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 7975لسنة ( 79)قانون رقم 
 بإصدار

 7التأمين االجتماعيقانون 
 

 بإسم الشعب
 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجمس الشعب القانون ااَلتى نصو، وقد أصدرناه
 

  (المادة األولي) 

 .يعمؿ فيما يتعمؽ بنظاـ التأميف االجتماعى بأحكاـ القانوف المرافؽ

 (المادة الثانية) 

 : تشريعات اآلتيةيحؿ ىذا القانوف محؿ ال
 . بشأف المعاشات المدنية 1581مف ديسمبر سنة  62األمر الصادر فى  (1)
 . بشأف المعاشات المدنية 1581مف يناير سنة  11األمر الصادر فى ( 6)
 . بشأف المعاشات المدنية 1558مف يونيو سنة  61األمر الصادر فى ( 3)
 . لمدنيةبشأف المعاشات ا 1191لسنة  8القانوف رقـ ( 1)
 . بشأف المعاشات المدنية 1161لسنة  38القانوف رقـ ( 8)
بتعديؿ الئحة التقاعػد لمعمماء المدرسػيف والعمماء الموظفيف  1181لسنة  68القانػوف رقػـ ( 2)

 . باألزىر
بشأف جػواز الجمع بيف مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحؽ  1188لسنة  68القانوف رقػـ ( 8)

 . يف فيياقبؿ التع
جػر أو معاش ثالثة شيور عند وفاة أبشأف صرؼ مػرتب أو  1126لسنة  1القانوف رقػـ ( 5)

 . الموظؼ أو المستخدـ أو صاحب المعاش
بشأف عدـ جواز الجمع بيف مػرتب الوظيفة فى الشركات التى  1126لسنة  88القانوف رقـ ( 1)

                                                 
مادة وتـ إلغاؤه بموجب  133بإصدار قانوف التأمينات اإلجتماعية والمعاشات والذى احتوى عمى  6919لسنة  138صدر القانوف رقـ   1

 .6913لسنة  81القانوف رقـ 
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 . يف فيياتساىـ فييا الدولة وبيف المعاش المستحؽ قبؿ التعي
صدار قانػوف التأميػف والمعاشػات لموظفى الدولة ومستخدمييا إب 1123لسنة  89القانوف رقـ ( 19)

 . وعماليا المدنييف
بمنح معاشات لمموظفيف والمستخدميف الػذيف انتيت خدمتيـ قبؿ  1121لسنة  33القانوف رقـ ( 11)

 . ولـ يحصموا عمى معاش 1182أوؿ أكتوبر سنة 
 . صدار قانوف التأمينات االجتماعيةإب 1121لسنة  23نوف رقـ القا (16)
فى شأف التأميف الصحى لمعامميف فى الحكومة وىيئات االدارة  1121لسنة  88القانوف رقـ ( 13)

 . المحمية والييئات العامة والمؤسسات العامة
االسكندرية الصادرة  الئػحة صندوؽ المعاشات لممستخدميف الداخميف فػى ىػيئة العماؿ ببمدية( 11)

 . 1139سنة 
بشأف قواعد الجمع بيف المرتب أو المكافأة أو  1125لسنة  158قرار رئيس الجميورية رقـ ( 18)

 . المعاش
 . بشأف معاشات أمراء دارفور 65/1/1165قرار مجمس الوزراء الصادر فى ( 12)
 . كريةالئحة المرتبات لمعماؿ المصرييف الذيف كانوا بالسمطة العس( 18)
 . بشأف مدينة بورسعيد 1188لسنة  21قرار وزير بورسعيد رقـ ( 15)

  (المادة الثالثة)

تتولػى الجػيات التػى كانت تقـو بتطبيؽ التشػريعات المػشار إلييا فػى المادة الثانية صرؼ الحقوؽ 
معاشػات التى كانت مقررة بتمؾ التشريعات والحقػوؽ التى يقررىا القانوف المرافؽ ألصحاب ال

وتمػتـز تمؾ الجيات باداء و، بتمؾ التشريعات قبؿ العمؿ بأحكاموالمستحقيف الذيف كانوا معامميف 
6الحقوؽ المشار الييا بالفقرة السابقة عمػى حساب الخزانة العامة

 . 

 (المادة الرابعة)

 . بكادرات خاصةيسػتمر العمػؿ بالمػزايا المقػررة فػى القػوانيف واألنظػمة الوظيفيػة لممعامميف 

                                                 
 .1188لسنة  68استبدلت بالقانوف رقـ   6
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كما يستمر العمؿ بالقرارات والموائػح الصادرة بتنفيذ أحكاـ التشريعات المشار الييا بالمادة الثانية 
فيما ال يتعارض مع أحكامو وذلؾ لحيف صدور القرارات  ،القائمة فػى تاريػخ العمػؿ بيذا القانوف

 . المنصوص عمييا فيو
 

 (المادة الخامسة)

إصدار الموائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف وذلؾ خالؿ ستة أشير  عمى وزير التأمينات
 . مف تاريخ العمؿ بو

 (المادة السادسة)
 . يمغى كؿ حكـ يخالؼ أحكاـ ىذا القانوف بالنسبة لمعامميف بأحكامو

 (المادة السابعة)

   . لشير التالى لتاريخ نشرهويعمؿ بو اعتبارا مف أوؿ ا ،ينشر ىذا القانوف فى الجريدة الرسمية

 . وينفذ كقانوف مف قوانينيا ،يبصـ ىذا القانوف بخاتـ الدولة

 ( 1188أغسطس سنة  61)  1318شعباف سنة  18صدر برياسة الجميورية فى 

 . لساداتاأنور                                                                                               
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  قانون التأمين االجتماعى
  الباب األول

  نظام التأمين االجتماعى ومجال تطبيقو والتعاريف
 

 : يشمؿ نظاـ التأميف االجتماعى التأمينات التالية (:7)مادة 
 . تأميف الشيخوخة والعجز والوفاة( 1)
 . تأميف إصابات العمؿ( 6)
 . تأميف المرض( 3)
 . تأميف البطالة( 1)
 . تأميف الرعاية االجتماعية ألصحاب المعاشات( 8)

 

 :(2)مادة 

 3: تسرى أحكاـ ىذا القانوف عمى العامميف مف الفئات اآلتية
العاممػوف المدنيػوف بالجػياز االدارى لمدولػة واليػيئات العامػة والمؤسػسات العامة والوحدات ( أ)

 . وحدات االقتصادية بالقطاع العاـاالقتصادية التابعة ألى مف ىذه الجيات وغيرىا مف ال
 : العامموف الخاضعوف ألحكاـ قانوف العمؿ الذيف تتوافر فييـ الشروط اآلتية( ب)
 . سنة فأكثر 15أف يكوف سف المؤمف عميو  -1
ويصدر وزير التأمينات  ،أف تكوف عالقة العمػؿ التػى تربط المؤمػف عميو بصاحػب العمؿ منتظمة -6

ويستثنى مف ىذا الشرط  ،واعد والشػروط الالـز توافرىا العتبار عالقػة العمػؿ منتظمةقػرارا بتحديد الق
 . عماؿ المقاوالت وعماؿ الشحف والتفريغ

ومع عدـ االخالؿ بأحكاـ االتفاقيات الدولية التى صدقت عمييا جميورية مصر العربية يشترط 
أال تقؿ مدة العقد عف سنة وأف  ،لعمؿلسرياف أحكاـ ىذا القانوف عمى األجانب الخاضعيف لقانوف ا

 . توجد اتفاقية بالمعاممة بالمثؿ
المشتغموف باألعماؿ المتعمقة بخدمػة المنازؿ فيما عػدا مػف يعمػؿ منيـ داخؿ المنازؿ الخاصة ( ج)

 . الذيف يصدر بتحديدىـ قرار مف وزير التأمينات

                                                 
 .1188لسنة  68نوف رقـ استبدلت بالقا  3
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بشرط توافر الشروط المنصوص عمييا فى أفراد أسرة صاحب العمؿ الذيف يعمموف لديو ويعوليـ ( د)
 1(.ب)البند 

 5:(3)مادة 
تسرى احكاـ ىػذا القانوف عمى العامميف الػذيف سػبؽ التأميف عمييػـ وفػقا ( 6)استثناء مػف أحػكاـ المادة 

 . لقوانيف التأمينات االجتماعية والتأميف والمعاشات المشار الييا بالمادة الثانية مف قانوف االصدار
سنة والمتدرجيف  15ا تسػرى أحكاـ تأميف إصابات العمؿ عمى العامميف الذيف تقؿ أعمارىػـ عف كم

والتالميذ الصناعييف والطالب المشتغميف فػى مشروعات التشغيؿ الصيفى والمكمفيف بالخدمة العامة 
 . عميميةفى شأف الخدمة العامة لمشباب الذى أنيى المراحؿ الت 1183لسنة  82وفقا لمقانوف رقػـ 

 

 (4)مادة 
يجوز تحميؿ المؤمف  يكوف التأمػيف وفقا ألحكاـ ىػذا القانوف فػى الييئة القومػية لمتأميف االجتماعى وال

 . عمييـ أى نصيب فى نفقات التأميف إال فيما يرد بو نص خاص
 (5)مادة 

 : فى تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف يقصد

 : بالهيئة المختصة )أ(

 . تأميف االجتماعىالييئة القومية لم

 : بمجمس اإلدارة (ب)

 . مجمس إدارة الييئة القومية لمتأميف االجتماعى

 : بالمؤمن عميو (ج)

 . العامؿ الذى تسرى عميو أحكاـ ىذا القانوف وصاحب المعاش المنتفع بتأميف المرض

                                                 
 .6911لسنة  169مضاؼ بالقانوف رقـ ( د)البند   1
 .1159لسنة  13الفقرة الثانية مف المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   8
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 : بصاحب العمل (د)

 . فكؿ مػف يستخدـ عامال أو أكػثر مػف الخاضعيف ألحكاـ ىذا القانو 

 : بإصابة العمل( ىػ)

المرافؽ ، أو اإلصابة نتيجة حادث وقع ( 1)اإلصابة بأحػد األمراض المينية المبينة بالجدوؿ رقػـ 
أثناء تأدية العمؿ أو بسببو ، وتعتبر اإلصابة الناتجة عف اإلجياد أو اإلرىاؽ مف العمؿ إصابة عمػؿ 

بيا قػرار مػف وزير التأمينات باالتفاؽ مع وزير  متػى توافػرت فػييا الشػروط والقواعػد التػى يصدر
  . الصحة

ويعتبر فػى حكـ ذلؾ كؿ حادث يقػع لممؤمف عميو خالؿ فترة ذىابو لمباشرة عممو أو عودتو منو 
 . بشرط أف يكوف الذىاب أو اإلياب دوف توقؼ أو تخمؼ أو إنحراؼ عف الطريؽ الطبيعى

 : بالمصاب (و)

 . مف أصيب بإصابة عمؿ

 : بالمريض (ز)

 . مف أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمؿ

 2: بالعجز المستديم (ح)

كؿ عجػز يػؤدى بصفة مستديمة إلى فقداف المؤمف عميو لقدرتو عمى العمؿ كميا أو جزئيا فى مينتو 
األصمية أو قدرتو عمى الكسب بوجػو عػاـ ، وحػاالت األمػراض العقمػية ، وكػذلؾ األمػراض المزمػنة 

 . لمستعصية التػى يصدر بيا قرار مف وزير التأمينات باالتفاؽ مػع وزير الصحةوا

 8: األجـر االشتراك (ط)

                                                 
 .1159لسنة  13مستبدؿ بالقانوف رقـ ( ح)البند   2
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كؿ ما يحصؿ عػميو المؤمػف عػميو مػف مقابؿ نقدى مف جية عممو األصمية لقاء عممو األصمى ، 
  :ويشمؿ

 : ، ويقصد بواألجر األساسى -1
لمرفقة بنظػـ التوظػؼ بالنسبة لممؤمػف عمييػػـ مػف العامميف األجػر المنصوص عميو فػى الجػداوؿ ا( أ)

األجر  ، أووما يضاؼ إليو مف عالوات( 6)ادة مف الم( أ ) بالجيات المنصوص عمييا فى البند 
المنصوص عميو بعقد العمؿ وما يضاؼ إليو مف عالوات مستبعدا منو العناصر التى تعتبر جزءا 

ة لمعامميف الذيف تربطيـ بالجيات المشار إلييا عالقة تعاقدية أو ، وذلؾ بالنسبر المتغيرمف األج
 . عرضية بحسب األحواؿ

األجػر المنصوص عميو بعقد العمؿ وما يطرأ عميو مػف عالوات مستبعدا مػنو العناصر التى ( ب)
(  ب ، ج ، د) تعتبر جزءا مف األجر المتغير بالنسبة لممؤمف عمييـ المنصوص عمييػـ فػى البنديف

 (.6)مػف المادة 
  :فى جميع األحواؿ يراعى فى األجر األساسى ما يأتى

، ويتـ زيادتيما 1/8/6911ألجر بقيمة كؿ منيما فى يتحدد الحداف األدنى واألقصى السنوى ليذا ا
، وفى شير يونيو السابؽمنسوبة إلى كؿ منيما فى %  19سنويا فى أوؿ يوليو مف كؿ عاـ بنسبة 

شار إلييما يراعى جبر كؿ مف الحديف األدنى واألقصى الشيرى إلى أقرب عشرة تحديد الحديف الم
 . جنييات

إذا كاف األجر كمو محسوبا باإلنتاج أو بالعمولة فيعتبر ىذا األجر أجرا ( أ /  1)بمراعاة البند 
  أساسيا

  :ويقصد بو باقى ما يحصؿ عميو المؤمف عميو وعمى األخص :األجر المتغير -6

 . افزالحو ( أ)
 . العموالت( ب)
 . الوىبة( ج)
ويحدد رئيس مجمس الوزراء بناء عمى عرض وزير التأمينات البدالت التى ال تعتبر  البدالت( د)

                                                                                                                                                 
لسنة  68القانوف رقـ و ، 1159لسنة  13رقـ ، 1151لسنة  18رقـ بالقانوف ، وقد استبدؿ  6911لسنة  169بالقانوف رقـ لبند مستبدؿ ا  8

1188. 
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 . عنصرا مف عناصر أجر االشتراؾ
 . األجور اإلضافية( ىػ)
 . التعويض عف الجيود غير عادية( و)
 . إعانة غالء المعيشة( ز)
 . العالوات االجتماعية( ح)
 . العالوة االجتماعية اإلضافية( ط)
 . المنح الجماعية( ى)
 . المكافأة الجماعية( ؾ)
 . نصيب المؤمف عميو فى األرباح( ؿ)
 . ما زاد عمى الحد األقصى لؤلجر األساسى( ـ)

 . ىذا األجر ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب عناصر
صػمية العمػؿ المنتدب إليو المؤمف عميو طوؿ الوقت ويعتبر فى حكـ العمؿ األصمى بجية العمؿ األ

 . أو المعار إليو داخؿ البالد
 . وفى جميع األحواؿ يتعيف أال يقؿ أجر االشتراؾ عف الحد األدنى لؤلجور المحدد وفقا لقانوف العمؿ

