تقدٌم استمارة  6وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
وعالقته بالفصل من الخدمة وفقا لقانون العمل
مقدمة
أوال ٌ :تطلب نظام التأمٌن االجتماعً وفقا لقانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم
 79لسنة  ، 1975ومن بعده قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون
رقم  148لسنة  ، 2019والقرارات المنفذة لهما  ،تقدٌم صاحب العمل استمارة 6
(إخطار بإنتهاء اشتراك مؤمن علٌه) الً مكتب التأمٌن االجتماعً المختص خالل
أسبوع من تارٌخ انتهاء الخدمة  ،بغرض:
 - 1اٌقاؾ التزام صاحب العمل بأداء اشتراكات نظام التأمٌن االجتماعً (حصته وحصة
المؤمن علٌه) الً الهٌئة القومٌة للتأمٌن االجتماعً.
 – 2تمكن المؤمن علٌه من االشتراك فً نظام التأمٌن االجتماعً عند التحاقه بعمل
جدٌد أو مزاولة عمل لحساب نفسه.
 – 3تحدٌد مدة اشتراك المؤمن علٌه فً نظام التأمٌن االجتماعً.
 – 4استٌفاء مستندات صرؾ المستحقات التأمٌنٌة  ،وبصفة خاصة تعوٌض البطالة.
 – 5صرؾ المستحقات التأمٌنٌة للمؤمن علٌه أو المستحقٌن عنه بحسب األحوال بما ال
ٌجاوز المدة المحددة بالقانون.
 – 6تالفى تحمٌل صاحب العمل مبلؽى اضافً فً حالة عدم التزامه بتقدٌم االستمارة
خالل أسبوع من تارٌخ انتهاء الخدمة.
 – 7تالفً تحمٌل الهٌئة القومٌة للتأمٌن االجتماعً أو صاحب العمل بحسب األحوال ،
بالمبالػ االضافٌة المترتبة علً صرؾ المستحقات التأمٌنٌة خالل المدة المحددة
بالقانون.
ثانٌا  :ضمانا لعدم اساءة صاحب العمل لجزاء الفصل من الخدمة :
نص قانون العمل الصادر بالقانون رقم  12لسنة  2003علً أن االختصاص بتوقٌع
جزاء الفصل من الخدمة ٌكون للمحكمة العمالٌة دون ؼٌرها.
ثالثا ٌ :ثور فً التطبٌق :
 -1رفض بعض العاملٌن فً أجهزة التأمٌن االجتماعً  ،استالم استمارة  6المقدمة من
صاحب العمل المبٌن بها سبب انهاء الخدمة احدي حاالت ارتكاب المؤمن علٌه خطأ
جسٌما ٌجٌز فصله  ،إال اذا كان مرفقا بها حكم المحكمة بالفصل.
 -2اعتبار بعض العاملٌن فً مجال عالقات العمل  ،أن تقدٌم صاحب العمل استمارة 6
فً حالة وجود نزاع بٌنه وبٌن العامل قبل حسمه من جانب المحكمة العمالٌة  ،فصال
تعسفٌا.
ونتناول هذا الموضوع (تقدٌم استمارة  6وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
وعالقته بالفصل من الخدمة وفقا لقانون العمل) علً النحو التالً:
الموضوع
الفصل األول  :التشرٌعات المتعلقة بالموضوع
أوال  :قانونا التأمٌن االجتماعً السابق والحالً
ثانٌا  :القرارات التنفٌذٌة لقانونا التأمٌن االجتماعً
ثالثا  :قانون العمل
الفصل الثانً  :الشرح التفصٌلً
محمد حامد الصٌاد
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تقدٌم استمارة  6وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
وعالقته بالفصل من الخدمة وفقا لقانون العمل
الموضوع
أوال  :ضرورة تقدٌم صاحب العمل استمارة  6فور انتهاء عالقة
العمل بٌنه وبٌن العامل.
ثانٌا  :اآلثار المترتبة علً التأخٌر فً تقدٌم استمارة .6
ثالثا  :الخالصة.

صفحة
16
18
19

المرفقات :
 -1نموذج رقم ( )6المرفق بالقرار الوزارى رقم  554لسنة  2007بشأن
القواعد المنفذة لقانون التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة
.1975
 -2نموذج رقم ( )6المرفق بمشروح الالئحة التنفٌذٌة لقانون التأمٌنات
االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة .2019
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تقدٌم استمارة  6وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
وعالقته بالفصل من الخدمة وفقا لقانون العمل
الفصل األول
التشرٌعات المتعلقة بالموضوع
أوال
قانونا التأمٌن االجتماعً السابق والحالً
قانون التأمٌن االجتماعً
الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
مادة ( )93
ٌستحق تعوٌض البطالة إبتداء من الٌوم
الثامن لتارٌخ إنتهاء الخدمة أوعقد العمل
بحسب األحوال.
وٌستمر صرؾ التعوٌض إلى الٌوم
السابق لتارٌخ التحاق المؤمن علٌه بعمل
أولمـدة  16أسبوعا ً أٌهما أسبق  ،وتمتد هذه
المدة إلى  28أسبوعا ً إذا كانت مدة اإلشتراك
فى هذا التأمٌن تجاوز  24شهراً.
كما ٌصرؾ التعوٌض خالل فترة التدرٌب
المهنى التى ٌقررها مكتب القوى العاملة.
مادة( )94
ٌقدر تعوٌض البطالة بنسبة  %60من األجر
األخٌر للمؤمن علٌه.

مادة()95
إستثناء من حكم المادة (ٌ )94ستحق
تعوٌض البطالة بنسبة  %30من األجر
األخٌر الذى سددت على أساسه االشتراكات
إذا إنتهت خدمة المؤمن علٌه ألحد األسباب
اآلتٌة :
 -1إنتحاله شخصٌة ؼٌر صحٌحة أوتقدٌمه
شهادات أوأوراق مزورة.
 -2إذا كان المؤمن علٌه معٌنا ً تحت
االختبار.
 -3ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسٌمة
لصاحب العمل ،أبلػ عنه صاحب العمل
الجهات المختصة خالل  24ساعة من
وقت علمه بوقوعه.
 -4عدم مراعاته التعلٌمات الالزم اتباعها
محمد حامد الصٌاد

قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
مادة ()88
ٌستحق تعوٌض البطالة إبتداء من الٌوم
الثامن لتارٌخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل
بحسب األحوال.
وٌستمر صرؾ التعوٌض إلى الٌوم
السابق لتارٌخ التحاق المؤمن علٌه بعمل أو
لمـدة  12أسبوعً ا أٌهما أسبق ،وتمتد هذه المدة
إلى  28أسبوعًا عند تعطل المؤمن علٌه للمرة
األولى إذا كانت مدة االشتراك فى هذا التأمٌن
تجاوز  36شهرً ا.
كما ٌصرؾ التعوٌض خالل فترة التدرٌب
المهنى التى ٌقررها مكتب القوى العاملة.
مادة ()89
ٌقدر تعوٌض البطالة للمؤمن علٌه خالل
مدة التعطل وف ًقا للنسب اآلتٌة من أجر
االشتراك األخٌر:
 %75 -1لألربعة أسابٌع األولى.
 %65 -2لألربعة أسابٌع الثانٌة.
 %55 -3لألربعة أسابٌع الثالثة.
 %45 -4لباقى األسابٌع.
مادة ()90
استثناء من حكم المادة( )89من هذا
القانون ٌستحق تعوٌض البطالة بنسبة ()%40
من أجر االشتراك األخٌر إذا انتهت خدمة
المؤمن علٌه ألحد األسباب اآلتٌة:
 -1ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسٌمة
لصاحب العمل ،وأبلػ عنه صاحب
العمل الجهات المختصة خالل 24
ساعة من وقت علمه بوقوعه.
 -2عدم مراعاته التعلٌمات الالزم اتباعها
لسالمة العاملٌن والمنشأة بشرط أن
تكون هذه التعلٌمات مكتوبة ومعلقة فى
مكان ظاهر.
 -3عدم قٌامه بتأدٌة التزامات العمل
الجوهرٌة.
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تقدٌم استمارة  6وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
وعالقته بالفصل من الخدمة وفقا لقانون العمل
قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
قانون التأمٌن االجتماعً
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
 -4إفشاؤه األسرار الخاصة بالعمل.
