقاً ألحكام هذا الباب.حقوقه ال

ويراع  ف  حالة إستحقاق معاش عن المدة األخيرة عدم تكرار اإلنتفا  بالحد األدني  
 .22الرقم  للمعاش ف  تاريخ اإلستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 

وال تسرى أحكام هذا التؤمين ف  شؤن المإمن علييه إذا تجياوزت سينه السيتين ، وذليك 
من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصية مين الميإمن علييهم المشيار إلييهم  عدافيما 

 163،  31، وكذلك الحاالت المنصوص عليهيا في  الميواد  2ف  البند )أ( من المادة 
  من هذا القانون. 164، 

 
 (163مادة )

يكون للمإمن عليه الحق ف  اإلستمرار ف  العمل أو اإللتحاق بعميل جدييد بعيد بلو يه 
وذليك إذا كانيت ميدة  ن الستين إلستكمال المدة الموجبة إلسيتحقاق معياش الشييخوخةس

إشييتراكه فيي  التييؤمين مسييتبعدا منهييا المييدة التيي  أدى المييإمن عليييه تكلفتهييا بالكامييل ال 
تعطيه الحق ف  معاش ، وتكون تسوية المعاش ف  حالة توافر شروط اسيتحقاقه علي  

 .أساس  مدة اإلشتراك ف  التؤمين
ستثناء من حكم الفقرة األول  يجيوز لصياحب العميل إنهياء خدمية الميإمن علييه في  وإ

اإلشيتراكات القومية للتؤمين اإلجتماع   سن الستين أو بعدها عل  أن يإدى إل  الهيبة
وفقياً لحكيم الميادة  المقررة عل  صياحب العميل في  تيؤمين الشييخوخة والعجيز والوفياة

الواجب إضافتها إل  مدة اإلشتراك ف  التيؤمين  ( وذلك عن عدد السنوات الكاملة17)
إلستكمال المدة الموجبية إلسيتحقاق المعياش وفي  هيذش الحالية يعفي  الميإمن علييه مين 
  أداء اإلشتراكات المقررة عليه ف  هذا التؤمين عن تلك السنوات ويكيون تطبييق حكيم

أو إنتهياء الموسيم  الفقرة ف  شؤن العمال المإقتين والموسميين حتي  انتهياء العقيد  هذش
 بحسب األحوال.
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 ٌستحق المعاش فى الحاالت اآلتٌة :
 إنتهاء خدمة المإمن عليه لبلو ه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف -1

أو لبلو ه سن الستين بالنسبه للمإمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين المعامل به 
شهراً  120اكه ف  التؤمين وذلك مت  كانت مدة اشتر (،2)ب( و)ج( من المادة )

 عل  األقل.
 

( بالنسبة للمإمن عليهم من 1وٌجوز تخفٌض السن المنصوص علٌها فى البند )
لخطرة ا و  أ لصعبة  ا ل  ف  األعما ملين  لعا رمن ربيس مجلس  ا بقرا تحدد  لت   ا

وٌجب أن ٌتضمن هذا القرار ما الوزراء بناء عل  ما يعرضه وزير التؤمينات ، 
  ٌؤتى:
 بالنسبة لكل من تلك األعمال. د السن المذكورةتحدي -أ 
بالقدر اليذى يعيوض الميإمن  رف  النسب الت  يحسب عل  أساسها المعاش -ب    

 عليه عن تخفيض السن.
الت  تقرر  زيادة نسبة اإلشتراكات لمواجهة األعباء الناتجة عن المزايا  -ج 

 للعاملين المشار إليهم و تحديد من يتحمل هذش الزيادة.

 انقضاء عبلقة العمل
 ال يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة . :125مادة 

ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بليغ سين السيتين ، ميا ليم يكين العقيد 
وكانت مدته تمتد إلي ما بعيد بلو يه هيذش السين ، ففيي هيذش الحالية ال محدد المدة 

 ينتهي العقد إال بانقضاء مدته.
ألحوال يجب عدم اإلخالل بؤحكام قيانون التؤمينيات االجتمياعي فيميا وفي جمي  ا

يتعلق بسن استحقاق المعاش ويحق العامل في اإلستمرار فيي العميل بعيد بلو يه 
 هذش السن استكمااًل للمدة الموجبة إلستحقاق المعاش.

 
بشؤن المزايا التؤمينية  1981لسنة  21تضمن قرار ربيس مجلس الوزراء رقم 

 ن باألعمال الصعبة بالصناعات التعدينية واإلستخراجية للعاملي
 )المادة األول (

تحدد األعمال الصعبة في الصناعات التعدينية واإلسيتخراجية وفقياً للجيدولين    
 المرافقين . 2و  1رقمي 

 
 )المادة الثانية(

ميين قييانون العيياملين بالمنيياجم 25ميي  مراعيياة حكييم الفقييرة الثانييية ميين المييادة    
محيياجر المشييار إليييه تنتهييي خدميية المييإمن عليييه ميين العيياملين بؤحييد األعمييال وال

المشار إليها في المادة السابقة ببلو  سين الخامسية والخمسيين وذليك متي  كانيت 
مدد الخدمة الفعلية الت  قضيت في هذش األعمال ال تقل عن خمس عشرة سينة ، 

ال القيدر المشيار إلييه فإن قلت عن ذلك استمر المإمن عليه بالخدمة حت  اسيتكم
 أو بلو ه سن الستين أيهما أقرب  .

 
 )المادة الثالثة(

تكون النسبة الت  يحسب علي  أساسيها المعياش المسيتحق وفقيا ألحكيام تيؤمين    
عيين كييل سيينة ميين سيينوات مييدة الخدميية التيي   1/36الشيييخوخة والوفيياة بواقيي  

( المرفق ، بواق  1قضيت فعالً في األعمال المنصوص عليها في الجدول رقم )
عيين كييل سيينة ميين السيينوات التيي  قضيييت فعييالً فييي األعمييال المنصييوص  1/40

 ( المرفق .2عليها في الجدول رقم )
النسبة المنصوص  3/5بواق   1/75وتحسب مدد االشتراك المحسوبة بواق     

 عليها في الفقرة السابقة .
 

 )المادة الرابعة(
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راكات تييؤمين الشيييخوخة والعجييز تكييون نسييبة حصيية صيياحب العمييل فييي اشييت   
 والوفاة بالنسبة للعاملين في األعمال المشار إليها وفقاً لما يؤتي :

( 1% بالنسيبة للعيياملين فيي األعمييال المنصيوص عليهييا فيي الجييدول رقييم ) 31
 المرفق .

( 2% بالنسيبة للعيياملين فيي األعمييال المنصيوص عليهييا فيي الجييدول رقييم ) 27
 المرفق .

 
لسنة  81( من قانون الخدمة المدنٌة  الصادربالقانون رقم 69تنص المادة )

 علً أن  : 2016
 تنتهى خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتٌة: 
المشار إليه ، بلو  سن الستين بمراعاة احكام قانون التامين االجتماعي   - 1

ويجوز بقرار من ربيس الجمهورية العتبارات يقدرها مد الخدمة 
 قيادية لمدة ال تجاوز ثالث سنوات .لشا لي الوظابف ال

 االستقالة.  - 2
 اإلحالة إل  المعاش أو الفصل من الخدمة.  - 3
أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول ،  فقد الجنسية  - 4

 األخرى.
االنقطا  عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خالل  - 5

 عذر مقبول .بن االنقطا  كان أالتالية ما يثبت الخمسة عشر يوما 
 االنقطا  عن العمل بدون إذن ثالثين يوما  ير متصلة في السنة . –6
 بقرار من المجلس الطبي المختص . وذلكعدم اللياقة للخدمة صحيا  - 7
االلتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر  – 8

 العربية . 
ليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية ف  جريمة مخلة بالشرف الحكم ع - 9

 أو األمانة أو تفقدش الثقة واالعتبار . 
الوفاة ، وفي هذش الحالة يصرف ما يعادل األجر الكامل  لمدة شهرين   - 10

لمواجهة نفقات الجنازة وذلك لألرمل أو ألرشد األوالد أو لمن يثبت قيامه 
 .بتحمل هذش النفقات

 إجراءات إنهاء الخدمة لهذش األسباب . ة قواعد ووتبين الالبحة التنفيذي 
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 قانون التؤمٌن االجتماعً 
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 2007لسنة  554والقرار الوزاري رقم 

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

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  ر بالقانونالصاد

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

 
من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  97تنص المادة 

اليجوز مد خدمة العامل بعد بلو ه السن المقررة علً أن  :  1978لسنة  48
. 
 