 
  الباب الثانى

دارتها   إنشاء الصناديق وتمويمها وا 
 

 (6)مادة 
 : عمى الوجو اآلتى( 1)صوص عمييا فى المادة ينشأ صندوقاف لمتأمينات المن

 . صندوؽ لمتأمينات لمعامميف بالجياز االدارى لمدولة وبالييئات العامة( 1)
صندوؽ لمتأمينات لمعاممػيف بالمؤسػسات العامػة وبالوحػدات االقتصادية وبالقطاعيف التعاونى ( 6)

 . والخاص

 (7)مادة 
 : مػف المواد اآلتية( 2)ار إلييما بالمادة تتكوف أمػواؿ كؿ مػف الصندوقيف المش
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االشتراكات التى يؤدييا أصحاب األعماؿ عف العامميف لدييـ سػواء الحصة التى يمتـز بيا ( 1)
 . صاحب العمؿ أو الحصة التى يمتـز بيا المؤمف عميو وفقا ألحكاـ ىذا القانوف

 5. الشيخوخة والعجز والوفاةالمبالغ التػى تؤديػيا الخزانػة العامػة لحساب تأميف ( 6)
أو المؤمػف عمييـ لحساب مدد الخدمة ، أو صاحب العمؿ ، المبالغ التػى تؤدييا الخػزانة العامػة ( 3)

 . السابقة ضمف مدة االشتراؾ فى التأميف
 . الرسػـو التى يؤدييا أصحاب األعماؿ أو المؤمف عمييـ وفقا ألحكاـ ىػذا القانوف( 1)
 . ر أمواؿ الصندوؽحصيمة استثما( 8)
 . المبالغ االضافية وربح االستثمار المستحقة وفقا ألحكاـ ىذا القانوف( 2)
 . الموارد األخرى الناتجة عف نشاط الصندوؽ( 8)
 . االعانات والتبرعات واليبات التى يقرر مجمس االدارة قبوليا( 5)
 

 (8)مادة 
ألقؿ كؿ خمس سنوات تبدأ مػف تاريػخ آخػر يفحػص المركػز المالػى لكؿ مػف الصندوقيف مرة عمى ا

 . وذلؾ بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر ،فحػص تـ قبؿ العمؿ بيذا القانوف
فاذا تبيف وجود عجػز فػى أمػواؿ الصندوؽ ، ويجب أف يتناوؿ ىػذا الفحص قيمة االلتزامات القائمة 
وعػمى الخبير  ،زانػة العامػة بأدائوالتزمػت الخ ،ولـ تكؼ االحتياطيات والمخصصات المختمفة لتسويتو

 . أف يوضح فى ىذه الحالة أسباب العجز والوسائؿ الكفيمة بتالفيو
وال يجوز التصرؼ فيو  ،أما اذا تبيف مف التقدير وجود ماؿ زائد فيرحؿ ىذا الماؿ الى حساب خاص

 : وفى األغراض اآلتية ،إال بموافقة مجمس االدارة
 . ػز الػذى سػددتو الخػزانة العامػة طػبقا لمفقرة السابقةتسوية كؿ أو بعػض العج( 1)
 . تكويف احتياطى عاـ واحتياطيات خاصة لؤلغراض المختمفة( 6)
زيادة المعاشات عمى ضوء األسعار القياسية وذلؾ بنسبة يحددىا قرار مػف رئيس الجميورية بناء ( 3)

 . عمى عرض وزير التأمينات
 9(:9)مادة 

                                                 
 .1188لسنة  68بالقانوف رقـ ( 6،1)استبدؿ البند   5
 .1111لسنة  698المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   1



11 

 

مف  6و  1ة لمتأمػيف االجػتماعى تتولى ادارة الصندوقيف المشار إلييما فى البنديف تنشأ ىػيئة قومػي
 . مف ىذا القانوف 2المادة 

وتسرى  ،ويػكوف ليػذه اليػيئة الشخصية االعػتبارية وليا مػوازنة خاصػة تمحػؽ بالموازنة العامة لمدولة
 . زير التأميناتوتتبع و  ،عمييا القواعد واألحكاـ الخاصة بالييئات القومية

 71(:71)مادة 

يكوف لمييئة مجػمس ادارة برئاسة وزير التأمينات ويصدر بتشكيمو وطريقة اخػتيار أعػضائو وتحديد 
 . عمى أف يتضمف التشكيؿ نائبا أو أكثر لرئيس مجمس االدارة ،مكافآتيػـ قرار مف رئيس الجميورية

 (:77)مادة 
االجػتماعى ىػو السمطػة العميا المييمنة عمى شئونيا وتصريؼ مجػمس إدارة الييئة القومػية لمتأمػيف 

 : ولو عمى األخص ما يأتى، أمورىا 
إصػدار القػرارات والموائػح الداخػمية المتعمقػة بالشػئوف الماليػة واالدارية والفنيػة لمييئػة وشػئوف  (1)

 . 11العامػميف وذلؾ دوف التقػيد بالقواعػد والنظـ الحكومية
قرار مشروع الموازنة التخطيطية لمييئةدرا( 6)  . سة الخطط وا 
صدار القػرارات الالزمة لرفع مستوى األداء( 3)  . دراسػة تقاريػر المتابعػة وتقييػـ األداء الػدورية وا 
 . ومركزىا المالى ،إقرار ميزانية الييئة وحساباتيا الختامية السنوية( 1)
 . جتماعىدراسة التشريعات الخاصة بالتأميف اال( 8)
عداد المركز المالى( 2)  . تعييف الخبراء االكتوارييف لفحص وا 
إقػرار المسائػؿ المالػية واالدارية والفنيػة التػى تقضػى القوانػيف والقرارات والموائح باختصاص ( 8)

 . المجمس بيا
اتو ويجػوز لمجمس االدارة أف يشكؿ مف بيف أعضائو لجنة أو أكثر يعيد إلييا ببعض أختصاص

ولممجمس  ،ولممجمس أف يفوض رئيس مجمس االدارة أو أحػد مػديرى الييئة فػى بعض اختصاصاتو
 . أف يعيد الػى أحد أعضائو أو أحد المديريف فى القياـ بميمة محددة

 (:72)مادة 
 . لمعاونتو فى أداء ميامو ،يجوز لمجمس االدارة تشكيؿ لجاف استشارية

 (:73)مادة 

                                                 
 .1111لسنة  698المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   19
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( 8 ، 1،  3،  6، 1)وذلؾ فيما يتعمؽ بالبنود  ،س االدارة الى الوزير إلعتمادىاترفػع قػرارات مجمػ
 (.11)مف المادة 

 (:74)مادة 
 : ويتولى االختصاصات اآلتية ،يمثؿ رئيس مجمس االدارة الييئة أماـ القضاء وفى صالتيا بالغير

  . تنفيذ قرارات مجمس االدارة( 1)
  . ؿ بيا ومتابعتوإدارة الييئة وتطوير نظاـ العم( 6)
قرار المسائؿ المالية واالدارية والفنية التػى تقضى القوانيف والقرارات والموائح باختصاصو ( 3) دراسة وا 

  . بيا
عػرض مشروع ميزانية الييئة وحساباتيا الختامية عمى مجمس االدارة خالؿ سػتة أشػير مػف ( 1)

 . عة أعماؿ الييئة وتقييـ أدائيامػع تقرير عف متاب ،تاريػخ انتياء السنة المالية
إبالغ الجػيات المختصة بمشػروع الحػساب الختامى لمييئة خالؿ شػير مػف تاريخ موافقة مجمس ( 8)

 . االدارة عميو
 . مػوافاة الػوزارة وأجػيزة الػدولة بما تطػمبو مػف بيانات وتقارير عػف الييئة( 2)

 . اختصاصاتو مديرى الييئةويجوز لرئيس مجمس االدارة أف يفوض فى بعض 
 (:75)مادة 

 . يندب وزير التأمينات مف يحؿ محؿ رئيس مجمس االدارة فى حالة غيابو أو خمو منصبو
ولمػوزير أف يفػوض فى بعػض اخػتصاصاتو المنصوص عمييا فى ىػذا القانوف مجمس االدارة أو 

 . رئيسو
 (:76)مادة 

مسئولوف ماليوف مف بيف  القومية لمتأميف االجتماعى يتولى االشراؼ عمى أعماؿ الحسابات بالييئة
حؽ التوقيع عمى الشيكات وأذوف  -دوف غيرىـ  - ويكوف ليـ ،العامميف بيا تخطر بيـ وزارة المالية

 . الصرؼ
بشأف  1183لسنة  83رقػـ ف لمتأميف االجتماعى أحػكاـ القانو وتطػبؽ عػمى موازنة الييئة القومية 

 . خاص فى ىذا القانوف فيما لػـ يرد بشأنو نػص، ولة الموازنة العامة لمد
 72 الباب الثالث

  تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

                                                 
 .1188لسنة  68ؿ الباب الثالث بالقانوف رقـ استبد  16
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  الفصل األول
 التمويل

 
 (:77)مادة 

 : يموؿ تأميف الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى
 . لديو شيريا مف أجور المؤمف عمييـ%  18الحصة التػى يمػتـز بيا صاحػب العمؿ بواقع ( 1)
 . مف أجره شيريا%  19الحصة التى يمتـز بيا المؤمف عميو بواقع ( 6)
  مف األجور الشيرية%  1المبالػغ التى تمتـز بيا الخزانة العامة بواقع ( 3)

 .الشير التالى لتاريخ االستحقاؽ لممؤمػف عمييػـ وتؤدى الى الييئة القومية لمتأميف االجتماعى فى أوؿ
 . اآلخر أو الخزانة العامة لمحقوؽ التػى يؤدييا الصندوؽ بالنيابة عػف الصندوؽ القيمة الرأسمالية( 1)
 . والتأميف والمعاشات المبالغ المستحقة لحساب مدة االشتراؾ فى قوانيف التأمينات االجتماعية( 8)
عية أو التأمينات االجتما المبالػغ المستحػقة لحػساب المػدد السابقػة عمػى االشػتراؾ فػى أنظمة( 2)

 : التأميف والمعاشات وتشمؿ
بدء العمؿ بأنظمة التأميف  المبالغ التى تمتـز بيا الخزانة العامة عف المدد السابقة عمى تاريػخ( أ)

 . والمعاشات
لقوانيف العمؿ ويؤدييا  مكافأت نياية الخدمػة القانونية بالنسػبة لممؤمػف عمييـ الذيف يخضعوف( ب)

 : عػند انتياء خدمة المؤمف عميو وفقا لما يأتى ية لمتأميف االجتماعىصاحب العمؿ لمييئة القوم
التأمػينات االجتماعية  المكافآت المستحقة عف مدد الخدمة السابقة عػمى االشػتراؾ فى نظاـ( 1)

 . صدار قانوف العمؿإب 1151 138مف القانوف رقػـ ( 3)محسوبة وفػقا لممادة 
السابػؽ وبػيف الناتػج مػف  قػة محسػوبة عمى الوجو المبيف بالبندالفػرؽ بيف المكافػأة المستح( 6)

وذلؾ عف مدة االشتراؾ  ،لمتأميف االجتماعى اف وجد اشػتراكات صاحػب العمؿ فػى الييئة القومية
 . 31/16/1121حتى 

 . تاريخ انتياء الخدمة عميو فى وتحسب المكافأة المشار الييا عمى أساس األجر األخير لممؤمف
يراعى  8/1/1181اعتبارا مف  النسػبة لممؤمػف عمييػـ الػذيف حولت أجورىـ مف اليومية الى الشيريةوب

دمة عمى يقسـ األجػر الشيرى فى تاريخ انتياء الخ عند حػساب المكافأة عػف مػدة العمؿ اليومية أف
 . أساسيا تحويؿ األجر اليومى الى أجر شيرىى عػدد األياـ التى تـ عمػ

 . السابقة أو حسابيا الغ التػى يؤدييا المؤمػف عمييـ مقابؿ االشتراؾ عف مدد العمؿالمب( 8)
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 . المبالغ االضافية ألمواؿ ىذا التأميف( 5)
 13. مف أجر المؤمف عميو األساسى%  8اشتراؾ يقتطع بواقع ( 1)

 الفصل الثانى

 فى المعاشات والتعويضات

 74(:78)مادة 
 : يستحؽ المعاش فى الحاالت اآلتية

إنتياء خدمػة المؤمػف عميو لبموغػو سػف التقاعػد المنصوص عػميو بنظاـ التوظؼ المعامػؿ بو أو ( 1)
 ،(6)مف المادة ( ج)و ( ب)لبموغػو سػف السػتيف بالنسبة لممؤمف عمييـ المنصوص عمييـ بالبنديف 

 . شيرا عمى األقؿ 169وذلؾ متى كانت مدة اشتراكو فػى التأميف 

 . ممغى( 6)

أو العجز الجزئى المستديـ متى ثبت عدـ  ،إنتياء خدمػة المؤمػف عميو لموفاة أو العجز الكامؿ( 3)
 . وذلؾ أيا كانت مدة اشتراكو فى التأميف، وجػود عمؿ آخػر لو لػدى صاحب العمؿ 

ويثبت عػدـ وجػود عمؿ آخػر بقرار مف لجنة يصدر بتشكيميا قرار مف وزير التأمينات باالتفاؽ مػع 
ويكوف مف بيف أعضائيا ممثؿ عف التنظيػـ النقابػى أو العامػميف بحسػب األحػواؿ ، لوزراء المختصيف ا

جراءات عمؿ المجنة ،وممثؿ عػف الييئة القومية لمتأميف االجتماعى  . ويحدد القرار قواعد وا 

ناء عمى ويستثنى مف شرط عدـ وجود عمؿ آخر الحاالت التى يصدر بيا قرار مف وزير التأمينات ب
 . اقتراح مجمس االدارة

وفاة المؤمػف عميو أو ثبوت عجزه عجزا كامال خالؿ سنة مف تاريخ إنتياء خدمتو ويشػترط عػدـ ( 1)
 ،وعػدـ صرفو القيمة النقدية لتعويػض الدفعة الواحػدة( 1)تجاوزه السػف المنصوص عمييا فى البند 
 . وذلؾ أيا كانت مدة اشتراكو فػى التأميف

                                                 
 .1151لسنة  18مضاؼ بالقانوف رقـ ( 1)البند   13
 .1159لسنة  13المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   11
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السابقتيف أف تكوف لممؤمف ( 1 ، 3)رط السػتحقاؽ المعاش فػى الحالتيف المبينتيف فى البنديف ويشػت
وال يسرى ىػذا  ،عميو مػدة اشػتراؾ فػى التأميف ال تقؿ عف ثالثة أشػير متصمة أو ستة أشير متقطعة

 : الشػرط فػى شػأف الحاالت اآلتية

وكػذلؾ المؤمف عمييـ المنصوص ( 6)مػف المادة  (أ)المؤمف عمييـ المنصوص عمييـ فػى البند ( أ)
مف ذات المادة الذيف يخضعوف لموائػح توظػؼ صػادرة بناء عمػى قػانوف أو ( ب)عمييـ فى البند 