لسالمة العاملٌنأوالمنشأة بشرط أن تكون
 -5وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بٌن
هذه التعلٌمات مكتوبة ومعلقة فى مكان
أو متأثرً ا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
ظاهر.
 -6اعتداؤه على صاحب العمل أو المدٌر
 -5ؼٌابه دون سبب أكثر من المدة التى تنص علٌها
المسئول ،وكذلك اعتداؤه اعتدا ًء جسٌمًا
قوانٌن ولوائح التوظٌؾ أو العمل بحسب األحوال.
على أحد رؤسائه فً العمل أثناء العمل
 -6عدم قٌامه بتأدٌة التزامات العمل
أو بسببه.
الجوهرٌة.
 -7إفشاؤه األسرار الخاصة بالعمل.
 -8وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بٌن أو
متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
 -9إعتداؤه على صاحب العمل أوالمدٌر
المسئول  ،وكذلك اعتداؤه إعتدا ًء جسٌما ً
على أحد رؤساء العمل أثناء
العمألوبسببه.
مادة ()130
مادة ()141
على الهٌئة أن تتخـذ مـن الوسائـل ماٌكفل
على الهٌئة القومٌة للتأمٌن اإلجتماعى أن
تتخذ من الوسائل ما ٌكفل تقدٌر المعاشات تقدٌر الحقوق التأمٌنٌة وصرفها خالل أربعة
أوالتعوٌضات وصرفها خالل أربعة أسابٌع من أسابٌع من تارٌخ تقدٌم المؤمن علٌه أو
تارٌخ تقدٌم المؤمن علٌه أوالمستحقٌن طلبا المستحقٌن طلبا ً بذلك مشفوعا ً بكافة المستندات
المطلوبة.
بذلك مشفوعا ً بكافة المستندات المطلوبة.
فإذا تأخر صرؾ المبالػ المستحقة عن
وٌحدد وزٌر التأمٌنات بقرار منه بناء
على إقتراح مجلس اإلدارة المستندات المطلوبة المواعٌد المشار إلٌها بالفقرة السابقة التزمت
من كل من المؤمن علٌه والمستفٌدٌن وصاحب الهٌئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها
مضافا إلٌها مبلػ إضافى عن كل شهر ٌتأخر
العمل فى كل حالة.
فإذا تأخر صرؾ المبالػ المستحقة عن فٌه الصرؾ عن المٌعاد المحدد ،وٌحسب
المواعٌد المقررة لها التزمت الهٌئة القومٌة المبلػ اإلضافى بنسبة تساوى متوسط
للتأمٌن اإلجتماعى بناء على طلب صاحب إصدارات الخزانة من األذون والسندات وذلك
الشأن  ،بدفعها مضافا إلٌها  %1من قٌمتها من تارٌـخ استٌفـاء المؤمن علٌه أو المستفٌدٌـن
عن كل شهر ٌتأخر فٌه الصرؾ عن المٌعاد المستندات المطلوبة منهم ،وبما ال ٌجاوز قٌمة
المحدد بما ال ٌجاوز قٌمة أصل المستحقات أصل المستحقات.
وترجع الهٌئة عـلى المتسبب فً تأخٌر
وذلك من تارٌخ استٌفاء المؤمن علٌه
الصرؾ بقٌمة المبالػ اإلضافٌة المشار
أوالمستفٌدٌن المستندات المطلوبة منهم.
وترجع الهٌئة القومٌة للتأمٌن اإلجتماعى إلٌهاالتً التزمت بها ،ما لم ٌثبت أن التأخٌر
على المتسبب فى تأخٌر الصرؾ بقٌمة المبالػ راجع لخطأ مرفقً.
اإلضافٌة المشار إلٌها التى إلتزمت بها  ،ما لم وال تستحق المبالػ اإلضافٌة المشار إلٌها فً
ٌثبت لمجلس اإلدارة أن التأخٌر راجع لخطأ حاالت المنازعات إال من تارٌخ رفـع
الدعـوى.
مرفقى.
وال تستحق المبالػ اإلضافٌة المشار إلٌها
فى حاالت المنازعات إال من تارٌخ رفع
الدعوى القضائٌة  ،كما التستحق هذه المبالػ
فى الحاالت التى نص فٌها هذا القانون على
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تقدٌم استمارة  6وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
وعالقته بالفصل من الخدمة وفقا لقانون العمل
قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
قانون التأمٌن االجتماعً
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
إعادة تسوٌة مستحقات أصحاب المعاشات
والمستحقٌن الذٌن كانوا معاملٌن بالقوانٌن التى
حل محلها وفقا ً ألحكامه.
مادة ()127
مادة ()151
تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون
ٌصدر وزٌر التأمٌنات بناء على إقتراح
الهٌئة القومٌة للتأمٌن اإلجتماعى قراراً ٌتضمن على أساس البٌانات والمستندات الواردة فً
ملؾ التأمٌن االجتماعً الخاص بالمؤمن علٌه
األتى:
 -1بٌان السجالت والدفاتر التى ٌلتزم دون الرجوع إلى ملؾ الخدمة.
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون
بحفظها صاحب العمل  ،وكذلك الملفات التى
ٌنشئها لكل مؤمن علٌه والمستندات التى تودع السجالت والدفاتر التً ٌلتزم صاحب العمل
بحفظها والملفات التً ٌنشئها لكل مؤمن علٌه
بها.
 -2البٌانات والنماذج التى ٌلتزم صاحب العمل والمستندات التً تودع بها  ،وكذلك البٌانات
بتقدٌمها للهٌئة القومٌة للتأمٌن االجتماعى عن والنماذج التً ٌلتزم بتقدٌمها للهٌئة عن
العاملٌن وأجورهم واشتراكاتهم ومواعٌد تقدٌم العاملٌن لدٌه وأجورهم واشتراكاتهم ومواعٌد
تقدٌم هذه البٌانات والنماذج.
هذه البٌانات والنماذج.
مادة ()142
وٌلتزم صاحب العمل بموافاة الهٌئة ببٌان
ٌلتزم صاحب العمل بموافاة الهٌئة ببٌان
أسماء العاملٌن لدٌه الذٌن تنتهى خدمتهم بسبب
بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء بأسماء العاملٌن لدٌه الذٌن تنتهً خدمتهم
بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش  ،وذلك قبل
الخدمة بثالثة أشهر على األقل.
وٌلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص موعد انتهاء الخدمة بثالثة أشهر على األقل.
عن كل شهر ٌتأخر فٌه عن إخطار الهٌئة وٌلتزم صاحب العمل فً القطاع الخاص عن
القومٌة للتأمٌن االجتماعى بانتهاء خدمة كل شهر ٌتأخر فٌه عـن إخطار الهٌئة بانتهاء
المؤمن علٌه بأداء مبلػ إضافى بنسبة % 20خدمة المؤمن علٌه بأداء مبلػ إضافً بنسبة
من قٌمة االشتراك المستحق عن األجر  %20من قٌمة االشتراك المستحق عن الشهر
األساسى عن الشهر األخٌر من مدة اشتراك األخٌر من مدة اشتراك المؤمن علٌه  ،وذلك
المؤمن علٌه وذلك فى الحاالت وبالشروط فً الحاالت وبالشروط والقواعد التً تحددها
والقواعد التى ٌصدر بها قرار من وزٌر الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.
التأمٌنات.
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تقدٌم استمارة  6وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
وعالقته بالفصل من الخدمة وفقا لقانون العمل
ثانٌا
القرارات التنفٌذٌة لقانونا التأمٌن االجتماعً
القرار الوزاري رقم  554لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمٌن
االجتماعى
الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
مادة ()5
ٌلتزم صاحب العمل الذى لدٌه جهاز تأمٌن
إجتماعى أو المكتب التابع للصندوق
المختص بالنسبة لباقى أصحاب األعمال
بإنشاء ملؾ خاص بالتأمٌن اإلجتماعً لكل
مؤمن علٌه ٌتضمن كافة المستندات الخاصة
به وٌراعى فى جمٌع األحوال إستٌفاء هذه
المستندات أوالً بأول على أن ٌتضمن على
األخص المستندات اآلتٌة:
أوالً  :المستندات التً تستوفً عند بدء مدة
اإلشتراك ............................:
ثانٌا ً  :مستندات تستوفى خالل مدة اإلشتراك
:
...............................