لعام الصادر بالقانون رقم اشركات قطاع األعمال من قانون  46تنص المادة 
عند الضرورة القصوي بقرار من ربيس يجوزعلً أن  :  1991لسنة  203

 ة أي من العاملين شا لي الوظابف القيادية مد خدم مجلس الوزراء 
أصحاب الخبرة الفنية النادرة بالشركة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة اقصاها 

 .سنتان 
  والغاء الوظٌفً () الفصل بقرار جمهوري . ه ملغا -2

انتهاء خدمة المإمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزب  المستديم مت   -3
،وذلك أيا كانت مدة اشتراكه ف  ثبت عدم وجود عمل  خر له لدى صاحب العمل

 التؤمين.
يصييدر بتشيكيلها قييرارمن وزييير  ويثبيت عييدم وجيود عمييل  خير بقييرار ميين لجنية

اليوزراء المختصيين، ويكيون مين بيين أعضيابها ممثيل عين  التؤمينات باالتفياق مي 
التنظيييم النقيياب  أوالعيياملين بحسييب األحييوال وممثييل عيين الهيبيية القومييية للتييؤمين 

 اإلجتماع ، ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ويستثن  من شرط عدم وجود عمل  خر الحاالت الت  يصدر بها قرارمن وزير 

 اقتراح مجلس اإلدارة.التؤمينات بناء عل  
 

 العجز الجزبى المنهى للخدمة
 إنتهاء الخدمة . -أ
 سبب إنتهاء الخدمة العجز الجزب  الطبيع . -ب
قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل مناسب للمإمن عليه لدى صاحب  -ج

 العمل
 

أيياً كيان  ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تؤدية عمليه عجيزًا كليياً  :124مادة 
 سبب هذا العجز.

فإذا كان عجز العامل عجيزًا جزبييًا فيال تنتهيي عالقية العميل بهيذا العجيز إال إذا 
يسيتطي  العاميل أن يقيوم بيه عليي  ثبت عدم وجود عمل  خر لدي صاحب العمل

وجييود العمييل اآلخيير وفقييًا ألحكييام قييانون ويثبييت وجييود أو عييدم وجييه مييرض ، 
  التؤمين االجتماعي.

 
 81( من قانون الخدمة المدنٌة  الصادربالقانون رقم 69تضمنت المادة )

 أن  : 2016لسنة 
 تنتهى خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتٌة: 
 بلو  سن ..............  - 1
 المختص . عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبي  - 7

.................... 
، وفي هذش الحالة يصرف ما يعادل األجر الكامل  لمدة شهرين  الوفاة  - 10

لمواجهة نفقات الجنازة وذلك لألرمل أو ألرشد األوالد أو لمن يثبت قيامه 
 .بتحمل هذش النفقات
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 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

 تشكٌل اللجنة الخماسٌة
از اإلدارى للدولة والهـٌبات أوال : بالنسبة للمإمن علٌهم من العاملٌن بالجه      

 العامة :
مديرالمنطقة المختصة بصندوق التؤمين اإلجتماع  للعاملين  -1

 . (ربيساً ) بالقطا  الحكوم 
 دارة بالمحافظة.إلممثل مديرية التنظيم وا -2
  .طبيب من الهيبة العامة للتؤمين الصح  تختارش الهيبة -3
 ممثل عن صاحب العمل. -4
للجنة النقابية  أو النقابة العامة ، ف  ممثل عن التنظيم النقاب  )ا -5

 حالة عدم وجود لجنة نقابية(. 
 (.اً مقرر) ويكون نابب مدير المنطقة   

 
ثانٌاً :  بالنسبة للمإمن علٌهم من العاملٌن بقطاعى األعمال العام والخاص 

 : 
مدير المنطقة المختصة بصندوق التؤمين اإلجتماع  للعاملين  -1

 ربيساً (.الخاص ) بقطا  األعمال العام و
 ممثل مديرية القوى العاملة. -2
 طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة. -3
 ممثل عن صاحب العمل.  - 4
ممثل عن التنظيم النقاب  ) اللجنة النقابية أو النقابة العامة ف   - 5

 حالة عدم وجود لجنة نقابية (.
  ويكون مدير إدارة التوجيه الفن  بالمنطقة ) مقرراً (.

 .إنهاء الخدمة لهذش األسباب  إجراءات ة قواعد ووتبين الالبحة التنفيذي
 

من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  96تنص المادة 
 تنتهى خدمة العامل ألحد األسباب اآلتٌة: علً أن  : 1978لسنة  48
 1975لسنة  79بمراعاة أحكام القانون رقم وذلك  بلو  سن الستين( 1)

 والقوانين المعدلة له . باصدار قانون التؤمين االجتماعي
 دم اللياقة للخدمة صحيا.( ع2)
 ( االستقالة.3)
 ( اإلحالة إل  المعاش أو الفصل.4)
 ( فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول األخرى.5)
( الفصل بقرار من ربيس الجمهورية ف  األحوال الت  يحددها القانون 6)

 الخاص بذلك.
حدى الجرابم المنصوص عليها ف  القوانين ( الحكم عليه بعقوبة جناية ف  إ7)

الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية ف  جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم 
 يكن الحكم م  وقف التنفيذ.

هاء الخدمة إال تفال يإدى إل  إنحكم عليه ألول مرة وم  ذلك فإذا كان قد 
حكم إذا قدرت لجنة شبون العاملين بقرار مسبب من واق  أسباب ال

يتعارض م  مقتضيات الوظيفة أو بقاإش في الخدمة وظروف الواقعة أن 
 طبيعة العمل.

 أوالعرضي . المإقتانتهاء مدة العمل ( 8)
 ( الوفاة9)
 

العام الصادر بالقانون رقم شركات قطاع األعمال من قانون  45تنص المادة 
 تٌة:تنتهى خدمة العامل ألحد األسباب اآلعلً أن  :  1991لسنة  203
 فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول األخرى.  - 1
 بمراعاة أحكام وذلك  بلو  سن الستين  - 2

 . 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم  قانون التؤمين االجتماعي     
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 لخدمة صحيا.ة باعدم اللياق - 3
مقيدة للحرية ف  جريمة مخلة صدور حكم بات بعقوبة جناية أو بعقوبة   - 4

 بالشرف أو األمانة ما لم يكن الحكم م  وقف التنفيذ الشامل .
ودون اخالل بؤحكام قانون العقوبات اذا  كان قد حكم عليه ألول مرة فال 
يإدى ذلك إل  إنتهاء الخدمة إال إذا قدرت لجنة شبون العاملين بقرار 

أن بقاءش في الخدمة مسبب من واق  أسباب الحكم وظروف الواقعة 
 يتعارض م  مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .

 انتهاء العمل العرضي أو المإقت أو الموسمي .  - 5
 االستقالة. - 6
 اإلحالة إل  المعاش أو الفصل.  - 7
 الوفاة  - 8

وتحدد الالبحة التنفيذية األوضا  واالجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل 
 أو عدم اللياقة للخدمة صحيا .بسبب االستقالة 

  
من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  98تنص المادة 

من الجهة عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار تثبت علً أن  :  1978لسنة  48
ته اوال يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجاز ةالمختص ةالطبى

إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء  هونفسه ادية ما لم يطلبالمرضية واالعتي
 أجازاته.

وفاة المإمن عليه أوثبوت عجزش عجزًا كاماًل خالل سنة من تاريخ انتهاء خدمته  -4
( وعدم صرفه القيمة 1المنصوص عليها ف  البند )ويشترط عدم تجاوزش السن 

 راكه ف  التؤمين.  النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أيا كانت مدة إشت
    

 (1،2،3انتهاء خدمة المإمن عليه لغير األسباب المنصوص عليها ف  البنود  ) -5
 شهراًعل  األقل. 240مت  كانت مدة إشتراكه ف  التؤمين 

 
وفاة المإمن عليه أوثبوت عجزة الكامل بعد إنقضاء سنة من تاريخ إنتهاء خدمته  -6

 ينتهي عقد العمل محدد المدة بإنتهاء مدته.: 104مادة 
فإذا أبرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات ، جاز للعاميل إنهياإش دون تعيويض 

وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل اإلنهياء بثالثية -عند إنقضاء خمس سنوات–
أشهر . وتسري أحكام الفقرة السابقة علي حاالت انهاء العامل بعد انقضاء المدة 

 لمذكورة.ا
 

من هذا القانون إذا انقضت ميدة عقيد  106م  مراعاة أحكام المادة  :105مادة 
، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لميدة  العمل محدد المدة واستمر طرفاش في تنفيذش
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 120ت  كانت مدة إشتراكه ف  التؤمين م أو بلو ه سن الستين بعد إنتهاء خدمته
الواحدة ،  لدفعه  لتعويض ا لنقدية  لقيمة ا شهرًا عل  األقل ولم يكن قد صرف ا

 ويسوى المعاش ف  هذش الحالة عل  أساس مدة االشتراك ف  التؤمين.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ير محددة.
 وال يسري ذلك علي عقود عمل األجانب.