حػددت أجػورىػـ وعالواتيػـ وترقياتيػـ بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانوف العمؿ متى وافػؽ 
 . ح أو االتفاقات بناء عمى عرض الييئة القومية لمتأميف االجتماعىوزير التأمينات عمػى ىػذه الموائػ

انتقاؿ المؤمػف عميو مػف العامميف المنصوص عمييـ فى البند السابؽ مف ىذه الفقرة لمعمؿ ( ب)
 .(1 ،3) بالقطاع الخاصة وتوافرت فى شأنو حاالت االستحقاؽ المنصوص عمييا فى البنديف 

 . أو وقوع وفاتو نتيجة إصابة عمؿثبوت عجز المؤمف عميو ( ج)

، بشرط ( 3 ،1)إنتياء خػدمة المؤمػف عػميو لغػير األسػباب المنصوص عػمييا فى البنود ( 8)
شيرا وأال يكوف خاضعا لتأميف الشيخوخة والعجز والوفاة  619 فعمية ال تقؿ عف مدة اشتراؾ توافر

 .18 فى تاريخ تقديـ طمب الصرؼ

و أو ثبوت عجزه الكامػؿ بعد انقضاء سػنة مػف تاريخ إنتياء خدمتو أو بموغو وفػاة المؤمػف عػمي( 2)
شػيرا عمػى األقؿ ولـ يكف قد  169سف الستيف بعد إنتياء خدمتو متى كانت مػدة اشتراكو فػى التأمػيف 

ويسوى المعاش فى ىذه الحالة عمى أساس مدة  ،صرؼ القيمة النقدية لتعويض الدفعػة الواحػدة
 . ؾ فى التأميفاالشترا

بالنسبة لممؤمف عمييػـ مػف العامميف فػى ( 1)ويجوز تخفيض السػف المنصوص عمييا فى البند 
األعماؿ الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار مف رئيس مجمس الػوزراء بناء عمػى ما يعرضو وزير 

 : التأمينات ويجب أف يتضمف ىذا القرار ما يأتى
 . النسبة لكؿ مف تمؾ األعماؿتحديد السف المذكورة ب( أ)
رفع النسب التى يحسب عمى أساسيا المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمف عميو عف تخفيض ( ب)

                                                 
 .6911لسنة  169مستبدؿ بالقانوف رقـ ( 8)البند   18
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 . السف
زيادة نسبة االشتراكات لمواجية األعباء الناتجة عف المزايا التى تقرر لمعامميف المشار الييـ ( ج)

 . وتحديد مف يتحمؿ ىذه الزيادة

 76:مكرر( 78)مادة 
ستحؽ المعاش عػف األجر المتغير أيا كانت مدة اشتراؾ المؤمف عميو عػف ىػذا األجػر وذلؾ متى ي

 . توافرت فى شأنو إحدى حاالت استحقاؽ المعاش عف األجر األساسى
ويشػترط لصرؼ المعاش عػف االجػر المتغير عػند استحقاقو لتوافر الحالة المنصوص عػمييا فػى البند 

 . أال تقؿ سف المؤمف عميو عػف خمسيف سنة( 15)مف المادة ( 8)
 77(:79)مادة 

يسوى معاش األجر األساسى لممؤمف عميو عمى أساس المتوسط الشيرى لؤلجور التى حددت عمى 
أساسيا االشتراكات خالؿ السنتيف األخيرتيف مف مدة االشتراؾ فى التأميف أو مدة االشتراؾ فى 

 .التأميف إف قمت عف ذلؾ 

حساب متوسط أجر االشتراؾ أال تجاوز األجور التى يتـ تحديد المتوسط عمى أساسيا ويراعى عند 
ذا قمت خيرة مف مدة االشتراؾ فى التأميفمف أجر االشتراؾ فى بداية خمس سنوات األ% 189 ، وا 

 .عف كؿ سنة % 19مدة االشتراؾ عف خمس سنوات تكوف الزيادة المشار إلييا بالفقرة السابقة بنسبة 

معاش األجر المتغير عمى أساس المتوسط الشيرى لؤلجور التى حددت عمى أساس ويسوى 
عف كؿ سنة % 3االشتراكات خالؿ مدة االشتراؾ عف ىذا األجر بمراعاة أف يزاد ىذا المتوسط بواقع 

كاممة مف سنوات مدة االشتراؾ الفعمية عف ىذا األجر بشرط أال يزيد المتوسط بعد إضافة ىذه الزيادة 
 .لحد األقصى ألجر االشتراؾ المتغير عمى ا

 :ويراعى فى حساب المتوسط الشيرى ما يأتى 

 .يعتبر الشير الذى انتيت فيو الخدمة شيرا كامال ( 1) 

                                                 
 .1151لسنة  18المادة مضافة بالقانوف رقـ   12
 .1159لسنة  13مستبدلة بالقانوف رقـ  ، وكانت6911لسنة  169المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   18
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إذا تخممت فترة متوسط حساب المعاش عف األجر األساسى مدد لـ يحصؿ فييا المؤمف عميو ( 6) 
 س كامؿ األجر عمى أجره عنيا كمو أو بعضو حسب المتوسط عمى أسا

 78(:21)مادة 
يسػػوى المعػػػاش بواقػػػع جػػزء واحػػػد مػػػف خمسػػة وأربعػػػيف جػػػزءا مػػف األجػػػر المنصػػػوص عميػػو فػػػى المػػػادة 

 .السابقة عف كؿ سنة مف سنوات مدة االشتراؾ فى التأميف 
بواقػػع ( المعػػاش المبكػػر) 15مػػف المػػادة  8ويسػػوى المعػػاش لتػػوافر الحالػػة المنصػػوص عمييػػا فػػى البنػػد 

المرفػؽ فػى تػاريخ تقػديـ ( 1)ف المعامػؿ المنػاظر لسػف المػؤمف عميػو المحػدد بالجػدوؿ رقػـ جزء واحد م
 .طمب صرؼ الحقوؽ التأمينية 

مف األجر المشار إليو فى الفقرة األولى ويستثنى مف ىذا %(  59)ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 
 :الحد الحاالت اآلتية 

ات الصػػػػادرة تنفيػػػػذا ليػػػػا بتسػػػػويتيا عمػػػػى غيػػػػر األجػػػػر المعاشػػػػات التػػػػى تػػػػنص القػػػػوانيف أو القػػػػرار  -1
ف أجػػر اشػػتراؾ المػػؤمف عميػػو مػػ%(  199)المنصػػوص عميػػو فػػى ىػػذا البػػاب فيكػػوف حػػدىا األقصػػى 

 .، وتتحمؿ الخزانة العامة الفرؽ بيف ىذا الحد والحد األقصى المشار إليو األخير
%(  199)فيكػوف حػدىا األقصػى  15المعاشات التػى تػربط وفقػا لػنص الفقػرة األخيػرة مػف المػادة  -6

 .مف أجر اشتراؾ المؤمف عميو األخير 
مػػف الحػػد األقصػػى ألجػػر %(  59)وفػػى جميػػع األحػػواؿ يتعػػيف أال يزيػػد الحػػد األقصػػى لممعػػاش عمػػى 

 .االشتراؾ فى تاريخ االستحقاؽ 
 (:27)مادة 

 : مدة اشتراؾ المؤمف عميو فى التأميف ىى
نتفاع بأحكاـ ىذا القانوف أو مػف تاريػخ بػدء االنتػفاع بقوانػيف التأمػيف ػ المدة التى تبدأ مف تاريخ اال1

والمدد التى قررت تمؾ القوانيف ضميا  ،والمعاشػات أو بقوانػيف التأمػينات االجتماعية بحسب األحػواؿ
 . لمدة االشتراؾ

 . المدد التى ضمت لمدة اشتراؾ المؤمف عميو فى التأميف بناء عمى طمبو .6
ػدد البعػثة العممػية الرسػمية التى تمى التعميـ الجامعى أو العالى الجائز حسابيا ضمف مدة الخدمة ػ م3

 . أو التى روعيت فى تقدير األجر
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ويشترط لحساب المدد المشار الييا أال يكوف المؤمف عميو قد صرؼ عنيا حقوقو التقاعدية أو 
 . التأمينية

كما يجبر كسر السنة سػنة كاممة  ،ب المدد المشار إليياويجبر كػسر الشػير شيرا فى مجموع حسا
 . فى ىذا المجموع اذا كاف مف شأف ذلؾ استحقاؽ المؤمػف عميو معاشا

 (:22)مادة 
مػف ( 1و  3)تضاؼ مػدة افػتراضية لمدة االشتراؾ فى التأميف لتقدير المعاش المستحؽ وفػقا لمبنديف 

ال تزيد عمػى المػدة الباقية لبموغ المؤمف عميو السف مقدارىا ثالث سنوات بشرط أ( 15)المادة 
واذا كاف المعاش يقؿ بعد اضافة ىػذه المدة عػف  ،مف المادة المذكورة( 1)المنصوص عمييا بالبند 

 . مف األجر الذى سوى عمى أساسو رفع الى ىذا القدر%  89
لحػد األقصى المنصوص عميو ويزاد المعاش فػى ىػذه الحاالت بما يساوى نصؼ الفػرؽ بينو وبيف ا

 (.69)فى الفقرة األولى مف المادة 
مف ( 8 ، 6)وتسرى أحكاـ ىذه المادة فى حالة طمب صرؼ المعاش المستحؽ وفقا لمحالتيف رقمى 

لثبوت العجز الكامؿ أو وقوع الوفاة خالؿ سنة مػف تاريخ انتياء الخدمة بشرط أال يكوف ( 15)المادة 
مف المادة المذكورة فى تاريخ ثبوت العجز أو ( 1)سػف المنصوص عمييا بالبند المؤمف عميو قد بمغ ال

 . وأال يكوف قد صرؼ معاشو قبؿ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة ،وقوع الوفاة
 79(:23)مادة 
 (:24)مادة 

%  89عػف ( 15)مػف المادة ( 1)إذا قػؿ المعاش المستحؽ فػى الحاالت المنصوص عػمييا بالػبند 
جػر الػذى سوى عمى أساسو المعاش رفع الى ىذا القػدر وذلؾ مػتى بمغت مدة اشتراؾ المؤمػف مػف األ

 . شيرا عمى األقؿ 619عػميو فى التأميف 
ويكوف الحػد األدنػى لمعاش المؤمػف عػميو المستحؽ فػى حاالت بموغ سػف الشيخوخة أو العجز أو 

 . ييا شيرياعشػريف جن( 15)الوفاة المنصوص عمييا فػى المادة 
 (:25)مادة 

ويستحؽ المعاش لتوافر ، يسػتحؽ المعاش اعػتبارا مػف أوؿ الشػير الذى نشأ فيو سبب االستحقاؽ 
 .مف اوؿ الشير الذى قدـ فيو طمب الصرؼ( 15)مف المادة ( 8)الحالة المنصوص عمييا فى البند 

أو ثبػوت العجز الكامؿ أو  وفى حالة عدـ تقديـ طمب الصرؼ حتى بموغ المؤمف عميو سف الستيف
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 وقوع الوفاة فيستحؽ ىػذا المعاش اعػتبارا مػف أوؿ الشػير الذى تحققت فيو احدى الوقائع المشار الييا
 (:26)مادة 

اذا زادت مػدة االشػتراؾ فػى التأمػيف عمى سػت وثالثيف سػنة أو القدر المطموب الستحقاؽ الحد 
استحؽ المؤمف عميو تعويضا مف دفعة ، ؽ أييما أكبر األقصى لممعاش الذى يتحمؿ بو الصندو 

 . مف األجر السنوى عف كؿ سنة مف السنوات الزائدة%  18واحدة يقدر بواقع 
ويقصد باألجػر السػنوى المتوسػط الشيرى لؤلجر الذى سدد عنو االشتراؾ خالؿ السنتيف األخيرتيف 

واعد المنصوص عمييا بالفقرة الرابعة ويراعى فى حساب ىذا المتوسط الق ،مضروبا فى أثنى عشر
 .(11)مف المادة 

 : وعند حساب المدة المستحؽ عنيا ىذا التعويض تستبعد مف مدة االشتراؾ فى التأميف المدد اآلتية
 .(66)المدة المنصوص عمييا بالمادة ( 1)
 .(31)المدد التى حسبت وفقا لممادة ( 6)
باضافتيا لمدة االشتراؾ فى التأميف وذلؾ ما لـ تنص المدد التى تقضى القوانيف والقرارات ( 3)

 . القوانيف عمى استحقاؽ ىذا التعويض عف ىذه المدد
ويصرؼ ىذا المبمغ فى حالة وفاة المؤمف عميو أو صاحب المعاش قبؿ صرفو وفقا لمقواعد 

 (.68)مف المادة ( 19)المنصوص عمييا بالبند 
لوا بكؿ مبمغ التعويض أو بجزء مػنو معاشا يحسػب ويجوز لصاحب المعاش ولممستحقيف أف يستبد

عف كؿ سنة مف السنوات الزائدة ويضاؼ لممعاش المستحؽ ويعتبر جزءا منو مع مراعاة  1/88بواقع 
 .(69)عدـ تجاوز مجموع المعاشيف الحد األقصى المنصوص عميو بالفقرة الرابعة مف المادة 

 21(:27)مادة 
اذا انتيت خدمة المؤمػف عػميو ولػـ تتوافػر ( 15)مف المادة ( 2 ، 1)مع عػدـ اإلخالؿ بحكـ البنديف 

مػف األجػر %  18فيو شػروط استحقاؽ المعاش استحؽ تعويض الدفعة الواحػدة ويحسػب بنسبة 
 . السػنوى عػف كؿ سػنة مف سنوات مدة االشتراؾ فى التأميف

الشتراؾ خالؿ السنتيف األخيرتيف أو ويقصد باألجر السنوى متوسط األجر الشيرى الذى سػدد عنو ا
ويراعى فػى حساب ىػذا ، مدة االشتراؾ فى التأميف إف قمت عػف ذلؾ مضروبا فػى أثنى عشػر

 .(11)المتوسط القواعد المنصوص عمييا بالفقرة الرابعة مف المادة 
 : ويصرؼ ىذا التعويض فى الحاالت اآلتية
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 . بموغ المؤمف عميو سف الستيف( 1)
ادرة األجػنبى لمبالد نيائيا أو اشتغالو فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقو بالبعثة الدبموماسية مػغ( 6)

 . فى سفارة أو قنصمية دولتو
 . ىجرة المؤمف عميو( 3)
الحكػـ نيائيا عمػى المؤمػف عميو بالسجف مػدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبموغو ( 1)

 . سف الستيف أييما أقؿ
 . اذا نشأ لدى المؤمف عميو خالؿ مدة سجنو عجز جزئى مستديـ يمنعو مف مزاولة العمؿ( 8)
 .61 ممغى( 2)
 . انتظاـ المؤمف عميو فى سمؾ الرىبنة( 8)
التحاؽ المؤمف عميو بالعمؿ فػى احػدى الجيات المستثناه مػف تطبيؽ أحػكاـ ىػذا القانػوف ( 5)