ثالثا  :المستندات التً تستوفً عند إنهاء
الخدمة :
 - 1صورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة
أو مستخرج رسمً منه.
 - 2اإلستمارة الخاصة باإلخطار عن إنتهاء
الخدمة بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص ،
وفقا ً لنموذج االستمارة رقم ( )6المرفق.
.............. - 3
مادة ()14
صاحب العمل بالقطاع
ٌلتزم
الخاص أن ٌوافً الصندوق المختص
باإلستمارة رقم ( )6المرفق نموذجها وذلك
خالل أسـبوع من تارٌخ تحقق إحدى الوقائـع
اآلتٌة :
 - 1إنتهاء خدمة المؤمن علٌه.
 - 2إنتهاء مدة التلمذة الصناعٌة أو التدرج.
 - 3إنتهاء العمل بالمشروع الصٌفً للطلبة.
وفى حالة إخالله باإلخطار فى الموعد
المشار إلٌه بالنسبة للمؤمن علٌهم المنصوص
علٌهم فى البند (ٌ )1لتزم بأداء مبلػ إضافى
ٌقدر بنسبة  %20من قٌمة إشتراك األجر
األساسى األخٌر وذلك عن كل شهر تأخٌر
محمد حامد الصٌاد
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مادة ()12
ٌلتزم صاحب العمل الذي لدٌه جهاز تأمٌن
اجتماعً أو الهٌئة بإنشاء ملؾ خاص بالتأمٌن
االجتماعً لكل مؤمن علٌه ٌتضمن كافة
المستندات الخاصة به وٌراعى فً جمٌع
األحوال إستٌفاء هذه المستندات أوالً بأول على
أن ٌتضمن على األخص المستندات اآلتٌة:
أوالً:المستندات التً تستوفً عند بدء مدة
اإلشتراك.........:
ثانٌا ً – المستندات التً تستوفى خالل مدة
فئة
وبمراعاة
االشتراك
الخضوع...................:
ثالثاً :المستندات التً تستوفً عند انتهاء الخدمة
وبمراعاة فئة الخضوع:
 -1صورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة أو
مستخرج رسمً منه.
 -2اإلستمارة الخاصة باإلخطار عن إنتهاء
االشتراك بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص،
وفقا ً لنموذج االستمارة رقم ( )6المرفق.
.......................... - 3
مادة ()21
ٌلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن
ٌوافً الهٌئة بنموذج اإلستمارة رقم ( )6المرفق
وذلك خالل أسـبوع من تارٌخ تحقق إحدى
الوقائـع اآلتٌة:
 -1إنتهاء خدمة المؤمن علٌه.
 -2إنتهاء مدة التلمذة الصناعٌة أو التدرج.
 -3إنتهاء العمل بالمشروع الصٌفً للطلبة.
وفً حالة إخالله باإلخطار فً الموعد
المشار إلٌه بالنسبة للمؤمن علٌهم فً البند ()1
من هذه المادة ٌلتزم بأداء مبلػ إضافى ٌقدر
بنسبة( )%20من قٌمة االشتراك المستحق عن
الشهر األخٌر وذلك عن كل شهر تأخٌر عن
المدة من تارٌخ إنتهاء الخدمة حتى تارٌخ إرسال
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عن المدة من تارٌخ إنتهاء الخدمة حتى تارٌخ اإلستمارة للهٌئة ،وفً حساب مدة التأخٌر
ٌحذؾ كسر الشهر.
إرسال اإلستمارة إلى الصندوق.
والٌستحق المبلػ اإلضافى المشار إلٌه
وفى حساب مدة التأخٌر ٌحذؾ كسر الشهر.
والٌستحق المبلػ اإلضافى المشار إلٌه إعتباراً من تارٌخ تحقق إحدى الوقائع اآلتٌة:
إعتباراًًً من تارٌخ تحقق إحدى الوقائع  -1ورود إستمارة اإلخطار بإنتهاء الخدمة فً
المواعٌد المحددة دون إستٌفاء بعض
اآلتٌة :
بٌاناتها ،متى كان مثبتا ً بها تارٌخ إنتهاء
 - 1ورود إستمارة اإلخطار بإنتهاء الخدمة
الخدمة.
فً المواعٌد المحددة دون إستٌفاء بعض
بٌاناتها  ،متى كان مثبتا ً بها تارٌخ إنتهاء  -2إنتهاء خدمة المؤمن علٌه فً تارٌخ إنتقال
المنشأة إلى الؽٌر بالبٌع أو اإلٌجار أو
الخدمة.
اإلدماج أو الوصٌة أو الهبة أو النزول أو
 - 2إنتهاء خدمة المؤمن علٌه فً تارٌخ
ؼٌر ذلك من التصرفات ،بشرط أن ٌقر
إنتقال المنشأة إلى الؽٌر بالبٌع أواإلٌجار
المؤمن علٌه بصحة تارٌخ إنتهاء الخدمة.
أو اإلدماج أو الوصٌة أو الهبة أو النزول
أو ؼٌر ذلك من التصرفات  ،بشرط أن  -3قٌام صاحب العمل بالتوقٌع على إستمارة
اإلخطار بإنتهاء الخدمة فً الحاالت التً
ٌقر المؤمن علٌه بصحة تارٌخ إنتهاء
ٌتم تحرٌرها بمعرفة مفتش الهٌئة أو إذا قام
الخدمة.
بالتوقٌع على محضر لجنة فحص
 - 3قٌام صاحب العمل بالتوقٌع على
المنازعات أوعلى كشؾ الحصر المحرر
إستمارة اإلخطار بإنتهاء الخدمة فً
بمعرفة مفتش الهٌئة ،بشرط أن ٌتضمن
الحاالت التى ٌتم تحرٌرها بمعرفة مفتش
المحضر أو كشؾ الحصر تارٌخ إنتهاء
الصندوق المختص أو إذا قام بالتوقٌع
خدمة المؤمن علٌه أو إذاقام بإخطار الهٌئة
على محضر لجنة فحص المنازعات
بإنتهاء خدمة المؤمن علٌه بموجب خطاب.
أوعلى كشؾ الحصر المحرر بمعرفة
مفتش الصندوق المختص  ،بشرط أن  -4إلتحاق المؤمن علٌه بالعمل لدى صاحب
عمل آخر أو تجنٌده.
ٌتضمن المحضر أو كشؾ الحصر تارٌخ
إنتهاء خدمة المؤمن علٌه أو إذا قام  -5شهر إفالس صاحب العمل أو تصفٌة
المنشأة أو ؼلقها أو حلها.
بإخطار الصندوق المختص بإنتهاء خدمة
 -6صدور حكم قضائى فً مواجهة الهٌئة
المؤمن علٌه بموجب خطاب.
بإنهاء خدمة المؤمن علٌه.
 - 4إلتحاق المؤمن علٌه بالعمل لدى
 -7تقدٌم صاحب العمل إستمارة اإلخطار
صاحب عمل آخر أو تجنٌده.
بإنتهاء خدمة المؤمن علٌه الذي ٌنقطع عن
 - 5شهر إفالس صاحب العمل أو تصفٌة
العمل بؽٌر إذن وذلك خالل شهرٌن من
المنشأة أو ؼلقها أو حلها.
تارٌخ اإلنقطاع عن العمل.
 - 6صدور حكم قضائى فى مواجهة
الصندوق المختص بإنهاء خدمة المؤمن
علٌه.
 -7تقدٌم صاحب العمل إستمارة اإلخطار
بإنتهاء خدمة المؤمن علٌه الذي ٌنقطع عن
العمل بؽٌر إذن وذلك خالل شهرٌن من
تارٌخ اإلنقطاع عن العمل.