 
تيه جياز تجدييدش بإتفياق إذا انتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مد :106مادة

 وذلك لمدة أو لمدد أخري . صريح بين طرفيه
فإذا زادت مدة العقد األصلية والمجددة علي خمس سنوات ، جاز للعاميل إنهياإش 

 من هذا القانون 104وفقاً ألحكام المادة 
 

إذا أبرم العقد العميل إلنجياز عميل معيين ،النتهيي العقيد بإنجياز هيذا  :107مادة 
ستغرق هذا اإلنجاز ميدة تزييد عليي خميس سينوات ال يجيوز للعاميل فإذا ا العمل

 إنهاء العقد المبرم قبل تمام إنجاز العمل.
 

ذا انتهي عقد العمل المبرم إلنجاز عمل معيين واسيتمر طرفياش فيي ا :108مادة 
 ،اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة  ير محددة. تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل

 
انتهييي عقييد العمييل المبييرم لعمييل معييين بإنجييازش ، جيياز تجديييدش  إذا :109مااادة 

 بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخري مماثلة. بإتفاق صريح
فإذا زادت مدة إنجاز العمل األصلي واألعمال التي جدد لها علي خمس سينوات 

 ، ال يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذش األعمال
  

مين هيذا القيانون ومي  مراعياة ( 198خالل بحكم المادة)م  عدم اإل: 110مادة 
إذا كان عقد العمل  ير محدد المدة ، جاز لكيل مين طرفييه أحكام المواد التالية ،

 بشرط أن يخطر الطرف اآلخر كتابة قبل اإلنهاء. انهاإش
 (69وال يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد اال في حدود ما ورد بالميادة )

 نون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوابح المعتمدة.من هذا القا
وكياف يتعليق بظروفيه  كما يجب أن يستند العامل في اإلنهاء إلي مبرر مشيرو 

 الصحية أو االجتماعية أو االقتصادية.
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 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ويراعي في جمي  األحوال أن يتم اإلنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.
 

إذا لييم تتجيياوز مييدة اإلخطييار قبييل اإلنهيياء بشييهرين يجييب أن يييتم  :111مااادة 
وقبيل اإلنهياء بثالثية الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سينوات ، 

 إذا زادت هذش المدة علي عشر سنوات. أشهر
 

وللعاميل المسيتقيل أن  ال يعتد باستقالة العامل إال إذا كانت مكتوبة ،: 119مادة 
ل أسبو  مين تياريخ إخطيار صياحب العميل للعاميل يعدل عن استقالته كتابة خال

 بقبول االستقالة وفي هذش الحالة تعتبر االستقالة كؤن لم تكن.
 

إذا أنهي أحيد الطيرفين العقيد دون مبيرر مشيرو  كياف ، إلتيزم بيؤن :122مادة 
 يعوض الطرف اآلخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا اإلنهاء .

دراً مين جانيب صياحب العميل للعاميل أن يلجيؤ فإذا كان اإلنهاء بدون مبيرر صيا
( من هيذا القيانون بطليب التعيويض ، وال 71إلي اللجنة المشار إليها في المادة )

يجوز أن يقل التعويض الذي تقررش الجنة عين أجير شيهرين مين األجير الشيامل 
 عن كل سنة من سنوات الخدمة.

 اً.وال يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانون
 

يحظر علي صاحب العمل إنهاء عقيد العميل لميرض العاميل إال إذا  :127مادة 
اسييتنفد العامييل اجازاتييه المرضييية وفقييًا لمييا يحييددش قييانون التييؤمين اإلجتميياعي ، 

 باالضافة إلي متجمد اجازاته السنوية المستحقة له.
 وعلي صاحب العمل أن يخطر العامل بر بته في إنهاء العقد قبل مضيي خمسية

 عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل إلجازاته .
فإذا شفي العامل قبل تمام اإلخطار امتن  علي صاحب العمل إنهاء العقد لمرض 

 العامل .
 

للعاملة أن تنهيي عقيد العميل سيواء كيان محيدد الميدة أو  يير محيدد : 128مادة 
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قيييوق إنجابهيييا دون أن ييييإثر ذليييك عليييي الحأو  حملهييياأو  الميييدة بسيييبب زواجهيييا
 المقررة لها وفقًا ألحكام هذا القانون أو ألحكام قانون التؤمين االجتماعي.

أن التي تر ب في إنهاء العقد لألسباب المبينية فيي الفقيرة السيابقة  وعلي العاملة
تخطر صاحب العمل كتابة بر بتها في ذلك خالل ثالثة أشيهر مين تياريخ إبيرام 

 بحسب األحوال. الوض من تاريخ أو  ثبوت الحملأو  عقد الزواج
 

لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرمًا :  129مادة 
إلنجاز عمل معين إذا حكم علي العامل نهابيًا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة 

للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو األمانة أو اآلداب العامة ، وذلك ما لم تؤمر 
 العقوبةالمحكمة بوقف تنفيذ 

 
لسنة  81( من قانون الخدمة المدنٌة  الصادربالقانون رقم 70تنص المادة )

 علً أن  : 2016
مالم يكن للموظف الذي جاوز سن الخمسٌن أن ٌطلب إحالت  للمعاش المبكر 

قد اتخذت ضدش إجراءات تؤديبية ، ويتعين علي الوحدة االستجابة لهذا الطلب 
، وفي هذش الحالة تسوي حقوقه التؤمينية علي يذية وفقا لما تحددش الالبحة التنف

 النحو اآلتي :
وجاوزت مدة اشتراكه في  إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين  – 1

نظام التؤمين االجتماعي عشرين عاما ومضي علي شغله الوظيفة أكثر 
 عليمن سنة ، فيعتبر مرقي إلي الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق 
تاريخ إحالته للمعاش ، وتسوي حقوقه التؤمينية بعد ترقيته علي أساس 
 مدة اشتراكه في نظام التامين االجتماعي مضافا إليها خمس سنوات .

، وجاوزت مدة اشتراكه في  قد جاوز سن الخامسة والخمسٌنإذا كان  - 2
التؤمينات االجتماعية عشرين عاما فتسوي حقوقه التؤمينية علي أساس 

مينات االجتماعية مضافا إليها المدة الباقية لبلو ه ؤة اشتراكه في التمد
 أو خمس سنوات أٌهما اقل .السن المقررة النتهاء الخدمة 

وال يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر وفقا ألحكام هذش المادة في أي من 
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 الوحدات الخاضعة ألحكام هذا القانون
 

املٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم من قانون نظام الع 99تنص المادة 
للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون  علً أن  :  1978لسنة  48

 .االستقالة مكتوبة

السيابقتين أن  4و3ويشترط الستحقاق المعياش في  الحيالتين المبينتيين في  البنيدين
تصيلة أو سيتة تكون للمإمن عليه مدة إشتراك ف  التؤمين ال تقل عن ثالثة أشهر م

 وال ٌسرى هذا الشرط فى شؤن الحاالت اآلتٌة :أشهر متقطعة , 
الميإمن وكيذلك  (2المإمن عليهم المنصوص علييهم في  البنيد )أ( مين الميادة ) -أ 

لليوابح  عليهم المنصوص عليهم ف  البند )ب( من ذات المادة الذين يخضيعون
رقييياتهم أو حييددت أجييورهم وعالواتهييم وتقييانون توظييف صييادرة بنيياء عليي  

مت  وافق وزير التؤمينيات  إتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العملبمقتض  
القوميييية للتيييؤمين  علييي  هيييذش الليييوابح أواإلتفاقيييات بنييياء علييي  عيييرض الهيبييية

 .اإلجتماع 
إنتقال المإمن عليه من العاملين المنصوص عليهم ف  البند السيابق مين هيذش  -ب 

فييي  شيييؤنه حييياالت اإلسييييتحقاق  وتييييوافرت الفقيييرة للعميييل بالقطيييا  الخييياص
 (.4و 3المنصوص عليها ف  البندين )

 .ثبوت عجز المإمن عليه أووقو  وفاته نتيجة إصابة عمل -ج 
 

 اتفاقٌات العمل الجماعٌ 
 اتفاقييية العمييل الجماعييية هييي اتفيياق ييينظم شييروط وظييروف العمييل: 152مااادة

العمالييه وبيين  واحكام التشغيل ويبرم بين منظمة او اكثر مين المنظميات النقابييه
 صاحب عمل او مجموعة من أصحاب االعمال او اكثر من منظماتهم.

 
يجيييب ان تكيييون االتفاقييييه الجماعييييه مكتوبيييه باللغييية العربيييية وان  :153ماااادة 
من خالل خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها علي مجليس إدارة النقابية  تعرض

األحيوال المقيررة فيي العامه او االتحاد العيام لنقابيات عميال مصير عليي حسيب 
قييانون النقابييات العمالييية وتكييون الموافقيية عليهييا ميين أيهمييا باأل لبييية المطلقيية 
ألعضاء مجلس اإلدارة وذلك خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما مين تياريخ توقيي  

 االتفاقيه.
 ويترتب علي تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطالن االتفاقيه.