 . قػرار مػف وزير التأمينات بالشػروط واألوضػاع التػى يػصدر بيا
 . عجز المؤمف عميو عجزا كامال( 1) 
وفػى ىػذه الحالة تػصرؼ المبالػغ المسػتحقة بأكمميا الى مستحقى المعاش ، وفاة المؤمػف عميو ( 19)

عنو حكما موزعة عمييـ بنسبة أنصبتيـ فى المعاش فإذا لـ يوجػد سػوى مسػتحؽ واحػد لممعاش أديت 
 . فإذا لـ يوجد أى مستحؽ لممعاش صرفت لمورثة الشرعييف، بالغ بالكامؿ إليو ىذه الم

اذا كانت المؤمف عمييا متزوجة أو مطمقة أو مترممة أو كانت تبمغ سف الواحدة والخمسيف ( 11)
وال يستحؽ صرؼ التعويض فى ىذه الحالة اال لمرة واحدة طواؿ مدة  ،فأكثر فى تاريخ طمب الصرؼ

 . 66يا فى التأميفاشتراؾ المؤمف عمي
ليو مبمغ إيصرؼ مبمغ التعويض مضافا (  19و  1و  1) وفى الحاالت المنصوص عمييا بالبنود 

مػف مبمغ التعويض عف عدد السنوات الكاممة مػف تاريخ انتياء الخدمة حتى تاريخ %  2مقداره 
 63. استحقاؽ الصرؼ

 (:28)مادة 
أف يختار بيف ( 68)مػف المادة ( 3و  6)ا بالبنديف يجوز لممؤمػف عميو فػى الحاالت المنصوص عػميي

الحصوؿ عمى تعويض الدفعة الواحدة أو الحصوؿ عمى المعاش وذلؾ متى كانت مدة اشتراكو فى 
 . التأميف تعطيو الحؽ فى المعاش
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كما يجػوز لصاحػب المعاش فػى الحاالت المػشار الييا بالفقرة السابقػة التنازؿ عػف حػقو فػى المعاش 
وصرؼ تعويض الدفعة الواحػدة عمى أف يخصـ منو قيمة ما صرفو مف معاش وال يجوز لو ذلؾ إال 

 . مرة واحدة
 (:29)مادة 

إذا عاد المياجر لالقامة بالبالد نيائيا والتحؽ بعمؿ يخضعو ألحكاـ ىذا القانوف خالؿ سػنتيف مػف 
( 65و  68)احدة وفقا ألحكاـ المادتيف تاريػخ اليجػرة الػتـز برد ما صرؼ إليو مف تعويض الدفعة الو 

وتحسب المدة ( 111)اما دفعة واحػدة خالؿ سنة مف تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقا ألحكاـ المادة 
 . التى صرؼ عنيا التعويض ضمف مدة اشتراكو فى التأميف

عمى أف يكوف  ويسرى حكـ الفقرة السابقة فػى شػأف الحاالت السابقة عمى تاريػخ العمؿ بيذا القانوف
 . ميعاد رد المبالغ المذكورة ثالث سنوات مػف ىػذا التاريخ

 24(:31)مادة 
  يستحؽ المؤمػف عميو مكافأة متػى توافرت إحدى حاالت استحقاؽ المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة

 وتحسب المكافأة بواقع أجػر شػير عػف كؿ سنة مف سنوات مدة االشتراؾ فى نظاـ المكافأة ويقدر
أجػر حػساب المكافاة بأجػر حساب معاش األجػر االساسى المنصوص عميو فى الفقرة االولى مف 

 (.11)المادة 
 : وذلؾ فى الحاالت االتية ،ويكوف الحد االدنى لممكافاة اجر عشرة شيور محسوبا وفقا لمفقرة السابقة

رت الشروط المنصوص عمييا إنتياء خدمة المؤمف عميو لثبوت العجز الكامؿ أو الوفاة متى تواف -1
 (.15)فى الفقرة الثانية مف المادة 

مف المادة ( 1)إنتػياء انتفاع المؤمف عميو بنظاـ المكافأة لبموغو السف المنصوص عمييا فى البند  -6
وكانت مدة اشتراكو فى نظاـ االدخار عشر  1/1/1151متى كاف خاضعا ليذا النظاـ فى ( 15)

نت ىػذه السػف تقؿ عف الستيف تتحمؿ الخزانة العامة بالفرؽ بيف ىػذا الحػد سنوات عمى األقؿ واذا كا
 . والمكافأة المستحقة عػف المدة الفعمية ويسرى ىػذا الحكـ فى شأف المادة االولى مف ىذا القانوف

 . وال ينتفع المؤمف عميو بالحد األدنى لممكافاة إال مرة واحدة طواؿ مػدد اشتراكو فى التأميف
 : ما يأتى( 31)عػى بالنسبة الػى المػدد المحسوبة فػى نظاـ المكافأة وفقا لممادة ويرا
 . تحسب المكافأة عف ىذه المدة وتضاؼ الى الحد االدنى المشار إليو -1
المرافؽ وعمى اساس سف المؤمف ( 1)تقدر المكافأة المستحقة عػف ىػذه المػدة طػبقا لمجػدوؿ رقػـ  -6
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اؽ الصرؼ واجر حساب المكافأة المشار إليو وذلؾ فى حاالت استحقاؽ عميو فى تاريخ استحق
 . مف الفقرة الثانية أو الوفاة( 6)الصرؼ لغير بموغ السف المشار إليو فى البند 

تخصـ مف المكافأة القيمة الحالية ألقساط المدة المشار إلييا وذلؾ مع عدـ االخالؿ بحكـ الفقرة  -3
 . 111الرابعة مف المادة 

فى حالة استحقاؽ المكافأة لوفاة المؤمف عميو تصرؼ لمستحقى المعاش أو تعويػض الدفعػة الواحػدة و 
فإذا لـ يوجد أى مستحؽ ، بحسب األحػواؿ فإذا لـ يوجد سوى مستحؽ واحد أديت إليو بالكامؿ 

 . صرفت لمورثة الشرعييف
 25:مكرر (31)مادة 
 (:37)مادة 

منصب وزير أو نائب وزير عمى أساس آخر أجر تقاضاه يسوى معاش المؤمف عميو الذى شغؿ 
 : وذلؾ وفقا لآلتى

جنييا شيريا  169جػنييا شػيريا ونائب الوزير معاشا مقداره  189يستحػؽ الوزير معاشػا مقػداره  : أوال
 : فى الحاالت اآلتية

ف سنة وكاف قد قضى اذا بمغػت مػدة اشػتراكو فى تاريػخ انتياء خػدمتو كوزير أو نائب وزير عشري( 1)
 . سنة متصمة عمى األقؿ فى أحد المنصبيف أو فييما معا

اذا بمغت مدة اشتراكو فى تاريخ انتياء خدمتو كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكاف قد قضى ( 6)
 . سنتيف متصمتيف عمى األقؿ فى أحد المنصبيف أو فييما معا

تو كوزير أو نائب وزير خمس سػنوات وكاف قد اذا بمغت مدة اشتراكو فى تاريخ انتياء خدم( 3)
 . قػضى أربع سػنوات متصمة عمى األقؿ فى أحد المنصبيف أو فييما معا

ويستحؽ مف ال تتوافر فيو المدد السابقة وكاف قد قضى فى أحد المنصبيف أو فييما معا مدة ثالث 
 . سنوات متصمة ثمثى المعاش المذكور
  .عمييا فى ىذا البند جبر كسر الشير شيراويراعى فى حساب المدد المنصوص 

يسػوى لو المعاش عػف مػدة اشػتراكو فى التأميف التى تزيد عمى المدد المنصوص عمييا فى  :ثانيا
عمى أال يتجاوز مجموع المعاشيف الحػد  ،البند أوال ويضاؼ الػى المعاش المستحؽ وفقا لمبند المػذكور

 62. 69خيرة مف المادة األقصى المنصوص عميو فػى الفقرة األ
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 .1159لسنة  13يا مستبدؿ بالقانوف رقـ بند ثان  62
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اذا لػـ تبمغ مػدة الخدمػة التػى قػضاىا فى ىذيف المنصبيف أو أحػدىما القػدر المشار الػيو بالبند  : ثالثا
اسػتحؽ مػعاشا يحسب وفقا لمدة األشتراؾ فى التأميف وعمى أسػاس آخػر أجػر تقاضاه فاذا قػؿ ( أوال)

 . ش أو تعويض الدفعة الواحدةجنييا شيريا خير بيف المعا 68المعاش عػف 
وتتحمؿ الخػزانة العامة بالفرؽ بيف المعاش المحسوب وفقا ليذه المادة والمعاش المحسوب وفقا 

 . لمنصوص األخرى
 تػصرؼ المعاشات المستحقة وفقا ليػذا النص دوف تخفيض( 68و  63)واستثناء مػف المادتيف 

 . الخدمة فى حالة اختياره ويستحؽ صرؼ تعويض الدفعة الواحدة فػور انتياء
  الفصل الثالث

  قواعد حساب بعض مدد االشتراك فى التأمين
 (:32)مادة 

فى حالة استحقاؽ  1/88تحسب مدد االشتراؾ اآلتية بواقع ( 68و  69)استثناء مف المادتيف 
و قد وذلؾ اذا لـ يكف المؤمف عمي، فى حالة استحقاؽ تعويض الدفعة الواحدة %  1المعاش وبواقع 
 : أدى عنو اشتراكا

ػ المدد السابقة عمى تاريخ بػدء االنتفاع بقوانيف التأميف والمعاشات أو التأمػينات االجتماعية التػى 1
 . قػضت تمؾ القوانػيف بحػسابيا ضػمف مػدة االشتراؾ فى التأميف

أو باليومية أو  ػ المػدد التػى قػضيت باحػدى الوظائؼ الدائمة أو المؤقتة أو عمى درجػات شخصية6
بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الييئة أو عمػى اعػتمادات الباب الثالث المدرجػة فػى المػوازنة العامة 
لمدولة أو فػى المػوازنات التػى كانت ممحقة بيا أو فى الجامعات أو الجامع األزىر أو المعاىػد الػدينية 

، جالػس المديريات أو ادارة النقػؿ العاـ لمنطقة االسكندرية أو وزارة األوقػاؼ أو المجالػس البمدية أو م
 : وذلؾ بالنسػبة لممؤمف عمييـ اآلتى بيانيـ

المؤمػف عمييػـ الػذيف انتيػت خدمتيػـ بيذه الوظائؼ قبؿ االنتفاع بقانوف التأمػيف والمعاشات رقػـ ( أ)
دولػة المػدنييف وآخػر لموظفػى بانشاء صندوؽ لمتأمػيف والمعاشػات لمػوظفػى ال 1182لسنة  311

باصدار قانػوف التأميف  1129لسنة  32الييئػات ذات الميزانيات المستقمة أو بالقانوف رقػػـ 
باصدار قانػوف التأمػيف  1129لسنة  38والمعاشات لموظفى الدولة المدنييف أو بالقانوف رقـ 

حػواؿ واذا كاف المؤمػف عميو قػػد صرؼ والمعاشػات لمستخدمػى الدولػة وعػماليا المدنييف بحسػب األ
مػف %  1ر8عنيا مكافأة فيتعيف عميو ردىػا دفعػة واحػدة نقدا مػضافا الييا المبالغ االضافية بواقع 

 وتمتـز الخزانة العامة بقيمة الحقوؽ الناتجة عف حساب ىذه المدد ،تاريػخ الػصرؼ حػتى تاريػخ االداء
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يػت خدمتيػـ بيذه الوظائؼ فػى ظؿ العمؿ بالقوانػيف المػشار الػييا بالػبند المؤمػف عمييػـ الػذيف انت( ب)
 . وردت ليػـ اشػتراكات التأمػيف والمعاشات عف ىذه المدة( أ)

ويشترط لحساب ىذه المدد أف يكوف المؤمف عميو قد أعيد لمخدمة بالجياز االدارى لمػدولػة أو اليػيئات 
الوحػدات االقػتصادية التابعػة ألى مػنيا أو غيرىا مف الوحدات  العامػة أو المؤسػسات العامػة أو

 . االقتصادية بالقطاع العاـ أو المؤسسات الصحفية وأف يقدـ المؤمف عميو طمبا لحسابيا
ػ مدد االعارة الخارجية واالجازات االستثنائية واالجازات الدراسية بدوف أجػر التػى قػضيت قػبؿ تاريػخ 3

وذلؾ بالنسبة لمف كانوا معاممػيف بقوانػيف التأمػيف والمعاشػات المشػار إليػيا ، نوف العمؿ بيذا القا
 . بالمادة الثانية مف قانوف االصدار

ػ المدد التى قضاىا المؤمف عميو األجنبى باحدى الوظائؼ التى كانت تخضع لقوانيف التأميف 1
دار ولـ يكف معامال خالليا بيذه والمعاشات المنصوص عمييا بالمادة الثانية مػف قانوف االص

 .القوانيف
 

 الفصل الرابع
  االحكام العامة

  (:33)مادة 
بواقع ( 36)يجوز لممؤمف عميو أف يطمب حساب أى مػف مدد االشتراؾ المنصوص عمييا فى المادة 

( 1)مقابؿ أداء مبمغ يقدر وفقا لمجدوؿ رقـ ( 68 ، 69)النسب المنصوص عمييا فى المادتيف 
 . فؽالمرا
 27(:34)مادة 

يجوز لممؤمف عميو أف يطمب حساب مدة ضمف مدة اشتراكو فى التأميف فى كؿ مف األجر األساسى 
 :واألجر المتغير ونظاـ المكافأة إذا توافرت بشأنيا الشروط اآلتية 

 .أف تكوف بعد بموغو سف الثامنة عشرة  -1

 .أف تكوف سنوات كاممة  -6

                                                 
 13الفقرة الثانية مضافة بالقانوف رقـ ، 6991لسنة  139مستبدلة بالقانوف رقـ  ، وكانت6911لسنة  169المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   68

 .1159لسنة 
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 .شتراؾ األخيرة وغير خاضعة لنظاـ التأميف االجتماعى أف تكوف سابقة عمى مدة اال -3

 .أال تجاوز مدة االشتراؾ الفعمية  -1

ويراعى أال يؤدى حساب مدة فى أى مف األجر المتغير ونظاـ المكافأة تجاوز مدة االشتراؾ فى أى 
 .منيما مدة االشتراؾ عف األجر األساسى 

 .المرفؽ ( 1)ب وفقا لمجدوؿ رقـ وتقدر تكمفة حساب المدة مقابؿ أداء مبمغ يحس

  الفصل الرابع
  قواعد معاممة المؤمن عميهم الذين
  كانوا من أفراد القوات المسمحة

 (:35)مادة 
تضـ مدة الخدمة بالقوات المسمحة الى مدة االشتراؾ فى تأميف الشيخوخة والعجز والوفاة وذلؾ 

أو ضباط الشػرؼ أو المساعديف أو ضباط  بالنسبة الى المنقوليف الى الخدمة المدنية مف الضباط
 . الصؼ أو الجنود المتطوعيف أو مػجددى الخدمة ذوى الرواتب العالية

وتسوى حقوؽ المؤمف عميو مف المشار الييـ بالفقرة السابقة عند إنتياء خدمتو وفقا ألحكاـ ىذا 
 : القانوف مع مراعاة اآلتى