مادة ()204
مادة ()131
محمد حامد الصٌاد
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على صاحب العمل موافاة مكتب الصندوق على صاحب العمل موافاة الهٌئة بإستمارة نهاٌة
المختص الواقع فى دائرته محل العمل الخدمة موضحا ً بها أسباب إنهاء الخدمة على أن
بإستمارة نهاٌة الخدمة وفقا ً لنص المادة تكون موقعة منه ومن العامل ،وفً حالة إمتناع
( )14موضحا ً بها أسباب إنهاء الخدمة على العامل عن التوقٌع على هذه اإلستمارة فعلى
أن تكون موقعة منه ومن العامل  ،وفى حالة صاحب العمل أن ٌوضح بها أسباب هذا
إمتناع العامل عن التوقٌع على هذه اإلستمارة اإلمتناع.
فعلى صاحب العمل أن ٌوضح بها أسباب وإذا أثبت صاحب العمل فً إستمارة نهاٌة
الخدمة أن انتهاء خدمة العامل ٌرجع إلى أحد
هذا اإلمتناع.
وإذا أثبت صاحب العمل فً إستمارة نهاٌة األسباب اآلتٌة:
الخدمة أن إنتهاء خدمة العامل ٌرجع إلى أحد  -1االستقالة.
 -2إرتكابه ألفعال ماسة بالشرؾ  ،أو األمانة،
األسباب اآلتٌة :
أو اآلداب العامة.
 -1االستقالة.
 -2إرتكابه ألفعال ماسة بالشرؾ  ،أو  -3إنتحاله شخصٌة ؼٌر صحٌحة ،أو تقدٌمه
شهادات أو أوراق مزورة.
األمانة  ،أو اآلداب العامة.
 -3إنتحاله شخصٌة ؼٌر صحٌحة  ،أو  -4إرتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسٌمة
لصاحب العمل بشرط أن ٌكون صاحب
تقدٌمه شهادات أو أوراق مزورة.
العمل قد أبلػ عنه الجهات المختصة خالل
 -4فصله أثناء فترة اإلختبار.
 24ساعة من وقت علمه بوقوعه.
 -5إرتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسٌمة
لصاحب العمل بشرط أن ٌكون صاحب  -5عدم مراعاته التعلٌمات الالزم إتباعها
لسالمة العاملٌن أو المنشأة بشرط أن تكون
العمل قد أبلػ عنه الجهات المختصة خالل
هذه التعلٌمات مكتوبة ومعلقة فً مكان
 24ساعة من وقت علمه بوقوعها.
ظاهر.
 -6عدم مراعاته التعلٌمات الالزم إتباعها
لسالمة العاملٌن أو المنشأة بشرط أن تكون  -6ؼٌابه دون سبب أكثر من المدة التً تنـص
علٌها قوانٌن ولوائـح التوظـؾ أو العمل
هذه التعلٌمات مكتوبة ومعلقة فً مكان
بحسب األحوال.
ظاهر.
 -7ؼٌابه دون سبب أكثر من المدة التى  -7عدم قٌامه بتأدٌة إلتزامات العمل الجوهرٌة.
تنـص علٌها قوانٌن ولوائـح التوظـؾ أو  -8إفشائه األسرار الخاصة بالعمل.
 -9وجوده أثناء العمل فً حالة سكر بٌن أو
العمل بحسب األحوال.
ً
متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
 -8عدم قٌامه بتأدٌة إلتزامات العمل
-10إعتدائه على صاحب العمل أو المدٌر
الجوهرٌة.
ً
المسئول وكذلك إعتدائه إعتدا ًء جسٌما على
 -9إفشائه األسرار الخاصة بالعمل.
أحد رؤسائه فً العمل أثناء العمل أو بسببه.
 -10وجوده أثناء العمل فً حالة سكر بٌن
فإذا اعترض العامل على سبب انتهاء
أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
 -11إعتدائه على صاحب العمل أو المدٌر الخدمة صراحة على اإلستمارة سالفة الذكر أو
المسئول وكذلك إعتدائه إعتداء جسٌما ً على بشكوى مقدمة للهٌئة أو أبدى إعتراضه ضمنا ً
بإمتناعه عن التوقٌع على هذه اإلستمارة ،فإنه
أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
وأبدى العامل إعتراضه على سبب ٌتعٌن على الهٌئة إرسال أوراق النزاع المشار
إنتهاء الخدمة صراحة على اإلستمارة سالفة إلٌها فً الٌوم التالً لوصولها إلى مكتب العمل
الذكر أو بشكوى مقدمة للصندوق المختص الواقع فً دائرته محل العمل على أن تسلم إلٌه
محمد حامد الصٌاد
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أو أبدى إعتراضه ضمنا ً بإمتناعه عن التوقٌع بالٌد أو بالبرٌد المسجل المستعجل حسب
على هذه اإلستمارة ،فإنه ٌتعٌن على األحوال.
وعلى مكتب العمل المختص فور ورود
الصندوق إرسال أوراق النزاع المشار إلٌها
فً الٌوم التالً لوصولها له إلى مكتب العمل أوراق النزاع إلٌه من الهٌئة إتخاذ االجراءات
الواقع فً دائرته محل العمل على أن تسلم اآلتٌة:
إلٌه بالٌد أو بالبرٌد المسجل المستعجل حسب  -1بحث موضوع النزاع فً أسباب انتهاء
الخدمة على ضوء األوراق المشار إلٌها
األحوال.
وما ٌقدمه كل من العامل وصاحب العمل
وعلى مكتب العمل المختص فور
من مستندات متعلقة بالنزاع وإعداد تقرٌر
ورود أوراق النزاع إلٌه من مكتب صندوق
بأسباب انتهاء الخدمة التً تتبٌن من
التأمٌن اإلجتماعى إتخاذ اإلجراءات اآلتٌة:
ظاهر األوراق ،على أن ٌنتهً البحث
 - 1بحث موضوع النزاع فً أسباب
وإعداد التقرٌر خالل مدة أقصاها ثمانٌة
إنتهاء الخدمة على ضوء األوراق
أٌام من تارٌخ وصول أوراق الموضوع
المشار إلٌها وما ٌقدمه كل من العامل
إلٌه من الهٌئة.
وصاحب العمل من مستندات متعلقة
بالنزاع وإعداد تقرٌر بأسباب إنتهاء  -2إرسال التقرٌر المشار إلٌه فور االنتهاء
منه مرفقا ً به جمٌع األوراق المتعلقة
الخدمة التى تتبٌن من ظاهر األوراق ،
بموضوع النزاع إلى الهٌئة  ،على أن
على أن ٌنتهً البحث وإعداد التقرٌر
تسلم إلٌها بالٌد أو بالبرٌد المستعجل
خالل مدة أقصاها ثمانٌة أٌام من تارٌخ
المسجل حسب األحوال.
وصول أوراق الموضوع إلٌه من
وإذا إمتنع صاحب العمل عن تقدٌم إستمارة
الصندوق المختص.
 - 2إرسال التقرٌر المشار إلٌه فور نهاٌة الخدمة فإنه ٌتعٌن على الهٌئة تحرٌر هذه
اإلنتهاء منه مرفقا ً به جمٌع األوراق اإلستمارة بمعرفتها موضحا ً بها السبب الذي
المتعلقة بموضوع النزاع إلى الصندوق ٌبدٌه العامل النتهاء الخدمة وإحالتها إلى مكتب
المختص  ،على أن تسلم إلٌه بالٌد أو العمل على الوجه المبٌن بهذه المادة ،وعلى
بالبرٌد المستعجل المسجل على حسب مكتب العمل الرد خالل شهر وإال كان للهٌئة
متى تثبتت من انتهاء الخدمة بمعرفة إدارة
األحوال.
وإذا إمتنع صاحب العمل عن تقدٌم التفتٌش تحرٌر هذه اإلستمارة بمعرفة المفتش
إستمارة نهاٌة الخدمة فإنه ٌتعٌن على المسئول وٌعتبرتوقٌع المفتش على اإلستمارة
الصندوق المختص تحرٌر هذه اإلستمارة بمثابة توقٌع صاحب العمل.
بمعرفته موضحا ً بها السبب الذي ٌبدٌه
العامل إلنتهاء الخدمة وإحالتها إلى مكتب
العمل على الوجه المبٌن بالفقرة السابقة ،
وعلى المكتب المشار إلٌه الرد خالل شهر
وإال كان للصندوق متى تثبت من إنتهاء
الخدمة بمعرفة إدارة التفتٌش تحرٌر هذه
اإلستمارة بمعرفة المفتش المسئول
وٌعتبرتوقٌع المفتش على اإلستمارة بمثابة
توقٌع صاحب العمل.