 
كم يرد في االتفاقية الجماعيية يكيون مخالفيًا ألحكيام يق  باطاًل كل ح :154مادة 

 القانون أو النظام العامة أو اآلداب العامة.
وفييي حاليية تعييارض حكييم فييي عقييد العمييل الفييردي ميي  حكييم مقابييل فييي االتفاقييية 

 الجماعية ، يسري الحكم الذي يحقق فابدة أكثر للعامل دون  يرش
 

لمييدة محييددة ال تزيييد علييي ثييالث  يكييون إبييرام االتفاقييية الجماعييية: 155مااادة 
فإذا زادت المدة في الحالة األخيرة  سنوات أو للمدة الالزمة لتنفيذ مشرو  معين

علييي ثييالث سيينوات تعييين علييي طرفييي االتفاقييية التفيياوض لتجديييدها كييل ثييالث 
سنوات في ضوء ما يكون قد أستجد من ظروف اقتصادية واجتماعية ويتب  فيي 
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 ( من هذا القانون.156الواردة بالمادة )شؤن التجديد اإلجراءات 
 

 يتعييين علييي طرفييي االتفيياق سييلوك طريييق المفاوضيية الجماعييية: 156مااادة 
لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثالث سنوات فإذا انقضت المدة األخيرة دون االتفياق 
علي التجديد أمتد العميل باالتفاقيية ميدة ثالثية أشيهر ويسيتمر التفياوض لتجدييدها 

ضييي شييهران دون التوصييل إلييي اتفيياق كييان ألي ميين طرفييي االتفاقييية فييإذا انق
عرض األمر علي لجهة اإلدارية المختصة التخاذ ما يلزم نحيو إتبيا  إجيراءات 

 ( من هذا القانون .170الوساطة وفقاً ألحكام المادة )
 

يلتيزم صياحب العميل بيؤن يضي  فيي مكيان ظياهر فيي محيل العميل  :157مادة 
والمييوقعين عليهييا وتيياريخ إيييداعها لييدي  متضييمنة نصوصييها االتفاقييية الجماعييية

 الجهة اإلدارية المختصة.
 

تكيون االتفاقيية الجماعيية نافيذة وملزمية لطرفيهيا بعيد إييداعها ليدي  :158ماادة 
تمالً علييي الوقيياب  المصييرية مشيي الجهيية اإلدارييية المختصيية ونشيير هييذا اإليييدا 

 .ملخص ألحكام االتفاقية
ييية المختصيية قيييد االتفاقييية خييالل ثالثييين يوميياً ميين تيياريخ وتتييولي الجهيية اإلدار

 إيداعها لديها ونشر القيد وفقاً ألحكام الفقرة األولي .
ولهييا خييالل المييدة المييذكورة االعتييراض علييي االتفاقييية ورفييض قيييدها وإخطييار 
طرفييي االتفاقيييية بييياالعتراض والييرفض وأسيييبابه وذليييك بكتيياب موصييي  علييييه 

انقضيت الميدة الميذكورة وليم تقيم الجهية اإلداريية  مصحوب بعلم الوصيول. فيإذا
بالقيييد والنشيير أو االعتييراض وجييب عليهييا إجييراء القيييد والنشيير وفقيياً لألحكييام 

 السابقة .

 (27مادة )
إذا إنتهت خدمة المإمن عليه ( 18( من المادة )4،6) م  عدم اإلخالل بحكم البندين

ويحسب بنسبة ض الدفعة الواحدة ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش إستحق تعوي
 السنوى عن كل سنه من سنوات مدة االشتراك ف  التؤمين.  األجـر % من15

 



        2018 ٌولٌو                                                                                                               مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة                                                        
 المذكرة السابعة والعشرون 

971791

122003 www.elsayyad.net  W :

80/77 

 

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

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

 قانون العمل
  2003لسنة  12 رقم  ر بالقانونالصاد

 والقوانٌن األخري ذات العبلقة 

الشهرى الذى سدد عنه االشتراك خالل  األجر متوسط ويقصد باألجر السنوى
السنتين األخيرتين أو مدة االشتراك ف  التؤمين إن قلت عن ذلك مضروباً ف  إثن  

هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من حساب  عشر، ويراع  ف 
 (.19المادة )

 وٌصرف هذا التعوٌض فى الحاالت اآلتٌة : 
 بلو  المإمن عليه سن الستين. -1
أو إلتحاقه  مغادرة األجنب  للبالد نهابيا أو إشتغاله ف  الخارج بصفة دابمة -2

 بالبعثة الدبلوماسية ف  سفارة أو قنصلية دولته.
 المإمن عليه.هجرة  -3
أو بقدر المدة  الحكم نهابياً عل  المإمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فؤكثر -4

 الباقية لبلو ه سن الستين أيهما أقل.
إذا نشـؤ لدى المإمن عليه خالل مدة سجنه عجز جزب  مستديم يمنعه من  -5

 مزاولة العمل.
 (1)لغ .م -6
 .إنتظام المإمن عليه ف  سلك الرهبنة -7
عليه بالعمل ف  إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا إلتحاق المإمن  -8

 من وزير التؤمينات. القانون بالشروط واألوضا  الت  يصدر بها قرار
 عجز المإمن عليه عجزاً كامالً. -9
إل   وفاة المإمن عليه، وف  هذش الحالة تصرف المبالغ المستحقة  بؤكملها -10

بة أنصبتهم ف  المعاش فإذا لم مستحق  المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنس
هذش المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد  إليه يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت

 أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين. 
إذا كانت المإمن عليها متزوجة أومطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة  -11

صرف التعويض ف  والخمسين فؤكثر ف  تاريخ طلب الصرف ، وال يستحق 
 هذش الحاالت إال لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المإمن عليها ف  التؤمين.

 ( يصرف مبلغ التعويض مضافا1،9،10) وف  الحاالت المنصوص عليها ف  البنود
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% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء 6مبلغ مقدارش  إليه
 . فالخدمة حت  تاريخ أستحقاق الصر

 
 (28مادة )

( 27( من المادة )3و2يجوز للمإمن عليه ف  الحاالت المنصوص عليها بالبندين )
وذلك  أن يختار بين الحصول عل  تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول عل  المعاش

 مت  كانت مدة اشتراكه ف  التؤمين تعطيه الحق  ف  المعاش.
ها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه ف  الحاالت المشار إلي كما يجوز لصاحب المعاش

ما صرفه من  خصم منه قيمةيف  المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة عل  أن 
 معاش وال يجوز له ذلك إال مرة واحدة.

 
 (29مادة )

إذا عاد المهاجر لإلقامة بالبالد نهابيًا والتحق بعمل يخضعه ألحكام هذا القانون خالل 
وفقاً  من تعويض الدفعة الواحدة إليه زم برد ما صرفسنتين من تاريخ الهجرة الت

( إما دفعه واحدة خالل سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط 28و27ألحكام المادتين )
( وتحسب المدة الت  صرف عنها التعويض ضمن مدة 144وفقاً ألحكام المادة ) 
 اشتراكه ف  التؤمين.

لسابقة عل  تاريخ العمل بهذا القانون ويسرى حكم الفقرة السابقة ف  شؤن الحاالت ا 
 عل  أن يكون ميعاد رد المبالغ  المذكورة  ثالث سنوات من هذا التاريخ.

لسنة  81( من قانون الخدمة المدنٌة  الصادربالقانون رقم 20تنص المادة ) 
 علً أن  : 2016

محددة ف  بانقضاء المدة ال اإلشرافية  اإلدارةالقيادية ووظابف الشغل تنته  مدة 
الموظيف شيغل ، وبانتهياء هيذش الميدة يما ليم يصيدر قيرار بتجدييدها  هاقرار شغل

التي كان يشغلها إذا كان مين  ةوظيفمستواها عن مستوي القل يوظيفة أخرى ال 
 موظفي الدولة قبل شغله إلحدي هذش الوظابف .

ظيابف إلحيدي الوالنتهياء ميدة شيغله ة خالل الثالثين يوما التالي موظفويجوز لل
 علي التؤمينيية تسيتوى حقوقيه ، وفي هذش الحالة  إنهاء خدمته المشار اليها طلب 
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جتمياع  مضيافا إليهيا ميدة خميس سينوات او أساس مدة اشيتراكه في  التيؤمين اال
ويعاميل فيميا ، لبلو ه السن المقررة قانونا لتيرك الخدمية أيهميا اقيل  ةالمدة الباقي

ه السابقة معاملة من تنتهي  خدمتيه ببليو  يتعلق بالمعاش الذى يستحقه ف  وظيفت
 هذش السن .