ش عػف مػدة خػدمتو العسػكرية فتسوى حقوقو باعتبار مدتػى اذا لػـ يكػف قػد اكتسػب حػقا فػى المعا -1
 . خدمػتو مػتصمة وفقا ألحػكاـ المنصوص عمييا فػى ىػذا القانوف

اذا كاف قد اكتسػب حقا فى المعاش عػف مػدة خدمتو العسكرية يسوى معاشو االساسػى ومعاشػو  -6
منو احتياطى المعاش الى مف  االضافى عف مػدة خدمػتو العسكرية عمى أساس آخر أجر مستقطع

مف ىذا األجر عػف كؿ سػنة مف سنواتيا ثـ يضاؼ الى كؿ مف ىذيف  1/32المعاشيف بواقع 
المعاشيف ما يستحقة عف معاش مناظػر عػف مػدة اشػتراكو المدنية أيا كاف مقدراىا محػسوبا وفقا 

ر مدة خدمػتو العسكرية مػتصمة لالحكاـ المنصوص عػمييا فػى ىػذا القانوف أو يسػوى معاشو باعتبا
بالمػدة المدنية وفػقا لؤلحكاـ المنصوص عمييا بيذا القانوف وبمراعاة اتصاؿ كؿ مف مدة األجػر 

 . ويربط لو المعاش االفضؿ ،األساسػى ومػدة األجػر المتغػير بالمدة المناظرة ليا مػف المدة العسكرية
 : د يراعى ما ياتىوفى جميع الحاالت المنصوص عمييا فى ىذا البن

تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانوف التأميف والمعاشات لمقوات المسمحة الذى انتيت ىذه ( أ)



25 

 

 . والخدمة فى ظم
يكوف الجمػع بػيف المعاش المستحػؽ عػف المػدة العسػكرية والمعاش المستحؽ عػف المػدة المػدنية ( ب)

ألجر االشتراؾ األساسى والمتغير المنصوص عميو مف مجموع الحد األقصى %  59بما ال يجاوز 
 . فى ىذا القانوف

تتحمػؿ الخػزانة العامػة بالحقػوؽ الناتجة عػف حػساب مػدة الخدمة العسكرية ضمف مدة االشتراؾ ( ج)
 . فى ىذا القانوف

 (.32)اذا كاف قػد قػرر لو معاش عػف مػدة خدمػتو العسكرية تسػوى حقوقو وفقا الحكاـ المادة  -3
 (:36)مادة 

إذا انتيت الخدمة العسكرية ألحػد المنصوص عمييـ فى المادة السابقة ثـ اعيد لعمؿ يخضعو ألحكاـ 
 : ىذا القانوف يطبؽ عميو ما يأتى

اذا كاف قد استحؽ مكافأة ومدفوعات عف مدة خدمتة العسكرية ولـ يكف قد صػرفيا فتحسب ىذه  -1
 . أميف دوف أداء أية مبالغ عنياالمدة ضمف مدة اشتراكو فى ىذا الت

ذا كاف قػد صرفيا ويرغػب فػى حػساب المػدة المػشار إلييا ضمػف مػدة اشػتراكو فػى ىذا التأميف  وا 
فيتعيف عميو رد المبالغ المشار الييا فى الفقرة السابقة دفعػة واحػدة نقدا خالؿ ثالث سنوات مف تاريخ 

نتػياء ىػذه الفػترة يكوف لو طػمب حػسابيا مػقابؿ أدائو المبالغ وبعػد ا ،انتفاعو بأحكاـ ىػذا القانوف
 . المرافؽ( 1)المستحقة عنيا محسوبة وفقا لمجدوؿ رقـ 

وعػند انتػياء خدمتو المدنية تسوى حقوقو عف المدة العسكرية التى حسبت ضػمف مػدة اشػتراكو فى ىذا 
 . ألحكاـ ىذا القانوفالتأميف والمدة المدنية بأعتبارىما وحدة واحدة وفقا 

اذا كاف صاحػب معاش عػف مػدة خػدمتو العسكرية وكاف ىذا المعاش يقؿ عف الحد االقػصى  -6
لمجموع معاش األجػر األساسى واألجر المتغير وفقا ألحكاـ ىػذا القانوف ولػـ تتوافػر فػى مدة االشتراؾ 

ويضا مف دفعة واحدة يصرؼ فور المدنية الشروط المطموبة الستحقاؽ المعاش استحؽ عػنيما تع
 . إنتياء الخدمة

واذا توافػرت الشػروط المطموبة السػتحقاؽ المعاش عػػف مػدة االشػتراؾ المدنية لغير العجز أو الوفاة 
 . يحسب المعاش عنيا وفقا لؤلحكاـ الخاصة بسبب استحقاقو ويربط لو معاش بمجموع المعاشيف

قاؽ المعاش عف مدة االشتراؾ المدنية لمعجػز أو الوفاة يسوى واذا توافرت الشروط المطموبة الستح
المعاش وفقا لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة فى ىػذا القانوف عػف مجموع مدتى اشتراكو المدنية 
والعسكرية باعتبارىما وحػدة واحػدة وعمى أساس متوسط أجػرى تسوية المعاش لمجموع مدتى االشتراؾ 
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ف المدة االخيرة وفقا لقواعد تسوية معاش الشيخوخة فى ىذا القانوف ويضاؼ الى أو يسوى المعاش ع
 . ويربط لو المعاش االفضؿ، المعاش العسكرى 

 : وفى جميع حاالت حساب المعاش المنصوص عمييا فى ىذا البند يراعى ما يأتى
حة الذى انتيت الخدمة تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانوف التأميف والمعاشات لمقوات المسم( أ)

 . فى ظمو
عػند حػساب المعاش عف مدة الخدمة المدنية تستبعد منيا المدة التى روعيت فى تقرير المعاش ( ب)

 . العسكرى ويراعػى سداد ما أدى مػف اشتراكات عػف المدة المستبعدة الى الخزانة العامة
الى المعاش العسكرى يراعى اضافة فى حالة تسوية المعاش عف مدة الخدمة المدنية واضافتو ( ج)

المعاش المستحؽ عف كؿ مف مدة االشتراؾ فى األجر األساسى ومدة االشتراؾ فى األجر المتغير 
 . الى المعاش العسكرى المناظر لو

فػى حػالة تسػوية المعػاش عػف مػدتى الخدمػة المدنيػة والعسػكرية باعتبارىما وحػدة واحػدة فػيراعى ( د)
مػف مدة االشتراؾ فى األجر األساسى ومدة االشتراؾ فى االجر المتغير الى لمدة اضافة كؿ 

 . العسكرية المناظرة ليا
يكوف الجمػع بػيف المعاش المستحؽ عػف المػدة العسػكرية والمعاش المستحؽ عػف المػدة المدنية ( ىػ)

لمتغير وفقا الحكاـ ىذا مػف مجمػوع الحد االقصى ألجر االشتراؾ االساسى وا%  59بما ال يجاوز 
 . القانوف

يخصػـ مػنو ما سبؽ صرفو ( 62)اذا اسػتحؽ المؤمػف عميو تعويضا مف دفعة واحدة وفقا لممادة ( و)
مػف مكافأة عػف المدة الزائدة عمى المدة التى استحؽ عنيا المعاش وفقا لقانوف التأميف والمعاشات 

 . لمقوات المسمحة
 . مربوط وفقا لما سبؽ أحكاـ ىذا القانوفتسرى فى شأف المعاش ال( ز)
تتحمػؿ الخػزانة العامػة بالحقوؽ الناتجة عػف حػساب مػدة الخدمة العسكرية ضمف مدة االشتراؾ ( ح)

 . فى ىذا القانوف
واستثناء مف حكـ ىذا البند يجوز لممؤمف عميو الذى تسرى فى شأنو أحكاـ ىػذه المادة ولػـ يبد الرغػبة 

دة العسكرية لممدة المدنية طمب االحتفاظ بعػدـ الضػـ خػالؿ فػترة تنتيػى فػى فػى ضػـ المػ
وفى ىذه الحالة ال يستحؽ عف المدة المدنية التى لـ تدخؿ فى حساب معاشػو  ،39/2/1151

العسكرى غير تعويض مػف دفعػة واحػدة مػيما كاف قػدرىا وميما كاف سػبب االستحقاؽ ويػصرؼ ىػذا 
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وال تسػرى فػى شػأف معاشػو العسػكرى أحكاـ الػزيادات المقررة اعتبارا ، انتػياء الخدمػة التعويض فػور 
 . كما ال يجوز منحو زيادة استثنائية فى المعاش 1/8/1158مػف 
اذا كاف صاحب معاش عف مدة خدمتو العسكرية وكاف ىػذا المعاش يبمغ الحد االقصػى لمعاش  -3

وفقا ألحكاـ ىذا القانوف فإنو ال يستحؽ عف مػدة اشػتراكو فػى ىػذا األجر األساسى واألجر المتغير 
ويصرؼ ىػذا ، التأمػيف غػير تعويػض الدفعة الواحػدة مػيما بمغ قدرىا وميما كاف سبب انتياء الخدمػة 

 . التعويض فور إنتياء الخدمة
 (:37)مادة 

و المستدعى بالخدمػة العسػكرية أو إذا انتيت الخدمة العسكرية لممؤمف عميو المجند أو المستبقى أ
المكمؼ لوفاتو بسػبب العمميات الحػربية أو الخدمػة العسػكرية أو إحػدى الحاالت المذكػورة بالمػادة 

كاف  1188لسػنة  19مػف قانػوف التأمػيف والمعاشػات لمقػوات المسمحػة الػصادر بالقانػوف رقػػـ ( 31)
كؿ مػف الحقوؽ التأمينية المقررة بيػذا القانوف أو بقانوف التأميف لممستحقيف عػنو الحػؽ االفػضؿ مػف 

 . والمعاشات لمقوات المسمحة
 (:38)مادة 

تسػرى فى شأف المؤمف عميو مف الفئات المنصوص عمييا فى المادة السابقة الػذى اسػتحؽ معاش 
أحػكاـ  1188لسػنة  19رقػـ  العجز وفقا لقانوف التأمػيف والمعاشػات لمقوات المسمحة الصادر بالقانػوف

 . انتكاس االصػابة أو مضاعفتيا المنصوص عمييا بالباب الرابع مف ىذا القانوف
وعػند انتياء مػدة الخدمة المدنية لممؤمف عميو المشار إليو فى الفقرة السابقة يسػوى معاشػو عػف كامؿ 

أو يسػوى معاشو عف مدة اشتراكو  مدة اشتراكو وفقا الحكاـ ىذا القانوف طبقا لسبب استحقاؽ الصرؼ
المدنية التالية لممدة التػى استحؽ عنيا المعاش العسكرى وفقا لقواعد حساب المعاش إلنتياء الخدمة 

 . ويضاؼ لممعاش العسكرى ويربط لو المعاش االفضؿ، لبموغ سف التقاعد أيا كاف سبب االستحقاؽ 
معاش عف المدة المدنية التالية لممػدة المستحؽ عنيا وفػى جػميع االحػواؿ يراعػى فػى حػالة تسوية ال

المعاش العسكرى اضافة معاش مدة االشتراؾ عػف األجػر األساسػى لمعاش المػدة العسػكرية األساسى 
( 69)ويجمع بينيا بما ال يجاوز الحد االقصى المنصوص عميو فػى الفقرة األخػيرة مف المادة 

ألجػر المتغػير لمعاش المػدة العسكرية االضافى ويجمع بينيما ويضاؼ معاش مػدة االشػتراؾ عػف ا
 . مػف متوسػط أجػرى تسوية المعاش العسكرى والمعاش المدنى%  59بما ال يجاوز 

  األحكام العامة



28 

 

 28(:39)مادة 
يفترض عػدـ انتياء خدمة المؤمف عميو فى حالة انتقالو مف أحد القطاعات التابعة ألحد صندوقى 

وتسوى  ،الى قطاع يتبع الصندوؽ اآلخر ولو كاف صاحب حؽ فى معاش عف المدة األولىالتأمينات 
 . حقوقو عند انتياء خػدمتو كما لو كانت مدة اشتراكو جميعيا فى صندوؽ واحد

ويمتـز الصندوؽ الذى يتبعو فى تاريخ انتياء خدمتو بمستحقاتو عف جميع مدة اشتراكو فى التأميف 
بو فى المعاش أو التعويض أو المكافأة بنسبة المػدة التػى قضاىا المؤمف ويتحمؿ كؿ صػندوؽ بنصي
ويػؤدى الصندوؽ األوؿ الػى الػصندوؽ اآلخػر القيمػة الرأسػمالية ، الكمية عميو فػيو الػى مػدة االشػتراؾ

 . لنصيبو فى المعاش مقدره وفقا لجدوؿ يصدر بو قرار مف وزير التأمينات
راؾ فى ىذا التأميف المدد التى أدى المؤمف عميو عػنيا اشػتراكا وفػقا لقانوف وتدخػؿ ضمػف مدة االشت

 1182لسنة  195التأميف االجتماعى عمى أصحاب األعماؿ ومف فى حكميـ الصادر بالقانوف رقـ 
لسنة  89ووفقا لقانوف التأميف االجتماعى لمعاممػيف المصرييف فػى الخارج الػصادر بالقانوف رقـ 

دد قواعػد ضػـ المػدد المػشار إلػييا وكيفية حسابيا فى المعاش بقرار مف رئيس الجميورية وتحػ 1185
 61. بناء عمى عرض وزير التأمينات

 31(:41)مادة 
إذا عاد صاحب المعػاش المسػتحؽ وفقػا لتػأميف الشػيخوخة والعجػز والوفػاة إلػى عمػؿ يخضػعو ألحكػاـ 

، وتتحػدد حقوقػو التأمينيػة عنيػا وفقػا ألحكػاـ ائمػة بػذاتياشتراكو الجديػدة مػدة قىذا التأميف فتعتبر مدة ا
 .ىذا الباب 

ويراعى فى حالة استحقاؽ معاش عف المدة األخيرة عدـ تكرار االنتفاع بالحد األدنػى الرقمػى لممعػاش 
 .مف ىذا القانوف 66مقررة بالمادة فى تاريخ االستحقاؽ والمزايا ال

، وذلػؾ فيمػا عػدا مػف تمػد ؤمف عميو إذا تجاوزت سنو السػتيفموال تسرى أحكاـ ىذا التأميف فى شأف ال
، وكػذلؾ 6مف المادة ( أ)إلييـ فى البند خدمتو بقرار مف السمطة المختصة مف المؤمف عمييـ المشار 

 . انوفمف ىذا الق 121،  123،  31الحاالت المنصوص عمييا فى المواد 
 37(:47)مادة 

                                                 
 .1151لسنة  18الفقرة الثانية مستبدلة بالقانوف رقـ   65
 .1151لسنة  18وف رقـ الفقرة االخيرة مضافة بالقان  61
 .1159لسنة  13مستبدلة بالقانوف رقـ  ، وكانت6991لسنة  139المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   39
 .1159لسنة  13المادة مستبدلة بالقانوف رقـ ، 6911لسنة  169مستبدليف بالقانوف رقـ ( 1،6)البند   31
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الطريقتيف  بإحدى( 31،  33)بة منو وفقا لكؿ مف المادتيف يكوف لممؤمف عميو أداء المبالغ المطمو 
 : اآلتيتيف