مالحظة
محمد حامد الصٌاد
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تقدٌم استمارة  6وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
وعالقته بالفصل من الخدمة وفقا لقانون العمل
مشروع الالئحة التنفٌذٌة
القرار الوزاري رقم  554لسنة 2007
لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمٌن
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
االجتماعى
الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
أصدرالصندوق العام والخاص التعلٌمات رقم
 6لسنة 2015
بشأن إجراءات تطبٌق أحكام المادة ()131
من القرار الوزاري رقم  554لسنة 2007
وتعدٌالته بشأن القواعد المنفذة ألحكام قانون
التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 79
لسنة  1975وتعدٌالته
مادة ()205
مادة ()132
على المؤمن علٌه أن ٌتقدم بصورة نموذج
على المؤمن علٌه أن ٌتقدم بصورة
اإلستمارة رقم ( )6خالل األسبوع األول االستمارة رقم ( )6المرفق خالل األسبوع األول
لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقٌد إسمه لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقٌد إسمه فً
فى سجل المتعطلٌن والحصول على شهادة سجل المتعطلٌن والحصول على شهادة قٌد طبقا ً
ألحكام قانون العمل.
قٌد طبقا ً ألحكام قانون العمل.
وإذا كانت مدة اشتراك المؤمن علٌه فً
إذا كانت مدة إشتراك المؤمن علٌه فى
التأمٌن تجٌز له صرؾ تعوٌض البطالة التأمٌن تجٌز له صرؾ تعوٌض البطالة وثبت
وثبت من اإلستمارة رقم ( )6أنه قد رفض من نموذج االستمارة رقم ( )6المرفق أنه قد
التوقٌع أو إعترض على سبب إنتهاء الخدمـة رفض التوقٌع أو إعترض على سبب انتهاء
وجب على الصندوق المختص إحالة الخدمـة وجب على الهٌئة إحالة اإلستمارة
اإلستمارة المشار إلٌها إلى مكتب العمل المشار إلٌها إلى مكتب العمل المختص إلبداء
المختص إلبداء رأٌه فى النزاع القائم على رأٌه فً النزاع القائم على سبب انتهاء الخدمة
سبب إنتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن علٌه مع إخطار المؤمن علٌه بذلك بكتاب موصى
بذلك بكتاب موصى علٌه مع علم الوصول .علٌه مع علم الوصول.
وٌؤدى التعوٌض فً ضوء النتٌجة التً
وٌؤدى التعوٌض فى ضوء النتٌجة التى
ٌنتهى إلٌها المكتب المذكور.
ٌنتهى إلٌها المكتب المذكور.
مادة ()206
مادة ()133
على المؤمن علٌه أن ٌتقدم فً مٌعاد أقصاه
على المؤمن علٌه أن ٌقدم فى مٌعاد
أقصاه نهاٌة اإلسبوع الثانى لتعطله إلى نهاٌة اإلسبوع الثانً لتعطله بطلب على النموذج
الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل رقم ( )29المرفق إلى الهٌئة مرفقا ً به صورة
إقامته أوالمكتب الواقع فى دائرته محل العمل نموذج االستماررقم ( )6المرفق و شهادة القٌد
صورة إستمارة ( )6مرافقا ً لها شهادة القٌد المشار إلٌها فً المادة السابقة.
المشار إلٌها فى المادة السابقة.
وعلى المكتب المذكور أن ٌثبت تقدم
العـامل لصرؾ تعوٌض البطالة على
اإلستمارة رقم (  )133المرفق نموذجها.
وترسل هذه اإلستمارة إلى المكتب الواقع
فى دائرته محل العمل فى موعد ال ٌجاوز
الٌوم التالى إذا كان المؤمن علٌه قد تقدم إلى
المكتب الواقع فى دائرته محل إقامته لصرؾ
تعوٌض البطالة.
محمد حامد الصٌاد
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الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
إذا لم ٌكن المؤمن علٌه قد تسلم صورة
اإلستمارة رقم ( )6أو لم ترد إلٌه بالبرٌد
الموصى علٌه وجب علٌه أن ٌتقدم إلى
الصندوق المختص فى الموعد المحدد بها
لٌثبت شكواه وطلب صرؾ تعوٌض البطالة
على اإلستمارة رقم ( ،)133وعلى
الصندوق تسلٌمه صورة منها مع مراعاة
حكم الفقرة األخٌرة من المادة السابقة.
وتحل صورة اإلستمارة المشار إلٌها محل
نسخة اإلستمارة رقم ( )6فى تطبٌق حكم
المادة (.)132
وتعتبر الشكوى المقدمة من اللجان النقابٌة
أو النقابات العامة من عدم قٌام صاحب العمل
بتحرٌر اإلستمارة رقم ( )6للعمال المتعطلٌن
من أعضائها بمثابة الشكوى المقدمة من
هؤالء العاملٌن.
وعلى الصندوق المختص أن ٌندب مفتشا ً
لتحرٌر اإلستمارة رقم ( )6وأن ٌبٌن بها
سبب إنتهاء الخدمة وتارٌخه كما ٌراه
صاحب العمل وأن ٌوقع علٌها إذا رفض
صاحب العمل ذلك مع تسلٌم المؤمن علٌه
نسخة منها أو إرسـالها إلٌه بخطاب مـوصى
علٌه مع علم الوصول خالل  24ساعة من
تارٌخ تحرٌرها.
وعلى الهٌئة تحرٌر بطاقة صرؾ التعوٌض
مادة ()134
على الصندوق المختص تحرٌر بطاقة فً حالة إستحقاقه على النموذج رقم ()30
صرؾ التعوٌض فى حالة إستحقاقه على المرفق وتسلٌمها للمؤمن علٌه ،وٌتم تسلٌم
النموذج رقم ( )134المرفق وتسلٌمها المؤمن علٌه بطاقة الصرؾ قبل موعد صرؾ
للمؤمن علٌه  ،وٌتم تسلٌم المؤمن علٌه بطاقة الدفعة األولى من التعوٌض.
وٌصدر رئٌس الهٌئة قرار ٌتضمن
الصرؾ قبل موعد صرؾ الدفعة األولى من
إجراءات وقواعد صرؾ التعوٌض.
التعوٌض.
وٌتم إخطار المؤمن علٌه بكتاب موصى
علٌه مع علم الوصول فى حالة رفض طلب
التعوٌض مع بٌان أسباب الرفض.
وعلى المؤمن علٌه الذى تقرر له صرؾ
تعوٌض البطالة أن ٌتردد على مكتب العمل
المسجل فٌه فى المواعٌد التى تحدد بقرار من
وزٌر القوى العاملة.
وٌصرؾ تعوٌض البطالة مرة كل أسبوع
محمد حامد الصٌاد
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الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
بعد التثبت من تردد المؤمن علٌه على مكتب
العمل المسجل فٌه خالل المدة التى ٌستحق
عنها التعوٌض.
وٌتولى الموظؾ المختص إثبات توارٌخ
تردد المؤمن علٌه على هذا المكتب
وإستمرار تعطله وذلك بالتوقٌع فى الخانه
المخصصة لذلك فى بطاقة الصرؾ وختمها
بختم المكتب المذكور.
وإذا لم ٌقم المؤمن علٌه بقٌد إسمه فى
سجل المتعطلٌن بمكتب العمل المختص خالل
األسبوع األول من تعطله أو لم ٌقم بتقدٌم
طلب صرؾ تعوٌض البطالة إلى مكتب
الصندوق المختص فى مٌعاد أقصاه نهاٌة
األسبوع الثانى لتعطله أو لم ٌتردد على
مكتب العمل المختص فى المواعٌد المحددة
له إستحق التعوٌض إبتدا ًء من أول األسبوع
الذى تم خالله قٌد إسمه فى ذلك السجل أو
الذى تم خالله تقدٌم طلب صرؾ التعوٌض
أٌهما أبعد أو إبتداء من أول األسبوع الذى
ٌتردد فٌه على المكتب المذكور بحسب
األحوال.
