
       

 

 

 

 

 

  1002(   لسنة  5منشور عام رقم  ) 

  1002/  7صادر فى        /  

 )  قطـاع التأمينـات  (
 

 بشأن  
 

 تحديد الحقوق المستحقة للعاملين بوزارة التأمينات والشئون االجتماعية 

 مكرراً من قانون نظام العاملين 66والجهات التابعة لها المعاملين بالمادة 

 8791 لسنة 77لدولة الصادر بالقانون رقم المدنيين با

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

، وقاانون نااام  2975لسنة  79الصادر بالقانون رقم  اإلجتماعًفى ضوء ما تقضى به أحكام قانون التأمٌن 

قارار الاورٌر المصات  والئحتاه التنيٌيٌاة ، و 2978لسنة  77العاملٌن المدنٌٌن بالدولة الصادر بالقانون رقم 

بشااأن تواٌااع العاااملٌن الاايٌن ٌقومااون بأعمااار م قتااه ، وقاارار ورٌاار  2979لساانة  3بالتنمٌااة االدارٌااة رقاام 

للتنااٌم واإلدار  بشاأن  المركاريبشأن األمراض المرمناة ، وتعلٌمااا الجزاار  2995لسنة  159الصحة رقم 

  2  رقمًورار  التأمٌناا  ومنشوري،  2975لسنة  79الصادر بالقانون رقم  اإلجتماعًتنيٌي قانون التأمٌن 

بشااأن  2992لساانة  1بشااأن تعااوٌض األجاار المسااتح  للماارٌض بأحااد األمااراض المرمنااة ،   2988لساانة  

لسانة  77مكرراً من قانون ناام العاملٌن المادنٌٌن بالدولاة رقام  66الحقو  التأمٌنٌة للمعاملٌن بأحكام الماد  

بمااا انتزااا الٌااه الجمعٌااة  7/1/1000بتااارٌ   2757للتناااٌم واالدار  رقاام  مركااريال، وكتاااا الجزااار  2978

بشااأن تعااوٌض األجاار للماارٌض  86/6/766اليتااوو والتشاارٌج بمجلاال الدولااة ملااع رقاام  لقساامًالعمومٌااة 

 . بمرض مرمن

 يراعى ما يلـى  :

 
أثناء األجار  المرضٌة أو بعد ثباوا تحدٌد المعاملة المالٌة للعامر المرٌض بأحد األمراض المرمنة :    أوالً   

 العجر الكامر  :

 بالنسبة للعاملين الدائمين  : -8

 :  األساسًاألجر  -أ 

ٌتحدد األجر األساسى بما ٌتقاضاه من أجار أساساى بجزاة عملاه األصالٌة باافتراض مباشارته 

لتى ٌتم ضمزا أو األجر األساسى مضافاً الٌه العالواا الدورٌة ، والعالواا الصاصة ا –العمر 

 لزيا األجر اعتباراً من التوارٌ  المحدد  للضم .  
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 : األجر المتغٌر -ب 

  عناصر األجر المتغٌر غٌر المرتبطة بمشاركة العامر فى االنتاج وهاى المحادد قٌمتزاا أو

نسبتزا بمقتضى قوانٌن أو لوائح أو قراراا كالبدالا ، واعانة غالء المعٌشة والعالواا 

جتماعٌة ، والعالواا الصاصة ، فٌستح  هيه العناصر بافتراض مباشرته العمر وعدم اال

 حصوله على أجار  مرضٌة ، وكيا ما تم استحداثه أو رٌادته من هيه العناصر .

  عناصر األجر المتغٌر المرتبطاة بمشااركة العامار فاى االنتااج ، وهاى التاى ٌارتبط تحدٌاد

 -قٌمتزا بمعدالا أو بمستوو أداء العامر ، وتتحدد كاألتى  : 

 ـ  عناصر تستح  لمجرد شغر الواٌية  :

وهااى العناصاار التااى لزااا صااية الجماعٌااة كااالحوافر والمكافاانا الجماعٌااة والماانح 

اح وكيا العناصر المرتبطة بممارسة أعباء الواٌياة ، ٌساتح  هايه الجماعٌة واألرب

العناصار بااافتراض مباشاارته العماار وعاادم حصاوله علااى أجااار  مرضااٌة ، وكاايا فااى 

 حالة استحداث رٌاد  فى هيه العناصر .

 ـ  عناصر مرتبطة بمباشر  العمر فعالً  :

النتاااج كاااألجور وهااى العناصاار التااى ٌشااترط السااتحقاقزا المشاااركة اليعلٌااة فااى ا

االضااافٌة ومقاباار الجزااود غٌاار العادٌااة وباادر المشاااركة فااى اللجااان ، ومااا ٌصاارع 

للعاماار نتٌجااة تكلٌيااة بالعماار أٌااام العطااالا الرساامٌة ، فٌسااتح  العاماار المتوسااط 

الشزرو لما استحقه من هيه العناصر صالر السنة السابقة على األجار  المرضاٌة ، 

لما كان من المصاطبٌن بأحكامزا وفقااً لوضاعه الاواٌيى أو المد  ان قلا عن يلك طا

 باعتبارها داصلة ضمن عناصر األجر المستح  له .

ـ  ٌستح  العامر اجره بالميزوم الساب  حتى وان تجااور الحاد األقصاى ألجار االشاتراك  

 األساسى والمتغٌر .

 بالنسبة للعاملٌن اليٌن ٌقومون بأعمار م قتة أو موسمٌة  : -2

األجاار األساسااى واألجاار المتغٌاار المسااتح  لزاام صااالر األجااار  المرضااٌة ماان ماارض ماارمن  ٌتحاادد

( وٌستمر صرع هايا األجار حتاى انتزااء  2باألجر الوارد بعقود العمر مج مراعا  ما ورد بالبند ) 

 العقد أو انتزاء الموسم بحسا األحوار .

 الٌزا   :تحدٌد أجر االشتراك فى التأمٌن لليئاا المشار :    ثانياً 

مان قاانون التاأمٌن االجتمااعى والحاد   5ٌتحدد أجر االشتراك وفقااً لماا ورد بالبناد ط مان المااد     -2

 األقصى السنوو المقرر لألجرٌن األساسى والمتغٌر وفقاً للقراراا الصادر  فى هيا الشأن .
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السانة المٌالدٌاة وفقااً ماراد على الحدٌن األقصاى السانوو ألجار االشاتراك ٌاتم تساوٌته فاى نزاٌاة   -1

 للقواعد المقرر  فى هيا الشأن .

 
 على األجزر  المعنٌة تنيٌي ما ورد بزيا المنشور بكر دقة .  

 
 وزيرة  

 التأمينات والشئون اإلجتماعية 
 
 

 ((  دكتورة . أمينه الجندى))  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