  دفػعة واحػدة خالؿ سنة مف تاريخ طمب الحساب أو االشتراؾ بما ال يجاوز تاريخ إنتياء الخدمة -1
 (.111)وفقا لمفقرة الرابعة مف المادة  -6

لمؤمف عميو مشتركا إال إذا تـ سداد أوؿ ال يعتبر ا( 6)حالة أداء المبالغ المطموبة منو وفقا لمبند  وفى
 . قسط لمييئة القومية لمتأميف االجتماعى قبؿ تاريخ انتياء الخدمة

واستثناء مػف حػكـ الفقرة السابقة يجوز لممؤمف عميو بعد إنتياء خدمتو وبموغو سف الستيف أو تجاوزىا 
ة اشتراكو األخيرة وبمراعاة أحكاـ إبداء الرغػبة فػى حػساب مدة فى األجر األساسى سابقة عمى مػد ،

وتػؤدى المبالغ المستحقة عػنيا دفعػة  وذلؾ بمقدار المدة المطموبة الستحقاؽ المعاش( 31)المادة 
 . ويستحػؽ المعاش اعتبارا مف أوؿ الشير التالى ألداء ىذه المبالغ واحػدة

ة أو حساب مػدة وقبؿ أداء المبالغ وفى حالة وفاة المؤمف عميو بعد ابداء الرغبة فػى االشػتراؾ عف مد
المطموبة مػنو دفعة واحػدة أو قػبؿ استحقاؽ القسػط األوؿ منيا جاز لممستحقيف عنو أداء المبالغ 

 . 36المستحقة دفػعة واحػدة نقدا خالؿ سنة تبدأ مف تاريخ الوفاة

معاشا أو تعويضا  وال يترتب عمػى االشػتراؾ عػف أية مدة أو حساب أية مدة استحقاؽ المؤمف عميو
 . عنيا إال بعد انتػياء المدة التػى قػدـ خالليا طػمب االشتراؾ أو الحساب

 . وال يجوز ألى سبب مػف االسػباب العدوؿ عف طمب حساب المدد أو االشتراؾ عنيا

واستثناء مػف حػكـ الفقػرة السابقة يجػوز لممؤمف عميو أو صاحب المعاش العدوؿ عػف طػمب حػساب 
أو االشتراؾ عنيا اذا صدرت قوانيف أو احكاـ قضائية نيائية تضيؼ مددا لمدة اشػتراؾ المؤمف  المدد
ويجػب أف يقدـ طػمب العدوؿ خالؿ ثالث سػنوات مػف تاريػخ العمػؿ بتمؾ القوانػيف أو صػدور  ،عميو 

يا قبؿ طمب وفػى حالة وفاة المؤمف عميو أو صاحب المعاش خالؿ الفترة المشار إلي ،تمؾ األحكاـ
 . العدوؿ يكوف ىذا الحؽ لممستحقيف عنو

                                                 
 .1151لسنة  18تمؾ الفقرة مضافة بالقانوف رقـ   36
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وتتحمؿ الجػيات الممتزمػة بػأداء تكمفة  ،وفػى حػالة العػدوؿ تػرد المبالغ السابؽ أداؤىا لصاحب الشأف
المػدة المضافػة بما أدتو الييئة القومية لمتأميف االجتماعى مػف التزامات مقابؿ حساب المدة أو 

 . االشتراؾ عنيا

 (:42) مادة
اذا ألغى أو سحب قرار فصؿ المؤمف عميو مف العامميف  ،فى حاالت الفصؿ بالطريؽ التأديبى

 : فيتبع ما يأتى( 6)مف المادة ( أ)بالجيات المشار إلييا بالبند 
بالنسبة لمف صرؼ إليو تعويض الدفعة الواحدة تحسب لو المدة التػى صرؼ عنيا التعويض ( 1)

 . شتراؾ فى التأميف ويمتـز المؤمف عميو برد التعويضومدة الفصؿ ضمف مدة اال
بالنسبة لصاحب المعاش يكوف لو الخيار بيف رد المعاشات التى صرفت اليو لحساب مػدة ( 6)

 . الفصؿ ضمف مػدة االشتراؾ فى التأميف أو عدـ رد المعاشات مقابؿ عدـ حساب مدة الفصؿ
ػف مػدة الفػصؿ فػى حالة حسابيا ضمف مدة يمتـز صاحب العمؿ باالشتراكات المستحقة ع( 3)

 . االشتراؾ فى التأميف
اذا ( 6)مف المادة ( ب)وتسرى األحكاـ المتقدمة فػى شأف المؤمف عمييػـ المنصوص عمييـ بالفقرة 

 . ثبت أف الفصؿ كاف تعسفيا وأعيد المؤمف عميو لمعمؿ بحكـ قضائى
 (:43)مادة 

( أ)تأديبى وكاف مف العامميف بالجيات المنصوص عمييا بالبند اذا فصؿ المؤمف عميو بغير الطريؽ ال
ثـ أعيد الى العمؿ بحكـ قضائى أو بحكـ القانوف أو بسبب سحب قرار فصمو يتبع ( 6)مف المادة 

 : فى شأنو ما يأتى
يدخػؿ فػى حساب مػدة االشتراؾ فى التأميف مدة الفصؿ التى لـ يخضع خالليا لنظاـ التأمػيف ( 1)

 . وتتحمػؿ الخزانة العامة باالشتراكات المستحقة عنيا ،ماعىاالجػت
بالنسبة لمف صرؼ اليو تعويض الدفعة الواحدة يخير بيف رد التعويض وحساب المدة السابقة أو ( 6)

 . عدـ رده وعدـ حساب المدة المشار إلييا
 . تـ صرفيا بالنسبة لصاحب المعاش تؤدى الخزانة العامة لمصندوؽ قيمة المعاشات التى( 3)

 (:44)مادة 
ال يجوز حرماف المؤمف عميو أو صاحب المعاش مف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة كميا أو 

 . جزئيا ألى سبب مف األسباب
 (:45)مادة 
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يكوف ممزما ( 15)مف المادة ( 3)فى حالة عدـ تنفيذ صاحب العمؿ لقرار المجنة المشار إلييا بالبند 
ويتعيف الفادة المؤمف عميو مف  ،حتى تاريخ التحاؽ المؤمف عميو بعمؿ آخربأداء األجر المستحؽ 

ويسقط حؽ المؤمف  ،(16)مف المادة ( 2و  8)ىذه األحكاـ تنفيذ الشروط المنصوص عمييا بالبنديف 
 . عميو فى األجر اذا رفض االلتحاؽ بالعمؿ المناسب

ؽ المؤمف عميو األجر فى ىذه الحالة بمثابة ويكوف قػرار الييئة القومية لمتأميف االجتماعى باستحقا
 . سند تنفيذى

  الفصل الرابع
  فى تأمين اصابات العمل

  الفصل األول
  فى التمويل

 33(:46)مادة 
 : يموؿ تأميف اصابات العمؿ مما يأتى

 : ػ االشتراكات الشيرية التى يمتـز بيا صاحب العمؿ طبقا لمنسب اآلتية1
عمييػـ العاممػيف بالجياز االدارى لمدولة والييئات العامة والمؤسسات  مػف أجػور المؤمػف%  1( أ)

 . العامة
مػف أجور المؤمف عمييـ العامميف بالوحدات االقتصادية التابعة لمجيات المشار إلييا %  6( ب)

 . بالبند السابؽ وبغيرىا مف الوحدات االقتصادية لمقطاع العاـ
 ديف السابقيف بأداء تعويػض األجػر ومصاريؼ االنتقاؿوتمتـز الجيات المشار الييا فى البن

 . لمنصوص عمييا بيذا البابا
والفقرة األولى مف المادة ( 6)مف األجور بالنسبة لباقى المؤمف عمييـ المشار الييـ بالمادة %  3( ج)
(3.) 

المقررة بواقػع النصؼ كما تخفض النسبة ( ب)و ( أ)وتخفػض نسػب االشتراكات المقررة بالبنديف 
بواقع الثمث وذلؾ بالنسبة ألصحاب األعماؿ الذيف يتولوف عالج المصاب لدييـ ورعايتو ( ج)بالبند 

وتخصـ قيمة ىذا التخفيض مف المبالغ التى تمتـز  ،(15)طبيا وفقا لحكػـ الفقرة األخػيرة مػف المادة 
 (.53)ة مف الماد( 1)بأدائيا الييئة القومية لمتأميف االجتماعى وفقا لمبند 

                                                 
 .1188لسنة  68دلت المادة بالقانوف رقـ استب  33
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بواقع الثمث متى رخص وزير التأمينات لصاحب العمؿ ( ج)كما تخفض نسبة االشتراؾ المقرر بالبند 
 . بتحمؿ قيمة تعويض األجر ومصاريؼ االنتقاؿ

 . ػ المبالغ اال ضافية لالشتراكات المشار إلييا 6
يـ بالفقرة الثانية مف ويعفى أصحاب األعماؿ مػف أداء االشػتراكات عػف المؤمػف عمييػـ المشار الي

 . اذا كانوا ال يتقاضوف أجرا( 3)المادة 
 (:47)مادة 

 : يقصد بالعالج والرعاية الطبية ما يأتى
 . الخدمات الطبية التى يؤدييا الممارس العاـ( 1)
 . الخدمات الطبية عمى مستوى األخصائييف بما فى ذلؾ أخصائى األسناف( 6)
 . د االقتضاءالرعاية الطبية المنزلية عن( 3)
 . العالج واالقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز المتخصص( 1)
 . العمميات الجراحية وأنواع العالج األخرى حسب ما يمـز( 8)
الالزمة وغػيرىا مػف الفحوص الطبية وما فى "" المخبرية "" الفحػص باألشػعة والبحوث المعممية ( 2)

 . حكميا
 . جميع الحاالت المشار إلييا فيما تقدـ صرؼ األدوية الالزمة فى( 8)
توفػير الخػدمات التأىػيمية وتقديػـ األطػراؼ واألجػيزة الصناعػية والتعويضية وذلؾ طػبقا لمشػروط ( 5)

 . واألوضاع التػى يحددىا قرار مف وزير الصحة باالتفاؽ مع وزير التأمينات
 (:48)مادة 

 . ج المصاب ورعايتو طبيا وفقا ألحكاـ الباب السادستتولػى اليػيئة العامة لمتأميف الصحى عال
ويجػوز لممصاب العالج فى درجة أعمى مف الدرجة التأمينية عمى أف يتحمؿ فروؽ التكاليؼ أو 

 . يتحمميا صاحب العمؿ اذا وجد اتفاؽ بذلؾ
الصحى ويجػوز لصاحػب العمػؿ عالج المػصاب ورعايتو طػبيا متى صرحت لو الييئة العامة لمتأميف 

 31. بذلؾ وفقا لمشروط واألوضاع التػى يصدر بيا قرار مػف وزير الصحة باالتفاؽ مع وزير التأمينات
 (:49)مادة 

إذا حالت االصابة بيف المؤمف عميو وبيف أداء عممو تؤدى الجية المختصة بصرؼ تعويض األجر 
د عنو االشتراؾ ويصرؼ ىذا خالؿ فترة تخمفو عف عممو بسببيا تعويضا عػف أجػره يعادؿ أجره المسد

                                                 
 .1188لسنة  68استبدلت الفقرة الثالثة مف المادة بالقانوف رقـ   31
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وأسبوعيا ، التعويض لممصاب فى مواعيد صرؼ األجور بالنسبة لمف يتقاضوف أجورىـ بالشير
 . بالنسبة لغيرىـ

ويستمر صرؼ ذلؾ التعويض طواؿ مدة عجز المصاب عف أداء عممو أو حتى ثبوت العجز 
 . المستديـ أو حدوث الوفاة

 . اس أو مضاعفة تنشأ عنياوتعتبر فى حكـ االصابة كؿ حالة انتك
ويتحمؿ صاحب العمؿ أجر يوـ االصابة أيا كاف وقت وقوعيا ويقدر التعويض اليومى عمى أساس 

 . األجر الشيرى المسدد عنو االشتراؾ مقسوما عمى ثالثيف
 (:51)مادة 

مختصة يمػتـز صاحػب العمػؿ عػند حػدوث االصابة بنقؿ المصاب الى مكاف العالج وتتحمػؿ الجػية ال
بػصرؼ تعويػض االجػر بأداء مػصاريؼ انتقاؿ المصاب بوسػائؿ االنتقاؿ العادية مػف مػحؿ االقامة 
الػى مكاف العالج اذا كاف يقع خػارج المدينة التػى يقيػـ بيا وبأداء مػصاريؼ االنتقاؿ بوسػائؿ االنتقاؿ 

الة المصاب التسمح باستعمالو الخاصة داخػؿ المدينة أو خػارجيا مػتى قرر الطبيب المعالج أف ح
 . وسائؿ االنتقاؿ العادية

ويتبع فػى تنظيـ االنتقاؿ ومصاريفو ما تقضػى بو القواعػد التػى يػصدر بيا قرار مف وزير التأمينات 
 . بناء عمى اقتراح مجمس االدارة

 35(:57)مادة 
األجػر المنصوص  مػف%  59اذا نشأ عػف اصابة العمؿ عجز كامؿ أو وفاة سوى المعاش بنسبة 

( 69)بما ال يزيد عمػى الحػد األقصى المنصوص عميو بالفقرة األخيرة مف المادة ( 11)عميو بالمادة 
 (.61)وال يقؿ عػف الحػد األدنػى المنصوص عميو بالفقرة الثانية مف المادة 

قة أو حكما كؿ خمس سنوات حتى بموغ المؤمف عميو سػف الستيف حقي%  8ويػزاد ىػذا المعاش بنسبة 
وتعتبر كؿ زيادة جزءا مف المعاش عند  ،اذا كاف العجز أو الوفاة سببا فى انياء خدمة المؤمف عميو

 . تحديد مبمغ الزيادة التالية
 (:52)مادة 

فأكثر استحؽ المصاب معاشا يساوى %  38إذا نشأ عػف االصابة عجز جزئى مستديـ تقدر نسبتو بػ 
 (.81)نصوص عميو بالمادة نسبة ذلؾ العجز مف المعاش الم
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واذا أدى ىػذا العجز الى أنياء خدمة المؤمف عميو لثبوت عدـ وجود عمؿ اخر لو لدى صاحب 
يزاد معاشو وفقا لحكـ الفقرة األخيرة ( 15)مف المادة ( 3)العمؿ وفقا لمقواعد المنصوص عمييا بالبند 

 32. مف المادة السابقة
 (:53)مادة 

اذا نشأ عف االصابة عجز جزئى مستديـ ال تصؿ نسبتو ( 15)مف المادة  (3)مع مراعاة حكـ البند 
استحؽ المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلؾ العجز مػضروبة فػى قػيمة معاش العجػز %  38الػى 

ويؤدى ىذا  ،وذلؾ عف أربع سنوات( 81)الكامؿ المنصوص عميو فى الفقرة األولى مػف المادة 
 38. التعويض دفعة واحدة