وٌصرؾ له تعوٌض البطالة حتى نهاٌة
المدة المتبقٌة إلستحقاقه وتحسب هذه المدة
فى جمٌع الحاالت إعتباراً من الٌوم الثامن
لتارٌخ إنتهاء الخدمة أو عقد العمل.
وٌجوز التجاوز عن تأخٌر المؤمن علٌه
فى قٌد إسمه فى سجل المتعطلٌن بمكتب
العمل أو فى تقدٌم طلب صرؾ التعوٌض فى
المواعٌد المشار إلٌها بالمادة السابقة وكذا
التجاوز عن تخلؾ المؤمن علٌه عن التردد
على المكتب المذكور فى المواعٌد المحددة له
إذا كان التأخٌر أو التخلؾ لعذر قهرى.
وعلى المؤمن علٌه التقدم بالمستندات
المؤٌده لقٌام سبب التأخٌر أو التخلؾ عند
تقدٌم طلب الصرؾ أو التردد على مكتب
العمل.
وللصندوق المختص تقدٌر سبب التأخٌر
فى القٌد فى سجل المتعطلٌن أو التقدم
لصرؾ التعوٌض أو التخلؾ عن التردد على
محمد حامد الصٌاد

2020 / 05 / 01
19/12

w: www.elsayyad.net

تقدٌم استمارة  6وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
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مكتب العمل للمرة األولى  ،وٌختص مكتب
العمل بتقدٌر سبب التخلؾ عن التردد فى
المرات التى تلٌها وعلى هذا المكتب إخطار
الصندوق بالنتٌجة التى إنتهى إلٌها.
نموذج رقم ( ) 6
نموذج رقم ( ) 6
مشروع الالئحة التنفٌذٌة
قرار وزاري رقم (  )554لسنة 2007
إخطار بإنتهاء اشتراك مؤمن علٌه
إخطار بإنتهاء اشتراك مؤمن علٌه
إقــرار المدٌر المسئول فً حالة وجود نزاع إقــرار المدٌر المسئول فً حالة وجود نزاع
أقــر أن البٌانات بعالٌه صحٌحة واننً أرسلت
أقــر أن البٌانات بعالٌة صحٌحة وإننً
أرسلت صورة من هذا اإلخطار إلى المؤمن صورة من هذا اإلخطار إلى المؤمن علٌه
بخطاب موصى علٌه بعلـــم الوصول برقم-----
علٌه بخطاب موصى علٌه بعلـــم
الوصول برقم  ------------------------------------ ---------------------------بتارٌخ
. 20 / /
 -------------بتارٌخ . 20 / /إرشـــــــادات
إرشـــــــادات
 -1تحرر هذه اإلستمارة من أصل ٌ -1حرر هذاالنموذج من أصل وصورتٌن
ٌرسل األصل لمكتب الهٌئة المختص خالل
وصورتٌن ٌرسل األصل لمكتب التأمٌنات
أسبوع مــن تارٌخ تحقق إحدى الوقائـع
المختص خالل أسبوع مــن تارٌخ انتهاء
اآلتٌة:
الخدمة
أ -انتهاء خدمة المؤمن علٌه.
ب -انتهاء مدة التلمذة الصناعٌة أو
التدرج.
ج -انتهاء العمل بالمشروع الصٌفً
للطلبة.
 -2فً حالة التأخٌر فً تقدٌم هذه اإلستمارة -2فً حالة إخالل صاحب العمل باإلخطار فً
الموعد المشار إلٌه بالنسبة للمؤمن علٌهم فً
ٌلتزم صاحب العمل بأداء مبلػ إضافً ٌقدر
البند (أ) من رقم (ٌ )1لتزم بأداء مبلػ إضافً
بنسبة  %20من قٌمة اإلشتراك المستحق
ٌقدر بنسبة (  ) %20من قٌمة االشتراك
عن األجر األساسً فً الشهر األخٌر من
المستحق عن الشهر األخٌر وذلك عن كل
فــــً
مدة اإلشتراك عن كل شهر تأخٌر
شهر تأخٌر عن المدة من تارٌخ انتهاء
اإلخطار من تارٌخ إنتهاء الخدمة حتى تارٌخ
الخدمة حتى تارٌخ إرسال النموذج لمكتب
إرسال اإلستمارة مع حذؾ كسور الشهر
الهٌئة المختص وفً حساب مدة التأخٌر
ٌحذؾ كسر الشهر.
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وعالقته بالفصل من الخدمة وفقا لقانون العمل
ثالثا
قانون العمل
قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم  12لسنة 2003
مادة ()68
ٌكون االختصاص بتوقٌع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالٌة (وفقا للتعدٌل الوارد بالماادة
الثانٌة من القانون  180لسنة  )2008المشار إلٌها فً الماادة ( )71مان هاذا القاانون  .وٌكاون
توقٌع باقً الجزاءات التأدٌبٌة لصاحب العمل أو من ٌفوضه لذلك .
وٌكون لمدٌر المنشأة توقٌع جزاء اإلنذار والخصم من األجر لمد ال تجاوز ثالثة اٌام.
مادة ()69
ال ٌجوز فصل العامل إال إذا ارتكب خطأ جسٌما  ،وٌعتبر من قبٌل الخطأ الجسٌم الحاالت
اآلتٌة:
 - 1إذا ثبت انتحال العامل لشخصٌة ؼٌر صحٌحة أو قدم مستندات مزورة.
 - 2إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسٌمة لصاحب العمل بشرط أن ٌبلػ
صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خالل أربع وعشرٌن ساعة من وقت علمه
بوقوعه .
 - 3إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعلٌمات الالزم اتباعها لسالمة العمال والمنشأة –بشرط
ان تكون هذة التعلٌمات مكتوبه ومعلنة فً مكان ظاهر – رؼم التنبٌه علٌه كتابة بمراعاة
ذلك.
 - 4إذا تؽٌب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرٌن ٌوما متقطعة خالل السنة الواحدة او
أكثر من عشرة أٌام متتالٌة  ،علً أن ٌسبق الفصل إنذار كتابً بخطاب موصً علٌه بعلم
الوصول من صاحب العمل للعامل بعد ؼٌلبه عشرة أٌام فً الحالة األولً  ،وبعد ؼٌابه
خمسة أٌام فً الحالة الثانٌة .
 - 5إذا ثبت أن العامل أفشً أسرار المنشأة التً ٌعمل بها أدت إلً احداث أضرار جسٌمة
بالمنشأة .
 - 6إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فً ذات نشاطه .
 - 7إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فً حاالت سكر بٌن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة
مخدرة.
 - 8إذا ثبت اعتداء العامل علً صاحب العمل أو المدٌر العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسٌم
علً أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
 - 9إذا لم ٌراع العامل الضوابط الواردة فً المواد من ( )192إلً ()194من الكتاب الرابع
من هذا القانون .
مادة ()70

معدلة بالقانون رقم  180لسنة ٌ ( 2008عمل به من ٌ 23ولٌو لسنة ) 2008

إذا نشأ نزاع فردي بٌن صاحب العمل والعامل فً شأن تطبٌق أحكام هذا القانون أو أي من
القوانٌن أو اللوائح المنظمة لعالقات العمل الفردٌة فألي منهما أن ٌطلب من لجنة – تشكل من :
ممثل للجهة اإلدارٌة المختصة (مقررا)  ،ممثل للمنظمة النقابٌة  ،وممثل لمنظمة أصحاب
األعمال  -خالل عشرة أٌام من تارٌخ النزاع تسوٌته ودٌا  ،فإذا لم تتم التسوٌة خالل واحد
وعشرٌن ٌوما  -من تارٌخ تقدٌم الطلب – جازألي منهما أن ٌطلب من الجهة اإلدارٌة
المختصة إحالة النزاع الً المحكمة العمالٌة المنصوص علٌها فً المادة ( )71من هذا القانون
أو أن ٌلجأ الٌها فً موعد أقصاه خمسة وأربعٌن ٌوما َ من تارٌخ انتهاء المدة المحددة للتسوٌة
سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوٌة أو لم ٌتقدم به وإال سقط حقه فً عرض األمر علً
المحكمة .