عن تطبييق  ةالزيادة ف  الحقوق التؤمينية الناتجللدولة  ةالعام ةوتتحمل الخزان   
 .  هذش المادة

 اإلدارةالقياديية ووظيابف اللتجديد مدة شيغل  ةجراءات الالزمويجب أن تتخذ اإل
ة قبيل انتهياء الميدة المحيددة لشيغل أو النقل منها طبقيا لألحكيام السيابق اإلشرافية 

  بستين يوما عل  األقل . ةالوظيف
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  منحة الوفاة

 (120)مادة
تستحق منحية عين شيهر الوفياة والشيهرين  عند وفاة المإمن علٌ  أو صاحب المعاش

 ل  األجر المستحق عن أيام العمل خالل شهر الوفاة.التاليين وذلك باإلضافة إ
وتلتيزم بهيا الجهية التيـ  ،  عن شهر الوفياةالمعاش المستحق  أو باألجر وتقدر المنحة

 . الت  تلتزم بصرف المعاش بحسب األحوال أو كانت تصرف األجر
الميادة  بالنسبة للمإمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبنيد )أ( مين وٌخصم بها

 ( عل  البند الذى كان يتحمل باألجر.2)
 

 (121) مادة
ددش المإمن عليه أو ـن يحـلم ةـادة السابقـى المـوص علٌها فـغ المنصـتستحق المبال

صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق لألرمل ، وف  حالة عدم وجودش تستحق 
اق المعاش المنصوص عليها ـقم شروط استحـ  شؤنهـوافر فـلألبناء والبنات الذين تت

 ( 108و107المادتين ) ف 
صياحب المعياش أرميل وأوالد تتيوافر  أو ويراع  ف  حالية ميا إذا كيان للميإمن علييه

فييهم الشيروط المنصيوص عليهيا بيالفقرة السيابقة مين  يير هيذا األرميل تقسييم المبييالغ 
 السالف ذكرها بحسب عدد األزواج. 
أحيدهما وفي  حالية  أو تسيتحق المنحية للواليدين موإذا لم ٌوجد أحاد ممان سابق ذكاره

عدم وجودهما تستحق ألخوته وأخواته الذين تتوافر في  شيؤنهم الشيروط المشيار إليهيا 
 (.109ف  المادة )

مين األوالد واألخيوة واألخيوات  يير المتزوجيات  وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر
  تصرف لمتول  شبونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.

 

ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية  :123مادة 
المقيييررة . وال ينتهيييي عقيييد العميييل بوفييياة صييياحب العميييل إال إذا كيييان قيييد أبيييرم 

 إلعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقط  بوفاته.
ما يعادل أجر سرته وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل أل

شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدرش مابتان وخمسيون جنيهياً ، 
كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاماًل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين 

 التاليين له طبقًا لقواعد التؤمين االجتماعي.
هة التي استقدم العامل ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي الج

 . منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها
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  نفقات الجنازة

 ( 122 ) مادة
عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة الت  كانت تصرف المعاش بؤداء نفقات جنازة 

ا لييم يوجييد بواقي  معيياش شييهرين بحييد أدنيي  مقييدارش مابتييا جنيييه تصييرف لألرمييل ، فييإذ
 أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.إل   أو صرفت ألرشد األوالد

ويجب أن يتم صرف هذش النفقات خالل ثالثة أيام عل  األكثر من تاريخ تقديم 
 الطلب.

ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية  :123مادة 
ميييل بوفييياة صييياحب العميييل إال إذا كيييان قيييد أبيييرم المقيييررة . وال ينتهيييي عقيييد الع

 إلعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقط  بوفاته.
وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل ألسرته ما يعادل أجر 
،  شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدرش مابتان وخمسيون جنيهياً 

ادل أجر العامل كامالً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين كما يصرف منحة تع
 التاليين له طبقاً لقواعد التؤمين االجتماعي.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل 
 منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

 
 81الصادربالقانون رقم  ( من قانون الخدمة المدنٌة 69تضمنت المادة )

 أن  : 2016لسنة 
 تنتهى خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتٌة: 
 بلو  سن ..............  - 1
 عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبي المختص .  - 7

.................... 
 ، وفي هذش الحالة يصرف ما يعادل األجر الكامل  لمدة شهرين الوفاة  - 10

لمواجهة نفقات الجنازة وذلك لألرمل أو ألرشد األوالد أو لمن يثبت قيامه 
 .بتحمل هذش النفقات

 إجراءات إنهاء الخدمة لهذش األسباب . ة قواعد ووتبين الالبحة التنفيذي
 

من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  103تنص المادة 
ا توف  العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل إذ علً أن  :  1978لسنة  48

جنيه لألرمل أو  100أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدن  
 ألرشد األوالد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذش النفقات .
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 المبحث الرابع عشر 
 مكافاة نهاٌة الخدمة

 ( 17مادة )
 يمول تؤمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يؤت  :

% من أجور المإمن عليهم لديه 15الحصة الت  يلتزم بها صاحب العمل بواق   -1
 شهرياً.

 % من أجرش شهرياً.10الحصة الت  يلتزم بها المإمن عليه بواق   -2
% من األجور الشهرية للمإمن 1المبالغ الت  تلتزم بها الخزانة العامة بواق   -3

أول الشهر التال  لتاريخ   ف القومية للتؤمين اإلجتماع  إل  الهيبة  عليهم وتإدى
 ستحقاق.إلا

القيميية الرأسييمالية للحقييوق التيي  يإديهييا الصييندوق بالنيابيية عيين الصييندوق اآلخيير  -4
 والخزانة العامة.

التؤمين وجتماعية إلشتراك ف  قوانين التؤمينات اإلالمبالغ المستحقة لحساب مدة ا -5
 والمعاشات.

ا  -6 لسابقة عل   ا لمدد  ا لمستحقة لحساب  ا لغ  لمبا لتؤمينات إلا ا شتراك ف  أنظمة 
 اإلجتماعية أوالتؤمين والمعاشات وتشمل:

المبالغ الت  تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة عل  تاريخ  -أ 
 بدء العمل بؤنظمة التؤمين والمعاشات.

مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمإمن عليهم الذين يخضعون  -ب 
اييلييعمل لييلهيبة اييلييقومييية لييلتؤمييين  لييقوايينييين اييلييعمل ويييييإديييييها صاحييب

 اإلجتماع  عند إنتهاء خدمة المإمن عليه وفقاً لما يؤت  :

المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة عل  اإلشتراك ف  نظام  1
والمادة  ( 2للفقرة الثانية من المادة ) وفقاً التؤمينات اإلجتماعية محسوبة 

 ون العمل.بإصدار قان 1959لسنة  91( من القانون 72)

الفرق بين المكافؤة المستحقة محسوبة عل  الوجه المبين بالبند السابق  2
لقومية للتؤمين  لهيبة ا لناتج من إشتراكات صاحب العمل ف  ا وبين ا

 .31/12/1961اإلجتماع  أن وجد، وذلك عن مدة االشتراك حت  

 ال يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة .:125مادة 
ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بليغ سين السيتين ، ميا ليم يكين العقيد 

ه تمتد إلي ما بعيد بلو يه هيذش السين ، ففيي هيذش الحالية ال محدد المدة وكانت مدت
 ينتهي العقد إال بانقضاء مدته.

فيميا  ةوفي جمي  األحوال يجب عدم اإلخالل بؤحكام قانون التؤمينيات االجتماعيي
يتعلق بسن استحقاق المعاش ويحق العامل في اإلستمرار فيي العميل بعيد بلو يه 

 إلستحقاق المعاش. هذش السن استكماالً للمدة الموجبة
 
 

يسييتحق العامييل عيين مييدة عملييه بعييد سيين السييتين مكافييؤة بواقيي  أجيير :126مااادة 
نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس األولي ،وأجر شهر عن كيل سينة 

وذلك إذا لم تكن ليه حقيوق عين هيذش الميدة وفقياً ألحكيام من السنوات التالية لها ،
 وص عليها في قانون التؤمين االجتماعيتؤمين الشيخوخة والعجز والوفاش المنص

. 
وتستحق المكافؤة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة 
علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلو  هذش السن،وتحسب هذش 

 المكافؤة علي أساس  خر ما كان يتقاضاش.
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 وتحسب المكافؤة المشار إليها علي  أسياس األجير األخيير للميإمن علييه في 
 تاريخ إنتهاء الخدمة.

الشيهرية  إلي  وبالنسيبة للميإمن علييهم اليذين حوليت أجيورهم مين اليوميية
يراع  عند حساب المكافؤة عن مدة العمل باليوميية أن  7/4/1959إعتباراً من 

يقسييم األجيير الشييهرى فيي  تيياريخ إنتهيياء الخدميية عليي  عييدد األيييام التيي  تييم عليي  
 ر شهرى.أج إل  اليوم  األجر أساسها تحـويل

المبييالغ التيي  يإديهييا المييإمن عليييهم مقابييل اإلشييتراك عيين مييدد العمييل السييابقة أو  -7
 حسابها.