 (:54)مادة 
يكوف مػعاش العجػز الكامػؿ أو الوفػاة لمػف ال يتقاضى أجرا مف الفئات المنصوص عمييا فى الفقرة 

ويسرى فى شأف ىذا المعاش حكـ الفقرة الثانية مف  ،عشرة جنييات شيري( 3)مف المادة  الثانية
 (.81)المادة 
 (:55)مادة 

 : ةتقدر نسبة العجز الجزئى المستديـ وفقا لمقواعد اآلتي
المرافؽ ليذا القانوف روعيت النسب المئوية مف درجة ( 6)اذا كاف العجػز مػبينا بالجػدوؿ رقػـ ( 1)

 . العجز الكمى المبينة بو
اذا لـ يكف العجز مما ورد بالجدوؿ المذكور فتقدر نسبتو بنسبة ما أصاب العامػؿ مف عجػز فػى ( 6)

 . لشيادة الطبيةقدرتو عمى الكسب عمى أف تبيف تمؾ النسبة فى ا
اذا كاف لمعجز المتخمؼ تأثير خاص عمى قدرة المصاب عمى الكسب فى مينتو األصمية فيجب ( 3)

توضيح نػوع العمػؿ الػذى يؤديو المصاب تفصيال مع بياف تأثير ذلؾ فى زيادة درجة العجز فى تمؾ 
 . فالمرافؽ ليذا القانو ( 6)الحاالت عمى النسب المقررة ليا فى الجدوؿ رقـ 

ولوزير التأمينات زيادة النسب الػواردة فػى الجدوؿ المذكور أو إضافة حاالت جديدة بناء عمى اقتراح 
 . مجمس االدارة ويحدد القرار تاريخ العمؿ بو

 38(:56)مادة 
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 : اذا كاف المصاب سبؽ أف أصيب باصابة عمؿ روعيت فى تعويضو القواعد اآلتية
عوض ، % 38ة واالصابات السابقة أقؿ مف عف االصابة الحالياذا كانت نسبة العجز الناشىء ( 1)

المصاب عف اصابتو األخيرة عمى أساس نسبة العجز المتخمؼ عنيا وحدىا واألجر المشار اليو 
 . وقت ثبوت العجز األخير( 11)بالمادة 

أكثر  أو%  38اذا كانت نسبة العجز الناشىء عف االصابة الحالية واالصابات السابقة تساوى ( 6)
 : فيعوض عمى الوجو اآلتى

اذا كاف المصاب قد عوض عف اصابتو السابقة تعويضا مف دفعة واحدة يقدر معاشو عمى ( أ)
وقت ثبوت ( 11)أساس نسبة العجز المتخمؼ عف اصاباتو جميعيا واألجر المشار إليو بالمادة 

 . العجز المتخمؼ عف االصابة األخيرة
عاش العجز يقدر معاشو عمى أساس نسبة العجز المتخمؼ عف اذا كاف المصاب مستحقا لم( ب)

وقت ثبوت العجز عف االصابة األخيرة بشرط أال ( 11)اصاباتو جميعيا واألجر المشار إليو بالمادة 
 . االصابة السابقة يقؿ ذلؾ المعاش عف معاشو عف

 (:57)مادة 
 : ال يستحؽ تعويض األجر وتعويض االصابة فى الحاالت اآلتية

 . اذا تعمد المؤمف عميو إصابة نفسو( ا)
اذا حػدثت االصابة بسبب سػوء سموؾ فاحش ومقصود مف جانب المصاب ويعتبر فى حكـ ( ب)

  :ذلؾ
 . كؿ فعؿ يأتيو المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات -1
 . كؿ مخالفة صريحة لتعميمات الوقاية المعمقة فى أمكنة ظاىرة فى محؿ العمؿ -6

%  68ما لـ ينشأ عف االصابة وفاة المؤمف عميو أو تخمؼ عجز مستديـ تزيد نسبتو عف وذلؾ كمو 
 . مف العجز الكامؿ

اال اذا ثبت ذلؾ مف التحقيؽ الذى يجرى فى ىذا الشأف ( أ و ب)وال يجوز التمسؾ باحػدى الحالتيف 
 . مف ىذا القانوف(  21و  23) وفقا لحكـ المادتيف 

 
 (:58)مادة 
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ػف المصاب وجية العالج والييئة القومية لمتأميف االجتماعى طمب اعادة الفحص الطبى يجػوز لكؿ م
مػرة كؿ ستة أشير خالؿ السنة األولى مف تاريخ ثبوت العجز ومرة كؿ سػنة خالؿ الثالث السنوات 

 . التالية وعمى جية العالج أف تعيد تقدير درجة العجز فى كؿ مرة
العالج والرعاية الطبية ال يجوز اعادة تقدير درجة العجز بعد  ومع عدـ األخالؿ بحؽ المصاب فى

 . انتياء أربع سنوات مف تاريخ ثبوتو
واستثناء مػف حػكـ الفقػرة السابقة يكوف لوزير التأمينات بقرار يصدره اطالة مػدة اعادة التقدير فى 

سابقػة عمػى تاريخ صدوره ويسرى ىذا القرار عمى الحاالت ال ،الحاالت التى يثبت طبيا حاجتيا لذلؾ
 . عف الفترة السابقة مع عدـ صرؼ فروؽ مالية

 (:59)مادة 
 القواعد اآلتية( 85)يراعػى فػى حػالة تعػديؿ نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى وفقا لحكـ المادة 

: 
ت اذا كاف المؤمف عميو صاحب معاش يعدؿ معاش العجز اعتبارا مف أوؿ الشير التالػى لثبو ( أ)

درجػة العجػز األخػيرة أو يوقؼ تبعا لما يتضح مف إعادة الفحص الطبػى وذلؾ وفقا لما يطػرأ عمى 
ذا نقصت درجة العجز عف  أوقؼ صرؼ المعاش نيائيا ويمنح %  38درجة العجز زيادة أو نقصا وا 

 (.83)المصاب تعويضا مف دفعة واحدة وفقا ألحكاـ المادة 
سػبؽ أف عػوض عػف درجػة العجز الثابتة أوال تعويضا مف دفعة واحدة  اذا كاف المؤمػف عميو قػد( ب)

 : يراعى ما يمى
اذا كانت درجػة العجػز المقدرة عػند إعػادة الفحص تزيد عف الدرجة المقدرة مػف قبؿ وتقؿ عف  -1

استحؽ المصاب تعويضا محسوبا عمى أساس النسبة األخػيرة واألجػر عػند ثبوت العجز فى  ،%  38
لمرة األولى مخصوما منو التعويػض السابػؽ صرفو لو وال يترتب عمى نقصاف نسػبة العجز عف ا

 . النسبة المقدرة مف قبؿ أية آثار
أو أكثر اسػتحؽ المصاب معاش %  38اذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحػص تبمغ  -6

ند ثبوت العجز فى المرة األولى عمى أسػاس األجر ع( 86)العجػز محسوبا وفقا ألحكاـ المادة 
ويصرؼ إليو ىذا المعاش اعتبارا مػف أوؿ الشػير التالػى لتاريػخ ثبوت درجػة العجز األخيرة مخصوما 
منو الفػرؽ بيف التعويػض السابؽ صرفو إليو وقيمة المعاش بافتراض استحقاقو لو عمػى أسػاس درجػة 

 31(.111)حدود المشار الييا بالمادة العجػز المقدرة فػى المرة األولى وذلؾ فى ال
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 (:61)مادة 

يوقػؼ صرؼ مػعاش العجػز اعتبارا مػف أوؿ الشير التالى لمتاريخ المحدد العادة الفحص الطبى 
وذلؾ اذا لـ يتقدـ صاحبو العػادة الفحص الذى تطمبو جػية العالج أو الييئة القومية لمتأميف 

 . االجتماعى فى الموعد الذى تخطره بو
فاذا أسػفرت إعادة الفحص عف  ،يستمر وقؼ صرؼ المعاش الى أف يتقدـ صاحبو العادة الفحصو 

نقصاف درجة العجز عف النسبة السابؽ تقديرىا اعتبرت النسبة الجػديدة أسػاسا لمتسوية اعتبارا مف 
 . التاريخ الذى كاف محددا العادة الفحص الطبى

ف تتجاوز عف تخمؼ المصاب عف إعادة الفحص اذا قدـ ويجوز لمييئة القومية لمتأميف االجتماعى أ
 . أسبابا مقبولة

 . ويتبع فى صرؼ المستحؽ عػف مػدة الوقؼ ما تسفر عنو نتيجة إعادة الفحص الطبى
 41(:67)مادة 

لممؤمف عميو أف يتقدـ بطمب إعادة النظر فى قرار جية العالج وذلؾ خالؿ أسبوع مف تاريخ إخطاره 
، وخالؿ شير مف تاريخ إخطاره لمعمؿ أو بعدـ إصابتو بمرض مينى بتاريخ العودةبانتياء العالج أو 

  .بعدـ ثبوت العجز أو بتقدير نسبتو
كما يكوف لالبف أو األخ أف يتقدـ بطمب إعادة النظر فى قرار الجية الطبية بعدـ ثبوت عجزه عف 

  . الكسب ، وذلؾ خالؿ شير مف تاريخ إخطاره بعدـ ثبوت العجز
الطمب إلى الييئة مرفقا بو الشيادات الطبية المؤيدة لوجية نظره مع أداء خمسة جنييات كرسـ  ويقدـ
 11. تحكيـ
 42(:62)مادة 

عمى الييئة القومية لمتأمػيف االجتماعى احالة الطمب الػى لجػنة تحكيـ يػصدر بتشكيميا وتنظيػـ عمميا 
 . ممةقػرار مػف وزير التأمينات باالتفاؽ مع وزير القوى العا
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وعمػى الييئة القومية لمتأميف االجتماعى اخطار المصاب بقرار التحكيػـ الطبى بكتاب موصى عميو 
بعمـ الوصوؿ خالؿ ثالثة أياـ عمى األكػثر مف تاريخ وصػوؿ االخطار الييا ويكوف القرار ممزما 

 . وعمييا تنفيذ ما يترتب عميو مف التزامات ،لطرفى النزاع
 الفصل الخامس

 عامو أحكام
  

 (:63)مادة 
يمتـز صاحب العمؿ أو المشرؼ عمى العمؿ بابالغ الشرطة عػف كؿ حادث يقع ألحػد عمالو يعجزه 

ساعة مػف تاريخ تغيبو عػف العمؿ ويكوف البالغ مشتمال عمى اسػـ  15عف العمؿ وذلؾ خالؿ 
ؿ الييا المصاب المػصاب وعػنوانو وموجػز عػف الحادث وظروفو والعضو المصاب والجية التى نق

 . لعالجو
ويكتفى بمحضر تحقيؽ إدارى يجرى بمعرفة السمطة المختصة لدى صاحب العمؿ فػى حػالة وقػوع 

مف ( أ)الحػادث داخػؿ دائػرة العػمؿ وذلؾ بالنسػبة لممؤمف عمييـ العامميف بالجيات المشار إلييا بالبند 
 (.6)المادة 
 (:64)مادة 

ويبيف فى التحقيؽ ظروؼ ، التحقيؽ تحقيقا مػف صورتيف فى كؿ بالغ  تجػرى الجػية القائمة بأعماؿ
الحادث بالتفصيؿ وأقػواؿ الشيود إف وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كاف الحادث نتيجة عمد 

وتبيف فػيو كػذلؾ أقػواؿ ( 88)أو سوء سموؾ فاحش ومقصود مػف جانب المصاب طبقا ألحكاـ المادة 
وعمى ىػذه الجػية مػوافاة الييئػة  ،وبو وأقػواؿ المػصاب إذا سمحت حالتو بذلؾصاحػب العمؿ أو مػند

القومية لمتأميف االجتماعى بصورة مػف التحقيؽ ولػيذه الييئة طػمب استكماؿ التحقيؽ اذا رأت محال 
 . لذلؾ
 43(:65)مادة 

 . ابة مف مباشرة عمموعمػى صاحػب العػمؿ أف يقػدـ االسػعافات األولػية لممصاب ولو لـ تمنعو االص
أو المشرؼ ( 6)مػف المادة ( ج ،ب)وعمى صاحب العمؿ الذى يستخدـ أحػد المؤمف عمييـ بالبنديف 

عمى العمؿ أخطار الييئة القومية لمتأميف االجتماعػى عمػى النمػوذج الذى تعده ليذا الغرض عمى كؿ 
نقمو لمكاف العالج أو المرافقة صورة أصابة عمؿ تقع بيف عمالو فور وقوعيا وأف يسمػـ المصاب عند 

 . مف ىػذا األخطار
                                                 

 .1188لسنة  68الفقرة الثانية مف المادة مضافة بالقانوف رقـ   13



39 

 

 (:66)مادة 
تمتـز الجية المختصة بجميع الحقوؽ المقررة وفقا ألحكاـ ىذا الباب حتى ولو كانت اإلصابة تقتضى 
مسئولية شخص آخر خالؼ صاحب العمؿ دوف إخالؿ بما يكوف لممؤمف عميو مف حؽ قبؿ 

 . الشخص المسئوؿ
 (:67)مادة 

تـز الجية المختصة بالحقوؽ التى يكفميا ىذا الباب لمدة سنة ميالدية مف تاريخ إنتياء خدمة تم
سواء أكاف بال عمؿ أو كاف يعمؿ ، المؤمف عميو وذلؾ إذا ظيرت عميو أعراض مرض مينى خالليا 

 . فى صناعة ال ينشأ عنيا ىذا المرض
راضيا إال بعد انقضاء المدة المشار إلييا ويستمر ىذا االلتزاـ بالنسبة لؤلمراض التى ال تظير أع

 11. والتى يصدر بتحديدىا قرار مف الوزير المختص بالتأمينات بعد أخذ رأى وزارة الصحة
 (68)مادة 

ال يجوز لممصاب أو المستحقيف عنو التمسؾ ضد الييئة المختصة بالتعويضات التى تستحؽ عف 
 . االصابة طبقا ألى قانوف آخر

ذلؾ أيضا بالنسبة لصاحب العمؿ إال اذا كانت االصػابة قد نشأت عف خطأ مف  كما ال يجوز ليـ
 . جانبو

 (:69)مادة 

ال ينتفع المؤمف عميو بأحكاـ العالج والرعاية الطبية وتعويض األجر طواؿ مدة إعارتو أو انتدابو 
 . خارج البالد

 (:71)مادة 

المرافؽ بإضافة ( 1)دارة تعديؿ الجدوؿ رقـ لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء عمى اقتراح مجمس اال
ويسرى ىذا التعديؿ عمى الوقائع السابقة لصدوره مع عدـ صرؼ فروؽ مالية عف  ،حاالت جديدة إليو

 . الفترة السابقة عمى التعديؿ

 45(:77)مادة 
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يجمػع المؤمف عميو أو صاحب المعاش أو المستحقوف بيف المعاشات المقررة فى تأميف إصابات 
 : عمؿ وبيف األجػر أو بيف الحقػوؽ االخػرى المقررة بيػذا القانوف وفقا لما يأتىال
 . يجمع المؤمف عميو بيف معاش االصابة وبيف أجػره بدوف حدود -1
يجمع المؤمف عميو بيف معاش االصابة وتعويػض البطالة عند توافر شػروط استحقاقو بدوف  -6