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تقدٌم استمارة  6وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
وعالقته بالفصل من الخدمة وفقا لقانون العمل
قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم  12لسنة 2003
مادة ()71

معدلة بالقانون رقم  180لسنة ٌ( 2008عمل به من ٌ 23ولٌو لسنة )2008
تشكل المحكمة العمالٌة من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة االبتدائٌة
وتختص دون ؼٌرها بالفصل فً كافة المنازعات الفردٌة المشار الٌها فً المادة ( )70من هذا
القانون .
وتخطر المحكمة ممثال عن المنظمة النقابٌة المعنٌة  ،وممثال من منظمة أصحاب األعمال
لسماع رأٌهما فً النزاع فً أول جلسة  ،فاذا تخلؾ أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة
فً نظر الدعوي .
وعلً المحكمة العمالٌة أن تفصل  -علً وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه -
فً طلب صاحب العمل بفصل العامل خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ أول جلسة  ،فإذا
رفضت الطلب  ،قضت باستمرار العامل فً عمله وبالزام صاحب العمل بأن ٌؤدي الٌه مالم
ٌصرؾ من مستحقاته .
فإذا لم ٌقم صاحب العمل بتنفٌذ الحكم باستمرار العامل فً عمله أعتبر ذلك فصال تعسفٌا
ٌستوجب التعوٌض طبقا للمادة ( )122من هذا القانون .
وتقضً المحكمةالعمالٌة – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعوٌض مؤقت للعامل ٌعادل
أجره الشامل لمدة اثنً عشر شهرا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة  ،فان كانت أقل من ذلك
كان التعوٌض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك  .وعلً العامل اعالن
صاحب العمل بطلباته النهائٌة خالل ثالثٌن ٌوما من الٌوم التالً لصدور الحكم بالتعوٌض
المؤقت إذا لم ٌكن قد سبق له ابداؤها .
وتقضً المحكمة العمالٌة للعامل بمبلػ التعوٌض النهائً وفً باقً طلباته بعد أن تخصم المبالػ
التً ٌكون العامل قد استوفاها تنفٌذا للحكم الصادر بالتعوٌض المؤقت  .فإذا كان طلب فصل
العامل بسبب نشاطه النقابً قضت المحكمة العمالٌة باستمرار العامل فً عمله إذا طلب ذلك ما
لم ٌثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم ٌكن بسبب هذا النشاط .
وٌتبع فٌما لم ٌرد بشأنه نص خاص فً هذا القانون أحكام قانونً المرافعات واإلثبات فً المواد
المدنٌة والتجارٌة.
مادة ()122
إذا أنهً أحد الطرفٌن العقد دون مبرر مشروع كاؾ  ،التزم بأن ٌعوض الطرؾ اآلخر عن
الضرر الذي ٌصٌبه من جراء هذا اإلنهاء .
فإذا كان اإلنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن ٌلجأ إلً المحكمة
العمالٌة (وفقا للتعدٌل الوارد بالمادة الثانٌة من القانون  180لسنة  ) 2008المشار إلٌها فً
المادة ( )71من هذا القانون بطلب التعوٌض  ،وال ٌجوز أن ٌقل التعوٌض الذي تقرره المحكمة
العمالٌة ( وفقا للتعدٌل الوارد بالمادة الثانٌة من القانون  180لسنة  ) 2008عن أجر شهرٌن
من األجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وال ٌخل بحق العامل فً باقً إستحقاقاته المقررة قانوناً.
مادة ()192
للعمال حق اإلضراب السلمً..................
مادة ()194
ٌحظر اإلضراب.......................
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تقدٌم استمارة  6وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
وعالقته بالفصل من الخدمة وفقا لقانون العمل
الفصل الثانً
الشرح التفصٌلً
بمراجعة ما تضمنته التشرٌعات السابق بٌانها بالفصل األول وكذا استمارتً  6المرفقتٌن ٌ ،تبٌن
لنا بجالء ضرورة تقدٌم صاحب العمل استمارة  6فور انتهاء عالقة العمل بٌنه وبٌن العامل)
علً األقل من وجهة نظره)  ،واآلثار المترتبة علً التأخٌر فً تقدٌمها  ،وذلك علً النحو
التالً:
أوال
ضرورة تقدٌم صاحب العمل استمارة 6
فور انتهاء عالقة العمل بٌنه وبٌن العامل
النص من التشرٌعات
ٌ -1ستحق تعوٌض البطالة إبتداء من الٌوم الثامن لتارٌخ إنتهاء
الخدمة
 -2مدة صرؾ التعوٌض تبدأ من الٌوم الثامن النتهاء الخدمة

المصدر
مادة  93قانون 79
مادة  88قانون 148
مادة  93قانون 79
مادة  88قانون 148
مادة  95قانون 79
مادة  90قانون 148
مادة  69قانون 12
مادة  141قانون 79
مادة  130قانون 148

-3تخفٌض نسبة تعوٌض البطالة اذا كان إنتهاء خدمة العامل ٌرجع
إلى أحد األسباب التً تتضمن معظمها ما ٌجٌز فصل العامل وفقا
لقانون العمل.
-4تلتزم الهٌئة القومٌة للتأمٌن اإلجتماعى بتقدٌر المعاشات
أوالتعوٌضات وصرفها خالل أربعة أسابٌع من تارٌخ تقدٌم المؤمن
علٌه طلب الصرؾ  ،وأحد النماذج التً ٌتطلبها الصرؾ استمارة
( )6
-5استمارة ( )6أحد النماذج التى ٌلتزم صاحب العمل بتقدٌمها للهٌئة مادة  151قانون 79
مادة  127قانون 148
القومٌة للتأمٌن االجتماعى .
مادة  5قرار 554
-6استمارة ( )6أحد المستندات التً تستوفً عند إنهاء الخدمة
مادة  12الئحة
-7التزام صاحب العمل بموافاة الهٌئة باستمارة ( )6خالل أسبوع من مادة  14قرار 554
مادة  21الئحة
انتهاء الخدمة
نموذج رقم ( ) 6
-8التزام صاحب العمل بموافاة الهٌئة باستمارة ( )6موضحا ً بها مادة  131قرار 554
أسباب إنهاء الخدمة  ،حتً ولو امتنع العاامل عن التوقٌع علٌها  ،علً مادة  204الئحة
نموذج رقم ( ) 6
أن ٌوضح بها أسباب هذا اإلمتناع.
 -9إذا أثبت صاحب العمل فً إستمارة نهاٌة الخدمة أن إنتهاء خدمة مادة  131قرار 554
العامل ٌرجع إلى أحد األسباب التً تتضمن معظمها ما ٌجٌز فصل مادة  204الئحة
العامل وفقا لقانون العمل ٌ ،تعٌن على الهٌئة إرسال أوراق النزاع مادة  69قانون 12
المشار إلٌها فً الٌوم التالً لوصولها له إلى مكتب العمل لبحث
موضوع النزاع  ،وإعداد تقرٌر بأسباب إنتهاء الخدمة التى تتبٌن من
ظاهر األوراق ٌرسل الً الهٌئة.
-10إذا إمتنع صاحب العمل عن تقدٌم إستمارة نهاٌة الخدمة ٌتعٌن مادة  131قرار 554
على الهٌئة تحرٌر هذه اإلستمارة بمعرفتها  ،وإحالتها إلى مكتب العمل مادة  204الئحة
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تقدٌم استمارة  6وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
وعالقته بالفصل من الخدمة وفقا لقانون العمل
المصدر
النص من التشرٌعات
مادة  69قانون 12
 ،وٌعتبرتوقٌع المفتش على اإلستمارة بمثابة توقٌع صاحب العمل.
 -11على المؤمن علٌه أن ٌتقدم بصورة اإلستمارة رقم ( )6خالل مادة  132قرار 554
األسبوع األول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقٌد إسمه فى سجل مادة  205الئحة
المتعطلٌن والحصول على شهادة قٌد طبقا ً ألحكام قانون العمل.
-12اذا ثبت من اإلستمارة رقم ( )6أن المؤمن علٌه قد رفض التوقٌع مادة  132قرار 554
أو إعترض على سبب إنتهاء الخدمـة وجب على الصندوق المختص مادة  205الئحة
إحالة اإلستمارة المشار إلٌها إلى مكتب العمل المختص إلبداء رأٌه فى
النزاع القائم على سبب إنتهاء الخدمة
وٌؤدى التعوٌض فى ضوء النتٌجة التى ٌنتهى إلٌها المكتب المذكور.