 ري  استثمار أموال هذا التؤمين. -8
 األساس . % من أجر المإمن عليه5إشتراك يقتط  بواق   -9

 
 (162) مادة

المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً ألحكام الباب الثالث من هذا القانون 
عليهم الذين كانوا خاضعين ألحكام قوانين العمل ال تقابل من التزامات  للمإمن

صاحب العمل ف  تؤمين الشيخوخة والعجز والوفاة إال ما يعادل مكافؤة نهاية الخدمة 
 القانونية محسوبة وفقاً ألحكام قانون العمل.

 1961سنة  وويلتزم أصحاب األعمال الذين كانوا يرتبطو حت   خر يولي
معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل بؤداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه  بؤنظمة

ف  تلك األنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة 
 1964مارس سنة 22للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حت  بالنسبة وذلك 
العامل سواء ف  ذلك مدة الخدمة السابقة أو  الزيادة عن كامل مدة خدمة هذش وتحسب

وف  حالة وفاته ه الزيادة للمإمن علي هذش الالحقة لالشتراك ف  هذا التؤمين وتصرف
 .27  من المادة  10تصرف بؤكملها وفقا للبند 

ويجوز ألصحاب األعمال طبقاً  للقواعد واألوضا  الت  يحددها وزير القوى 
أرصدة المبالغ الت  يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم العاملة بقرار منه استخدام 

للمإمن عليهم أصحاب الحق ف   لقروض  ا نية لمنح  لثا ا لفقرة  لمنصوص عليها با ا
الزيادة المشار إليها إلنشاء مساكن لهـم ف  حـدود مستحقاتهـم ف  هذش األرصدة عن 
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الزيادة الت   طريق جمعيات تعاونية لإلسكان عل  أن تخصم قيمة القروض من مبالغ
تستحق للمإمن عليهم أو المستحقين عنهم عند انتهاء خدمة المإمن عليه وال يجوز 
للمإمن عليهم التصرف ف  تلك المساكن بالبي  أو الرهن أو  ير ذلك من التصرفات 

 إال بعد استحقاقهم هذش الزيادة أو بعد سداد هذش القروض.

بصيرف الزييادة   االجتماعيية تؤمينياتواسيتثناء مميا تقيدم تلتيزم الهيبية العامية لل
المنصوص عليها بالفقرة الثانية بالنسبة لمين انتهيت خيدمتهم قبيل تياريخ  العميل  بهيذا 

 1964لسنة  63القانون من المإمن عليهم  الذين كانوا خاضعين ألحكام القانون رقم 
مقييدارش بالمييادة الثانييية ميين قييانون اإلصييدار مضييافاً إليهييا مبلييغ إضيياف   هالمشييار إلييي

% سنوياً من تاريخ إيداعها في  الهيبية حتي  تياريخ اسيتحقاق صيرف المعياش أو 4.5
منهيا في   المبالغ أو جيزء هذش التعويض ، ويجوز لهإالء المإمن عليهم طلب استخدام

 سييداد المبييالغ المطلوبيية ميينهم لحسيياب المييدد السييـابقة  أو االشييـتراك عيين مييدد وفييـقاً 
 (.34و 33للمـادتين )

 (163مادة )
يكون للمإمن عليه الحق ف  اإلسيتمرار في  العميل أو اإللتحياق بعميل جدييد بعيد 
بلو ه سن الستين إلستكمال المدة الموجبة إلستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت 
مدة إشتراكه ف  التؤمين مستبعدا منها المدة الت  أدى الميإمن علييه تكلفتهيا بالكاميل ال 

ون تسوية المعاش ف  حالة توافر شروط اسيتحقاقه علي  ، وتكتعطيه الحق ف  معاش 
 أساس  مدة اإلشتراك ف  التؤمين.

وإستثناء من حكم الفقرة األول  يجوز لصاحب العمل إنهياء خدمية الميإمن علييه 
القوميييية للتييؤمين اإلجتمييياع   فيي  سيين السيييتين أو بعييدها علييي  أن يييإدى إلييي  الهيبيية

تيؤمين الشييخوخة والعجيز والوفياة وفقياً  اإلشتراكات المقررة عل  صياحب العميل في 
( وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إل  مدة اإلشتراك 17لحكم المادة )

ف  التؤمين إلستكمال المدة الموجبة إلستحقاق المعاش وفي  هيذش الحالية يعفي  الميإمن 
ت ويكييون علييه ميين أداء اإلشييتراكات المقيررة عليييه فيي  هيذا التييؤمين عيين تليك السيينوا

الفقرة في  شيؤن العميال الميإقتين والموسيميين حتي  انتهياء العقيد أو   هذش  تطبيق حكم
 إنتهاء الموسم بحسب األحوال.
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 أمثلة تطبٌقٌة
 
 التً المرض واالصابة   أوال : تعوٌض األجر فً ح

         وفقا لقانونً العمل والتامٌنات االجتماعٌة
 

 وفقا لقانون العمل البٌان مسلسل البند
 2003لسنة  12الصادر بالقانون رقم 

 وفقا لقانون التامٌن االجتماعً
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

النصوص   اوال
 القانونٌة

  

 من قانون العمل : 1ادة تنص الم تعرٌف األجر  1 
يقصد باألجر كل مايحصل عليه العامل لقاء عمله 

 ثابتا كان أو متغيرا نقدا أو عينا .
 

 بند ط 5المادة 
كل ما يحصل عليه المإمن عليه من مقابل نقدى من جهة األجر: 

 عمله األصلية لقاء عمله األصل  ويشمل:
 و ٌقصد ب  : –األجر األساسً  - 1

..................... 
 وفى جمٌع األحوال ٌراعى فى األجر األساسى ما ٌؤتى :

يتحدد الحدان األدن  واألقص  السنوى لهيذا األجير بقيمية كيل منهميا 
، ويتم زيادتهما سينوياً في  أول يولييو مين كيل عيام  1/7/2014ف  

% منسوبة إل  كيل منهميا في  شيهر يونييو السيابق ، وفي  10بنسبة 
يهمييا يراعيي  جبيير كييل ميين الحييدين األدنيي  تحديييد الحييدين المشييار إل

 واألقص  الشهرى إل  أقرب عشرة جنيهات.
  

األجرالمتغٌر: وٌقصد ب  باقى ما ٌحصل علٌا  الماإمن علٌا   - 2
 وعلى األخص : 

...................................... 
 

 األجر. وٌصدروزٌر التؤمٌنات قراراً بقواعد حساب عناصرهذا

     

     

دم االخبلل ع  2 
بحقوق العامل 
وذلك بالنسبة 
للقدر الزابد عن 

 (81) مادة 
ال تخل أحكام هذا التؤمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من 

 أو النظم الخاصة أو اللوابح أو حقوق مقررة بمقتض  القوانين
ق بتعويض األجر  يرها فيما يتعل أو االتفاقيات أو العقود المشتركة
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 وفقا لقانون العمل البٌان مسلسل البند
 2003لسنة  12الصادر بالقانون رقم 

 وفقا لقانون التامٌن االجتماعً
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

الحقوق المقررة 
 فى هذا التؤمٌن

ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزابد عن الحقوق المقررة 
 ف  هذا التؤمين.

     

     

   حالة المرض  ثانٌا

 (76مادة )  شروط عامة  1 
يشترط النتفا  المريض بمزايا هذا التؤمين أن يكون مشتركاً فيه 

يكون الشهران ستة أشهر متقطعة بحيث  أو لمدة ثالثة أشهر متصلة
األخيران متصلين ، ويدخل ف  حساب هذش المدة مدد إنتفاعه بمزايا 

 العالج الت  يقدمها صاحب العمل عل  نفقته.
لنسبة  با بقة  لسا ا لفقرة  ا ف   عليه  لمنصوص  ا لشرط  ا يسرى  وال 
لهيبات العامة  لعاملين بالجهاز االدارى للدولة وا للمإمن عليهم ا

االقتصادية التابعة لها و يرها من والمإسسات العامة والوحدات 
الوحدات االقتصادية بالقطا  العام كما ال يسرى ف  شان أصحاب 

     المعاشات

     
     
المرض  –أ   

العادي والمرض 
 المزمن

 54مادة 
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية  

تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل 
ضا عن األجر ) وفقا لمفهوم قانون العمل خاللها تعوي

( وفقا لما يحددش قانون التؤمين االجتماعي ) من حيث 
 النسبة ومدة االستحقاق ( .

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشبات التي 
من القانون رقم  8و1تسري في شؤنها أحكام المادتين

في شؤن تنظيم الصناعة وتشجيعها  1958لسنة  21
في إجازة مرضية كل ثالث سنوات تقضي ، الحق 

في الخدمة علي أساس شهر بؤجر كامل ثم ثمانية 
% من أجرش ثم ثالثة أشهر 75أشهر بؤجر يعادل 

بدون أجر ، وذلك اذا قررت الجهة الطبية احتمال 

 (78مادة )
إذا حال المرض بين المإمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة 
المختصة بصرف تعويض األجر أن تإدى له خالل فترة مرضه 

% من أجرش اليوم  المسدد عنه االشتراكات 75تعويضاً يعادل 
% من األجر 85دها إل  ما يعادل لمدة تسعين يوماً وتزاد بع

 المذكور. 
ويشترط أال يقل التعويض ف  جمي  األحوال عن الحد األدن  

 المقرر قانوناً لألجر. 
أو حت  ثبوت العجز  ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه

يوماً ف  السنة  180حدوث الوفاة بحيث ال تجاوز مدة  أو الكامل
 الميالدية الواحدة.

