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2222لسنة  656تضمن القانون رقم   
 بانشاء صندوق اعانات الطوارئ للعمال

 المادة الثالثة
 تتكون موارد الصندوق من :

والقطاع % من األجور األساسٌة للعاملٌن بمنشآت القطاع العام وقطاع األعمال العام 1 – 1
الخاص التً ٌعمل بها ثالثون عامال فؤكثر تتحملها وتلتزم بتسدٌدها المنشآت المشار الٌها علً 

 النحو الذي تحدده الالئحة التنفٌذٌة .
2 - ......................... 
 

 المادة الخامسة
واإلجراءات تحدد الالئحة التنفٌذٌة نظام العمل بالصندوق ونظام تحصٌل موارده والقواعد 

الخاصة بحاالت استحقاق اإلعانات وقٌمتها ومدتها وضوابط صرفها وإٌقافها، والنظام 
المحاسبً الواجب إتباعه ونظام الرقابة على أموال الصندوق. وتصدر الالئحة بقرار من رئٌس 

 .مجلس الوزراء خالل مدة ال تجاوز ثالثة شهور من تارٌخ نشر القانون
. 

 المادة السابعة
عدم اإلخالل بحق الصندوق فً اتخاذ اإلجراءات المقررة قانوناً القتضاء مستحقاته، ٌعاقب مع 

 ( من المادة الثالثة بغرامة تساوي نصف المبالغ التً لم تسدد.1كل من ٌخالف البند )
 و تضاعف الغرامة فً حالة العود.

 
  2222لسنة  656الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

اعانات الطوارئ للعمالبانشاء صندوق   
رار رئيس مجلس الوزراء الصادرة بق  
2222لسنة  6295رقم   

8مادة   
% من األجور 1نسبة قدرها  2002لسنة  156تسدد المنشآت الخاضعة ألحكام القانون رقم 

األساسٌة للعاملٌن المإمن علٌهم لدٌها بموجب شٌكات باسم " صندوق اعانات الطوارئ للعمال 
األول من كل شهر مرفقا بها نموذج ٌوضح عدد العمال المإمن علٌهم بالمنشؤة " خالل النصف 

 ومجموعة أجورهم األساسٌة .
 

 المشكلة والحل
اعتمد الصندوق منذ انشائه فى تحصٌل النسبة المشار الٌها على بٌانات أجر االشتراك   – 1

، حٌث كان 1975لسنة  79األساسى وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 ٌحتفظ به مستقال عن أجر االشتراك المتغٌر، لدى الهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى.

بدأ العمل بقانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر  2020ٌر اعتبارا من ٌنا – 2
، حٌث أصبح األجر األساسى أحد عناصر أجر االشتراك  2019لسنة  148بالقانون رقم 

 ، وبالتالى لم ٌعد ٌحتفظ به مستقال  لدى الهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى.التؤمٌنى
االعتماد على أجراالشتراك الى  انات الطوارئ للعمالصندوق اعبناء على ما تقدم فقد لجؤ  – 3

بقانون التؤمٌنات المعمول به قبل العمل  2019األساسى وفقا لنظام التؤمٌن االجتماعى فً ٌولٌو 
، وتطوٌره فى ٌناٌر من كل  2019لسنة  148االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 ، وذلك على النحو المبٌن فٌما بعد. % 7 الحد األدنى للعالوة السنوٌةعام بإضافة 
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صندوق اعانات الطوارئ للعمالكتاب   
2222/  6/  64بتاريخ   
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صندوق اعانات الطوارئ للعمالكتاب   
2222/  7/  62بتاريخ   
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 كتاب االدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية
 بوزارة القوى العاملة والهجرة

2222/  66/  68بتاريخ   
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2226فى ضوء ما تضمنته تعليمات صندوق اعانات الطوارئ للعمال يناير   

األقصى واألدنى لألجر األساسى يكون الحدين   
لنحو التالىعلى ا%(١) ال نسبةا ذان يحدد على أساسهمال   

 

حد أقصى  التاريخ
 )جنيه(

حد أدنى 
 )جنيه(

 مالحظات

2019ٌولٌو  الحدٌن األقصى واألدنى لألجر  250.00 1670.00 
 األساسى 

2020ٌناٌر   0116.90 
1786.90 

017.50  
267.50 

% 7ٌضاف الحد األدنى للعالوة   

جنٌهات 10ٌقرب المبلغ ألقرب  270.00 1790.00  

2021ٌناٌر   0125.30 
1915.30 

018.90  
288.90 

% 7ٌضاف الحد األدنى للعالوة   

جنٌهات 10ألقرب ٌقرب المبلغ  290.00 1920.00  

2022ٌناٌر   0134.40 
2054.40 

020.30 
310.30 

% 7ٌضاف الحد األدنى للعالوة   

جنٌهات 10ٌقرب المبلغ ألقرب  320.00 2060.00  

2023ٌناٌر   0144.20 
2204.20 

022.40 
342.40 

% 7ٌضاف الحد األدنى للعالوة   

جنٌهات 10ٌقرب المبلغ ألقرب  350.00 2210.00  

 
 

 