 -13على المؤمن علٌه أن ٌقدم فى مٌعاد أقصاه نهاٌة اإلسبوع الثانى مادة  133قرار 554
مادة  206الئحة
لتعطله إلى الهٌئة صورة إستمارة ( )6مرافقا ً لها شهادة القٌد
-14االجراءات فً حالة إذا لم ٌكن المؤمن علٌه قد تسلم صورة مادة  133قرار 554
لم تتضمنها الالئحة
اإلستمارة رقم ( )6أو لم ترد إلٌه بالبرٌد الموصى
تعلٌمات
لتنظمها
تنفٌذٌة الحقة
ٌ-15مثل تارٌخ انتهاء الخدمة أحد األسس الهامة الجراءات صرؾ مادة  134قرار 554
لم تتضمنها الالئحة
تعوٌض البطالة.
تعلٌمات
لتنظمها
تنفٌذٌة الحقة
-16وتقضً المحكمةالعمالٌة – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ مادة  71قانون 12
بتعوٌض مؤقت للعامل ٌعادل أجره الشامل لمدة اثنً عشر شهرا إذا
جاوزت مدة عمله سنة كاملة  ،فان كانت أقل من ذلك كان التعوٌض
المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك
-17وتقضً المحكمة العمالٌة للعامل بمبلػ التعوٌض النهائً وفً مادة  71قانون 12
باقً طلباته بعد أن تخصم المبالػ التً ٌكون العامل قد استوفاها تنفٌذا
للحكم الصادر بالتعوٌض المؤقت  .فإذا كان طلب فصل العامل بسبب
نشاطه النقابً قضت المحكمة العمالٌة باستمرار العامل فً عمله إذا
طلب ذلك ما لم ٌثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم ٌكن بسبب هذا
النشاط .
-18إذا أنهً أحد الطرفٌن العقد دون مبرر مشروع كاؾ  ،التزم بأن مادة  122قانون 12
ٌعوض الطرؾ اآلخر عن الضرر الذي ٌصٌبه من جراء هذا اإلنهاء.
-19فإذا كان اإلنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل مادة  122قانون 12
للعامل أن ٌلجأ إلً المحكمة العمالٌة (وفقا للتعدٌل الوارد بالمادة الثانٌة
من القانون  180لسنة  ) 2008المشار إلٌها فً المادة ( )71من
هذا القانون بطلب التعوٌض  ،وال ٌجوز أن ٌقل التعوٌض الذي تقرره
المحكمة العمالٌة ( وفقا للتعدٌل الوارد بالمادة الثانٌة من القانون 180
لسنة  ) 2008عن أجر شهرٌن من األجر الشامل عن كل سنة من
سنوات الخدمة.
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تقدٌم استمارة  6وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
وعالقته بالفصل من الخدمة وفقا لقانون العمل
ثانٌا
اآلثار المترتبة علً التأخٌر
فً تقدٌم استمارة 6
النص من التشرٌعات
-1إذا تأخر صرؾ المبالػ المستحقة عن المواعٌد المقررة لها التزمت
الهٌئة القومٌة للتأمٌن اإلجتماعى بناء على طلب صاحب الشأن ،
بدفعها مضافا إلٌها نسبة من قٌمتها عن كل شهر ٌتأخر فٌه الصرؾ
عن المٌعاد المحدد ...................
وترجع الهٌئة القومٌة للتأمٌن اإلجتماعى على المتسبب فى تأخٌر
الصرؾ بقٌمة المبالػ اإلضافٌة المشار إلٌها التى إلتزمت بها.......
-2عدم تقدٌم صاحب العمل استمارة  6الً الهٌئة ٌحول بٌن العامل
وبٌن اتخاذ اجراءات صرؾ تعوٌض البطالة

المصدر
مادة  141قانون 79
مادة  130قانون 148

مادة  134قرار 554
لم تتضمنها الالئحة
لتنظمها تعلٌمات
تنفٌذٌة الحقة
ٌ-3لتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر ٌتأخر فٌه عن مادة  151قانون 79
مادة  142قانون 148
إخطار الهٌئة القومٌة للتأمٌن االجتماعى بانتهاء خدمة المؤمن علٌه
مادة  14قرار 554
بأداء مبلػ إضافى بنسبة  % 20من قٌمة االشتراك المستحق عن
مادة  21الئحة
الشهر األخٌر .
نموذج رقم ( ) 6
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تقدٌم استمارة  6وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
وعالقته بالفصل من الخدمة وفقا لقانون العمل
ثالثا
الخالصة
نخلص مما تقدم الً أن :
 - 1تقدٌم استمارة ٌ 6تم وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات لعدة أسباب :
أ -اثبات انتهاء خدمة المؤمن علٌه أوعقد العمل بحسب األحوال.
ب -تحدٌد مدة اشتراك المؤمن علٌه فً نظام التأمٌن االجتماعً لدي صاحب العمل.
ج  -اتخاذ اجراءات صرؾ تعوٌض البطالة فً حالة استحقاقه  ،إبتداء من الٌوم الثامن
لتارٌخ إنتهاء الخدمة أوعقد العمل بحسب األحوال.
د – تجنب تحمٌل صاحب العمل مبالػ اضافٌة فً حالة عدم تقدٌم استمارة  6خالل المدة
المحددة.
ه – تجنب تحمٌل صاحب العمل مبالػ اضافٌة فً حالة التأخٌر فً صرؾ المستحقات
التأمٌنٌة.
و  -تمكن المؤمن علٌه من االشتراك فً نظام التأمٌن االجتماعً عند التحاقه بعمل جدٌد أو
مزاولة عمل لحساب نفسه.
ز  -اٌقاؾ التزام صاحب العمل بأداء اشتراكات نظام التأمٌن االجتماعً (حصته وحصة
المؤمن علٌه) الً الهٌئة القومٌة للتأمٌن االجتماعً.
ٌ -2الحظ ما تضمنته تشرٌعات التأمٌن االجتماعً من تنسٌق مع قانون العمل  ،مع عدم
االخالل بضرورة تحرٌر استمارة :6
أ  -إذا أثبت صاحب العمل فً إستمارة نهاٌة الخدمة أن إنتهاء خدمة العامل ٌرجع إلى أحد
األسباب التً تتضمن معظمها ما ٌجٌز فصل العامل وفقا لقانون العمل ٌ ،تعٌن على
الهٌئة إرسال أوراق النزاع المشار إلٌها فً الٌوم التالً لوصولها له إلى مكتب العمل
لبحث موضوع النزاع  ،وإعداد تقرٌر بأسباب إنتهاء الخدمة التى تتبٌن من ظاهر
األوراق ٌرسل الً الهٌئة.
ب  -تخفٌض نسبة تعوٌض البطالة اذا كان إنتهاء خدمة العامل ٌرجع إلى أحد األسباب التً
تتضمن معظمها ما ٌجٌز فصل العامل وفقا لقانون العمل.
ٌ – 3الحظ أن ما تحكم به المحكمة :
أ  -فً الؽالب هو تعوٌض العامل عن الفصل التعسفً  ،وٌكون انتهاء خدمة العامل بتارٌخ
آخر ٌوم فً العمل  ،ولٌس وفقا لما ٌعتقده البعض أن انتهاء الخدمة ٌتحدد بصدور الحكم
النهائً .
ب –إذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابً وقضت المحكمة العمالٌة باستمراره
فً عمله ٌ ،تم الؽاء استمارة . 6
 – 4بناء علً ماتقدم نخلص لآلتً :
أ -ال ٌجوز لبعض العاملٌن فً أجهزة التأمٌن االجتماعً عدم استالم استمارة  6المقدمة
من صاحب العمل المبٌن بها سبب انهاء الخدمة احدي الحاالت التً تجٌز فصله  ،إال
اذا كان مرفقا بها حكم المحكمة بالفصل.
ب -ال ٌجوز لبعض العاملٌن فً مجال عالقات العمل  ،اعتبار أن تقدٌم صاحب العمل
استمارة  6فً حالة وجود نزاع بٌنه وبٌن العامل قبل حسمه من جانب المحكمة
العمالٌة  ،فصال تعسفٌا.
محمد حامد الصٌاد
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