أو  أو بالجزام ن األحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرنواستثناء م
بمرض عقل  أوبؤحد األمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجرش كامالً 
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 وفقا لقانون العمل البٌان مسلسل البند
 2003لسنة  12الصادر بالقانون رقم 

 وفقا لقانون التامٌن االجتماعً
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 شفابه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي 

أن  جانب مايستحقه من إجازة مرضية ، كما له
يطلب تحويل اإلجازة المرضية الي إجازة سنوية إذا 

 50من اإلجازات السنوية " مادة  (كان له رصيد 
لسنة  137من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

 سمح بذلك" ( ي 1981
)المنشبات الصناعية التي تتجاوز المصاريف 

جنيه وتمارس نشاطها في  5000الحكمية النشابها 
 –الزيوت  -الكيماوية  –لنسيج صناعة الغزل وا

 المطاط ( –البللور  –األدوية 

طوال مدة مرضه إل  أن يشف  أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من 
 يتبين عجزش عجزاً كامالً.  أو العودة إل  مباشرة عمله

ف  الفقرة السابقة بقرار من  وتحدد األمراض المزمنة المشار إليها
 وزير الصحة باالتفاق م  وزير القوى العاملة. 

ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض األجر أن تقرر وقف صرفه عن 
  المدة الت  يخالف فيها المإمن عليه تعليمات العالج.

وعل  وحدات الجهاز اإلدارى للدولة والهيبات العامة ووحدات 
النص دون حاجة إل  صدور قرار وزير القطا  العام تنفيذ هذا 

 (.73الصحة المشار إليه ف  المادة )

     
     
الحمل   -ب   

 والوضع
من قانون الطفل  70تنص الفقرة األولً من المادة 

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

 علً أن  : 2008ٌونٌو 
ملة في الدولة والقطا  العام وقطا  األعمال العام للعا

، سواء كانت تعمل بصفة دابمة أو  والقطا  الخاص
بطريق التعاقد المإقت ، الحق في إجازة وض  مدتها 

ثالثة أشهر بعد الوض  بؤجر كامل ، وفي جمي  
 األحوال التستحق العاملة هذش اإلجازة ألكثر من

 ثالث مرات طوال مدة خدمتها .
 

 من قانون العمل : 91تنص المادة 
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب 
عمل أو أكثر الحق في إجازة وض  مدتها تسعون 
يوما بتعويض مساو لألجر الشامل تشمل المدة التي 
تسبق الوض  والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية 

 مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوض  فيه

 (79) مادة
تستحق المإمن عليها ف  حالة الحمل والوض  تعويضاً عن األجر 

% من األجر المشار إليه ف  الفقرة األول  من المادة 75يعادل 
ة المختصة بصرف تعويض األجر وذلك عن مدة ( تإديه الجه78) 

أوبؤنظمة   إجازة الحمل والوض  المنصوص عليها بقانون العمل
بالقطا  العام بحسب األحوال بشرط أال  أو العاملين المدنيين بالدولة

 تقل مدة إشتراكها  ف  التؤمين عن عشرة أشهر.
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 وفقا لقانون العمل البٌان مسلسل البند
 2003لسنة  12الصادر بالقانون رقم 

 وفقا لقانون التامٌن االجتماعً
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

وز تشغيل العاملة خالل الخمسة واألربعين واليج
 يوما التالية للوض 

والتستحق إجازة الوض  ألكثر من مرتين طوال مدة 
 خدمة العاملة

     

     

 ( 49مادة  )  حالة االصابة  ثالثا
ت اإلصابة بين المإمن عليه وبين أداء عمله تإدى الجهة إذا حال

المختصة بصرف تعويض األجر خالل فترة تخلفه عن عمله بسببها 
تعويضاً عن أجرش يعادل أجرش المسدد عنه االشتراك ويصرف هذا 
اييلييتعويييض لييلمصابيي فيي  مييواييعيييد صرفيي اييألييجييوريي بيياليينسبة لييمن 

 يرهم. يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعياً بالنسبة لغ
ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء 

 حدوث الوفاة. أو حت  ثبوت العجز المستديم أو عمله
 مضاعفة تنشؤ عنها. وتعتبر ف  حكم اإلصابة كل حالة إنتكاس أو 
أيا كان وقت وقوعها   لعمل أجر يوم اإلصابة  ويتحمل صاحب ا

ليوم  عل  أساس األجر ا لتعويض ا لشهرى المسدد عنه ويقدر ا
 اإلشتراك مقسوماً عل  ثالثين. 
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 وفقا لقانون العمل البٌان مسلسل البند
 2003لسنة  12الصادر بالقانون رقم 

 وفقا لقانون التامٌن االجتماعً
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

   أمثلة تطبٌقٌة  رابعا 

 المرض العادي المرض العادي نوع األجازة 1 

 78 54 المادة  

 % 75 % 75 النسبة  

 يوم 90 يوم 90 المدة  

قصً الحد األ  
 للمدة

 يوم / السنة الميالدية 180 يوم / السنة الميالدية 180

 جنيه 1000 جنيه 1000 وعاء الحساب  

 التزام كل من   
 صاحب العمل
 والتؤمٌنات

 حنيها 750 ال شا

اجمالً   
 التعوٌض

 جنٌها %750 =  75×  1000

     

     

 المرض العادي المرض العادي نوع األجازة 2 

 78 54 ةالماد  

 % 75 % 75 النسبة  

 يوم 90 يوم 90 المدة  

الحد األقصً   
 للمدة

 يوم / السنة الميالدية 180 يوم / السنة الميالدية 180

 جنيه 3000 جنيه 1000=  3000 – 4000 وعاء الحساب  

 التزام كل من   
 صاحب العمل
 والتؤمٌنات

 حنيها 2250 جنيها 750

اجمالً   
 التعوٌض

 جنٌها %3000 =  75×  4000
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 وفقا لقانون العمل البٌان مسلسل البند
 2003لسنة  12الصادر بالقانون رقم 

 وفقا لقانون التامٌن االجتماعً
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 المرض العادي المرض العادي نوع األجازة 3 

 78 54 المادة  

 % 85 % 85 النسبة  

 يوم 90 يوم 90 المدة  

الحد األقصً   
 للمدة

 يوم / السنة الميالدية 180 يوم / السنة الميالدية 180

 جنيه 1000 جنيه 1000 وعاء الحساب  

 من  التزام كل  
 صاحب العمل
 والتؤمٌنات

 حنيها 850 ال شا

اجمالً   
 التعوٌض

 جنٌها %850 =  85×  1000

     

     

 المرض العادي المرض العادي نوع األجازة 4 

 78 54 المادة  

 % 85 % 85 النسبة  

 يوم 90 يوم 90 المدة  

الحد األقصً   
 للمدة

 يوم 180 يوم / السنة الميالدية 180

 جنيه 3000 جنيه 1000=  3000 – 4000 وعاء الحساب  

 التزام كل من   
 صاحب العمل
 والتؤمٌنات

 حنيها 2550 جنيها  850

اجمالً   
 التعوٌض

 جنٌ  %3400 =  85×  4000
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 وفقا لقانون العمل البٌان مسلسل البند
 2003لسنة  12الصادر بالقانون رقم 

 وفقا لقانون التامٌن االجتماعً
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 المرض المزمن المرض المزمن نوع األجازة 5 

 78 54 المادة  

 % 100 % 100 النسبة  

  ير محددة  ير محددة المدة  

الحد األقصً   
 للمدة

  ير محددة  ير محددة

 جنيه 1000 جنيه 1000 وعاء الحساب  

 التزام كل من   
 صاحب العمل
 والتؤمٌنات

 جنيه 1000 ال شا

اجمالً   
 التعوٌض

 جنٌ  %1000 =  100×  1000

    

     

 المرض المزمن المرض المزمن نوع األجازة 6 

 78 54 المادة  

 % 100 % 100 النسبة  

  ير محددة  ير محددة المدة  

الحد األقصً   
 للمدة

  ير محددة  ير محددة

 جنيه 3000 جنيه 1000=  3000 – 4000 وعاء الحساب  

 التزام كل من   
 صاحب العمل
 والتؤمٌنات

 جنيه 3000 نيهج 1000

اجمالً   
 التعوٌض

 جنٌ  %4000 =  100×  4000
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 وفقا لقانون العمل البٌان مسلسل البند
 2003لسنة  12الصادر بالقانون رقم 

 وفقا لقانون التامٌن االجتماعً
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 الحمل والوضع الحمل والوضع نوع األجازة 7 

 79 91  المادة  

 % 75 % 100 النسبة  

 يوم 90 يوم 90 المدة  

الحد األقصً   
 للمدة

 مرات 3 مرات 3

 جنيه 1000 % (  25% =  75  –% 100جنيه )  1000 وعاء الحساب  

 التزام كل من   
 صاحب العمل

 ناتوالتؤمٌ

 جنيها 750 حنيها 250

اجمالً   
 التعوٌض

 جنٌ  %1000 =  100×  1000

     

     

 الحمل والوضع الحمل والوضع نوع األجازة 8 

 79 91 المادة  

 % 75 % 100 النسبة  

 يوم 90 يوم 90 المدة  

الحد األقصً   
 للمدة

 أشهر 4 أشهر 4

 % ( 25% =  75 –% 100جنيه)  3000 - 1 وعاء الحساب  
 جنيه 1000=  3000 – 4000  - 2

 جنيه 3000

 التزام كل من   
 صاحب العمل
 والتؤمٌنات

 حنيها 0750  - 1
 جنيه 1000  - 2

 جنٌها 1750اجمالً 

 جنيها2250

اجمالً   
 التعوٌض

 جنٌ  %4000 =  100×  4000

    

    

    



        2018 ٌولٌو                                                                                                               مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة                                                        
 المذكرة السابعة والعشرون 

971791

122003 www.elsayyad.net  W :

96/77 

 

 وفقا لقانون العمل البٌان مسلسل البند
 2003لسنة  12الصادر بالقانون رقم 

 وفقا لقانون التامٌن االجتماعً
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 االصابة االصابة نوع األجازة 9 

 49 - المادة  

 % 100 - النسبة  

  ير محددة - المدة  

الحد األقصً   
 للمدة

  ير محددة -

 جنيه 1000 جنيه 1000 وعاء الحساب  

 التزام كل من   
 صاحب العمل
 والتؤمٌنات

 جنيه 1000 ال شا

اجمالً   
 التعوٌض

 جنٌ  %1000 =  100×  1000

     

     

 االصابة االصابة نوع األجازة 10 

 49 - المادة  

 % 100 - النسبة  

  ير محددة - المدة  

الحد األقصً   
 للمدة

  ير محددة -

 جنيه 3000 جنيه 4000 وعاء الحساب  

 التزام كل من   
 صاحب العمل
 والتؤمٌنات 

 جنيه 3000 ال شا

اجمالً   
 التعوٌض

 جنٌ  %3000 =  100×  3000
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 وفقا لقانون العمل البٌان مسلسل البند
 2003لسنة  12الصادر بالقانون رقم 

 وفقا لقانون التامٌن االجتماعً
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

  مبلحظات  خامسا

 .كما يلتزم بؤداء مصاريف االنتقالحالة عدم خضو  صاحب العمل لتؤمين المرض ، يلتزم باداء تعويض األجر كامال ،  في  1 

اصابات العمل مقابل تخفيض نسبة االشتراك ،  المرض و في حالة الترخيص لصاحب العمل بؤداء تعويض األجر في تامين  2 
 ؤداء مصاريف االنتقال .يلتزم باداء تعويض األجر كامال كما يلتزم ب

قانون لفي حالة عدم توافر شروط استحقاق تعويض األجر وفقا لقانون التؤمين االجتماعي ، وتوافر شروط استحقاقه وفقا   3 
 العمل ، يكون االلتزام به كامال علي صاحب العمل .

  جانب ما يستحقه من أجازة مرضية ، اوطلب االستفادة من متجمد أجازاته السنوية إلفً حالة استخدام العامل حق  فً   4 
من صاحب تقاضً الفرق ٌكون ل  الحق فً  تحويل األجازة المرضية إل  أجازة سنوية ، إذا كان له رصيد يسمح بذلك .

 ، وما ٌستحق  من تعوٌض أجر وفقا لقانون التامٌن االجتماعً .من أجر عن األجازة السنوٌة ما ٌستحق  بٌن العمل 
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 ثانٌا : تعوٌض األجر فً حالة المرض للعاملٌن فً المنشات الصناعٌة
 وفقا لقانونً العمل والتامٌنات االجتماعٌة

 
      أوال : وفقا لقانون العمل :

 
ويضا عن األجر ) وفقا لمفهوم قانون العمل ( وفقا ويستحق العامل خاللها تعللعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، :  54المادة 

 لما يحددش قانون التؤمين االجتماعي ) من حيث النسبة ومدة االستحقاق ( .
ق في في شؤن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الح 1958لسنة  21من القانون رقم  8و1ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشبات التي تسري في شؤنها أحكام المادتين

 إجازة مرضية كل ثالث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس : 
 شهر بؤجر كامل -
 % من أجرش 75ثمانية أشهر بؤجر يعادل  -
 ثالثة أشهر بدون أجر  -
 وذلك اذا قررت الجهة الطبية احتمال شفابه . 

       
 

 ثانٌا : وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعً :
 (78مادة )

% من أجره الٌومى 75ٌعادل مإمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض األجر أن تإدى له خالل فترة مرضه تعويضاً إذا حال المرض بين ال
 % من األجر المذكور. 85المسدد عن  االشتراكات لمدة تسعٌن ٌوماً وتزاد بعدها إلى ما ٌعادل 

 ألدن  المقرر قانوناً لألجر. ويشترط أال يقل التعويض ف  جمي  األحوال عن الحد ا
 ٌوماً فى السنة المٌبلدٌة الواحدة. 180ال تجاوز مدة حدوث الوفاة بحيث  أو أو حت  ثبوت العجز الكامل ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه

يضاً يعادل أجرش كامالً طوال مدة مرضه إل  أن يشف  أوتستقر أو بمرض عقل  أوبؤحد األمراض المزمنة تعو أو بالجزام واستثناء من األحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن
 يتبين عجزش عجزاً كامالً.  أو حالته استقراراً يمكنه من العودة إل  مباشرة عمله

 وتحدد األمراض المزمنة المشار إليها ف  الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة باالتفاق م  وزير القوى العاملة. 
 تزمة بتعويض األجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة الت  يخالف فيها المإمن عليه تعليمات العالج. ويجوز للجهة المل

  (.73إليه ف  المادة )وعل  وحدات الجهاز اإلدارى للدولة والهيبات العامة ووحدات القطا  العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إل  صدور قرار وزير الصحة المشار 
 
 

 (81) مادة
 يرها فيما  أو االتفاقيات أو العقود المشتركة أو النظم الخاصة أو اللوابح أو حكام هذا التؤمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتض  القوانينال تخل أ

 يتعلق بتعويض األجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزابد عن الحقوق المقررة ف  هذا التؤمين.
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فترة 
 ازةاألج

مدة األجازة 
 بالشهور

 الفرق الذي ٌتحمل   تعوٌض األجر األجر دورة استحقاق تعوٌض األجر
 صاحب العمل 

(1)المشترك فً التؤمٌن الصحً 
 

 

 جنٌ 

سنوات خدمة  3وفقا لقانون العمل ) لكل 
) 

وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعً ) لكل سنة 
 مٌبلدٌة (

 وفقا لقانون وفقا لقانون

ة الشهور تبعا جمل
 لنسبة التعوٌض

نسبة التعوٌض من 
 األجر
% 

جملة الشهور تبعا 
 لنسبة التعوٌض

نسبة التعوٌض من 
 األجر
% 

 العمل
 
 جنٌ 

التؤمٌن 
 االجتماعً

 جنٌ 

 العمل
 
 جنٌ 

التؤمٌن 
 االجتماعً

 جنٌ 

2013 1 (1) 100 1 75 2000 2000 2000 1500 0500 

      7000 3000 7000 2250 4750 

           

 الشا 1500 1500 2000 2000 75 (3) 075 2 2 

      7000 3000 5250 2250 3000 

           

 الشا 1700 1500 2000 2000 85 (3) 075 5 3 

      7000 3000 5250 2550 2700 

           

 1 6 075  00 2000 2000 1500 0000 1500 

      7000 3000 5250 0000 5250 

           

 الشا 1500 1500 2000 2000 75 2 075 (8) 2 2014

      7000 3000 5250 2250 3000 

           

 الشا 1500 0000 2000 2000 75 (3) 000  1 

 الشا 2250 0000 3000 7000      

           

 الشا 1700 0000 2000 2000 85 2 000  2 

 الشا 2550 0000 3000 7000      

           

 الشا 1500 0000 2000 2000 75 1 000  1 2015

 الشا 2250 0000 3000 7000      

           

2016 1 (1) 100 1 75 2000 2000 2000 1500 0500 

      7000 3000 7000 2250 4750 

 
 . وفقب لقبوىن العملديه يتحمل كبمل تعىيض األجر صبحب العمل الحبصل علي ترخيص مه الهيئة العبمة للتأميه الصحي  لعالج العبمليه ل (1)

 
 