 . حدود
حب المعاش أو المستحقوف بيف مػعاش اإلصابة والمعاش يجمػع المؤمػف عػميو أو صػا -3

 12. المنصوص عميو فى تأميف الشيخوخة والعجز والوفاة وذلؾ بدوف حد أقصى
يجمع صاحب المعاش وفقا لقوانيف التأميف والمعاشات لمقوات المسمحة بيف معاشػو األساسى  -1

األساسى واألجػر المتغير المشار إليو  واإلضافى وفقا ليذه القوانيف وبيف معاش اإلصابة عف األجػر
 18. حػد أقصػى فى البند السابؽ وذلؾ بدوف

 الخامس الباب
 المرض تأمين
 األول الفصل

 التطبيق مجال فى التمويل

 48(:72)مادة 

 : يأتى مما المرض تأميف يموؿ
 : وتشمؿ الشيرية االشتراكات 1
 : اآلتى النحو عمى وتقدر العمؿ صاحب حصة (أ)
العامة والمؤسسػات العامػة  والييئات لمدولة االدارى بالجياز عمييـ المؤمف أجور مف % 3 (1)

 العاـ األخػرى بالقطاع االقػتصادية ، والوحػداتالجيات ىذه مف ألى التابعة االقتصادية والوحػدات
تقاؿ االن ومصاريؼ تعويض األجر بػأداء الجيػات ىػذه وتمػتـز والرعػاية الطبيػة، لمعػالج وذلؾ

 . الباب ىذا فى عمييا المنصوص

                                                                                                                                                 
 .1188لسنة  68بالقانوف رقـ ، وقد استبدلت 1151لسنة  18المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   18
 .6992لسنة  183تمؾ الفقرة مستبدلة بالقانوف رقـ   12
 .6991لسنة  139ستبدؿ بالقانوف رقـ م( 1)البند   18
 .1188لسنة  68مستبدلة بالقانوف رقـ  ، وكانت6999لسنة  52المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   15
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 توزع( 6)مف المادة ( ج) و (ب) بالبنديف عمييـ المنصوص عمييػـ المؤمف أجػور مػف % 1 (6)
  : اآلتى الوجو عمى
 . الطبية والرعاية لمعالج % 3
 مف يعفى صاحب العمؿ أف التأمينات لوزير ويجوز االنتقاؿ، ومصاريؼ األجر تعويض ألداء % 1

 . الحقوؽ المذكورة بأداء التزامو مقابؿ االشتراؾ ذاى أداء
 : اآلتى النحو عمى وتقدر عمييـ المؤمف حصة( ب)
 . لمعامميف بالنسبة األجور مف% 1
فى  الواردة الطبية والرعاية العالج المنتفعيف بأحكاـ المعاشات ألصحاب بالنسبة المعاش مف% 1

 . ىذا الباب
 الييئػة مػف الباب بتصريػح ألحكاـ ىذا وفقا طبيا ورعايتو ضالمري عالج العمػؿ لصاحب ويجوز
 15بالمادة  عػميو المنصػوص القػرار التػى يتػضمنيا واألوضاع لمشروط وفقا الصحػى لمتأمػيف العامػة
 أجور مف % 1الى  الطبية والرعاية لمعالج المخصصة نسػبة االشتراكات تخفيػض مػقابؿ وذلؾ

المادة  مف( 6)البند  مف( أ) فى عمييا المنصوص االشتراكات تكوف الحالة ىذة وفى عمييـ ، المؤمف
 .القدر بيذا (53)

 (:73)مادة 

تسرى أحكاـ ىػذا الباب تدريجيا عمى العامميف لدى أصحاب األعماؿ الذيف يصدر بتحديدىـ قػرار 
يف الصحى وفقا مػف وزير الصحة وذلؾ دوف االخالؿ بحقوؽ المؤمف عمييـ الػذيف انتفعوا بالتأمػ

 . المشار إلييما 1121لسنة  88أو القانوف رقـ  1121لسنة  23ألحكاـ القانوف رقـ 

 49(:74)مادة 

تسرى أحكاـ العالج والرعاية الطبية المنصوص عمييا فى ىذا الباب عمى أصحاب المعاشات ما لـ 
 89.يطمبوا عدـ االنتفاع بيا فى تاريخ تقديـ طمب صرؼ المعاش

                                                 
 .1188لسنة  68مستبدلة بالقانوف رقـ  ، وكانت6999لسنة  52المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   11
 .1151لسنة  18تمؾ الفقرة مضافة بالقانوف رقـ   89
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ميع األحواؿ لصاحب المعاش الذى طمب عدـ االنتفاع باألحكاـ المشار إلييا أف يعدؿ واليجوز فى ج
 . عف طمبو

 57(:75)مادة 

يجوز لرئيس مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير التأمينات وبعد االتفاؽ مػع وزيػر الصحػة أف 
ش ومف يعوليـ مف يصدر قرارا بسرياف أحكاـ ىذا التأميف عمى زوج المؤمف عميو أو صاحب المعا

 . ويبيف ىذا القرار شروط وأوضاع االنتفاع بيذا التأميف وتحديد نسبة االشتراؾ ،أوالد

 (:76)مادة 

يشػترط النتفاع المريػض بمزايا ىػذا التأميف أف يكوف مشتركا فيو لمدة ثالثة أشير متصمة أو ستة 
حساب ىذه المدة مدد انتفاعو  ويدخػؿ فى ،أشير متقطعة بحيث يكوف الشيراف االخيراف متصمػيف

 . بمزايا العالج التى يقدميا صاحب العمؿ عمى نفقتو
وال يسرى الشرط المنصوص عميو فى الفقرة السابقة بالنسبة لممؤمف عمييـ والعاممػيف بالجياز االدارى 

مف الوحدات لمدولػة واليػيئات العامػة والمؤسػسات العامة والوحػدات االقػتصادية التابعة ليا وغيرىا 
 86. االقتصادية بالقطاع العاـ كما اليسرى فى شأف أصحاب المعاشات

 53(:77)مادة 

 : يوقؼ سرياف أحكاـ ىذا التأميف خالؿ المدد اآلتية
 . مدة عمؿ المؤمف عميو لدى جية ال تخضع ليذا التأميف( 1)
 . مدة التجنيد االلزامى واالستبقاء واالستدعاء لمقوات المسمحة( 6)
التى يقضييا المؤمف ، مػدد االجازات الخاصة واالعارات واالجازات الدراسية والبعثات العممية ( 3)

 . عميو خارج البالد

  الفصل الثانى

                                                 
 .1159لسنة  13المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   81
 .1188لسنة  68الفقرة الثانية مف المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   86
 .1188لسنة  68المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   83
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  الحقوق المالية لممريض

 (:78)مادة 
اذا حاؿ المرض بيف المؤمف عميو و بيف أداء عممو تمتـز الجية المختصػة بصرؼ تعويض األجر 

مػف أجره اليومى المسدد عنو االشتراكات لمدة %  88ترة مػرضو تعويضا يعادؿ أف تؤدى لو خالؿ ف
 . مف األجر المذكور%  58تسعيف يوما وتػزاد بعدىا الى ما يعادؿ 

 . ويشترط أال يقؿ التعويض فى جميع األحواؿ عف الحد األدنى المقرر قانونا لؤلجر
وت العجز الكامؿ أو حدوث الوفاة بحيث ويسػتمر صػرؼ ذلؾ التعويض طواؿ مدة مرضو أو حتى ثب

 . يوما فى السنة الميالدية الواحدة 159ال تجاوز مدة 
واستثناء مف األحكاـ المتقدمة يمنح المريض بالدرف أو بالجزاـ أو بمرض عقمى أو بأحد األمراض 

ارا يمكنو المزمنة تعويضا يعادؿ أجره كامال طواؿ مدة مرضو الى أف يشفى أو تستقػر حػالتو اسػتقر 
 . مػف العودة الى مباشرة عممو أو يتبيف عجزه عجزا كامال

ويحدد األمراض المزمنة المشار الييا فى الفقرة السابقة بقرار مف وزير الصحة باالتفاؽ مع وزير 
 . القوى العاممة

ويجوز لمجيػة الممتزمة بتعويض األجر أف تقرر وقؼ صرفو عف المدة التى يخالؼ فييا المؤمف 
 . يو تعميمات العالجعم

وعمى وحػدات الجػياز االدارى لمدولة واليػيئات العامػة ووحدات القطاع العاـ تنفيذ ىذا النص دوف 
 (.83)حاجة الى صدور قرار وزير الصحة المشار إليو فػى المادة 

 (:79)مادة 

جػر المشار مػف األ%  88تستحؽ المؤمف عمييا فى حالة الحمؿ والوضع تعويضا عف األجر يعادؿ 
تؤديو الجية المختصة بصرؼ تعويض األجر وذلؾ عف مػدة ( 85)اليو فػى الفقػرة األولػى مػف المادة 

إجازة الحمؿ والوضع المنصوص عمييا بقانوف العمؿ أو بأنظمة العامميف المدنييف بالدولة أو بالقطاع 
 . رة أشيرالعاـ بحسب األحواؿ بشرط أال تقؿ مدة اشتراكيا فى التأميف عف عش

 (:81)مادة 
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تتحمؿ الجيػة المختصة بػصرؼ تعويض األجر مصاريؼ انتقاؿ المريض بوسائؿ االنتقاؿ العادية 
مػف محػؿ االقامػة الػى مػكاف العالج اذا كاف يقع خػارج المدينة التػى يقيػـ بيا وبوسائؿ االنتقاؿ 

سمح باستعمالو وسائؿ االنتقاؿ الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أف حالة المريض الصحية ال ت
 . العادية

وتتبع فى تنظيـ االنتقاؿ ومصاريفو القواعد التى يصدر بيا قرار مف وزير التأمينات بناء عمى اقتراح 
 . مجمس االدارة

  الفصل الثالث

 أحكام عامو

 (:87)مادة  

ة بمقتضى القوانيف أو ال تخؿ أحكاـ ىػذا التأمػيف بما قػد يكوف لممصاب أو لممريض مػف حػقوؽ مقرر 
الموائح أو النظـ الخاصة أو العقود المشتركة أو االتفاقػيات أو غػيرىا فيما يتعمؽ بتعويػض األجػر 

 . ومػستويات الخدمػة وذلؾ بالنسبة لمقدر الزائد عف الحقوؽ المقررة فى ىذا التأميف

 (:82)مادة 

المنفذة ألحكاـ ىذا الباب إال فيما ورد فيو  يصدر وزير الصحة باالتفاؽ مع وزير التأمينات القرارات
 . نص خاص

  السادس الباب
 

صابات األمراض لعالج صندوق انشاء فى     العمل وا 
 

دارتو وتمويمو   واختصاصاتو وا 
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 54(:83)مادة 
 : المػوارد اآلتية مػف أمػوالو وتتكوف العمؿ و إصابات األمراض لعالج صندوؽ ينشأ

 88:اآلتية بالنسب العمؿ إصابات تأميف مػف اشتراكات اليػيئة ؤديياتػ التػى االشػتراكات( 1)
 . العامة لمدولة والييئات اإلدارى بالجياز العامميف عمييـ المؤمػف أجػور مػف % 9ر58( أ)
 . المذكور لمتأميف الخاضعيف عمييـ المؤمف باقى أجور مف % 1ر68( ب)
 
 بواقع تأميف المرض اشتراكات مػف االجػتماعى لمتأمػيف يةالقومػ الييئػة تػؤدييا التػى االشػتراكات( 6)

 : اآلتية النسب
 . عمييـ المؤمف أجور مف % 1 (أ)
 . المعاشات أصحاب معاشات مف % 1 (ب)
منو  االعفاء استحقاقو وقواعد وحاالت قيمتو يحدد مميـ مػائتى ال يجاوز المريػض يػؤديو رسػـ( 3)

 . التأمينات وزير عم باالتفاؽ الصحة وزير مف بقرار
 . الصندوؽ أمواؿ استثمار حصيمة( 1)
 . الصندوؽ نشاط عف الناتجة األخرى الموارد( 8)
 . قبوليا الصندوؽ إدارة مجمس يقرر التى واليبات والتبرعات االعانات( 2)

 فيو التصرؼ وال يجوز ، خاص حساب إلى يرحؿ الصندوؽ ىذا أمواؿ فى فائض وجػود حػالة وفػى
 : اآلتية وفى األغراض الصحى لمتأميف العامة الييئة إدارة مجمس وافقةبم إال
 . عمييـ لممؤمف الطبية والرعاية العالج مستوى تحسيف( 1)
 . القانوف بيذا عميو المنصوص المرض تأميف نظاـ تطبيؽ فى التوسع( 6)
 . الييئة بنشاط متعمقةوالبحػوث ال التدريب وبرامػج واالسػتثمارية اإلنشائية البرامػج تمػويؿ( 3)

 56(:84)مادة 

وتكوف ليا الشخصية ، تتولػى إدارة الصندوؽ ىػيئة عامة تسمى الييئة العامة لمتأميف الصحػى 
ويصدر ، وتكػوف ليا مػيزانية خاصػة ضػمف المػيزانية العامة لمدولة، وتتبع وزير الصحػة  ،االعتبارية

                                                 
 .1188لسنة  68المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   81
 .6999لسنة  52مستبدؿ بالقانوف رقـ ( 1)البند   88
 .1188لسنة  68نية مف المادة مضافة بالقانوف رقـ الفقرة الثا  82
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مف رئيس الجميورية بناء عمى عػرض وزير الصحة  بتشكيؿ مجمس ادارتيا وتحديد اختصاصاتو قرار
 . باالتفاؽ مػع وزير التأمينات

 .فػى شػأف الييئة المشار الييا( 189)و ( 138)و ( 138)وتسػرى أحػكاـ المػواد 
 (:85)مادة  

تتولػى الييئػة العامػة لمتأميف الصحى عالج المصاب أو المريض ورعايتو طبيا الػى أف يشفػى أو 
زه ولمييئة القومية لمتأميف االجتماعى الحؽ فى مالحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى يثبت عج
 . عالجو

وكذلؾ الرعاية الطبية والعالج ( 18)ويقصد بالعالج والرعاية الطبية ما ىو منصوص عميو بالمادة 
 . لممؤمف عمييف أثناء الحمؿ والوالدة

 (:86)مادة 

يكوف عالج المصاب أو المريض ورعػايتو طػبيا فػى ( 15)مف المادة مػع مػراعاة حػكـ الفقرة الثالثة 
، واليجوز ليذه الييئة أف تجرى ذلؾ لعامة لمتأميف الصحىجػيات العػالج التػى تحددىا ليـ الييئة ا

العالج أو تقدـ الرعاية الطبية فى العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكػز 
إال بمقتضػى اتفاقات خاصػة تعقد ليػذا الغرض ، ويحػدد فػى ىػذه االتفاقات الحػد األدنػى  المتخصصػة

واليجوز أف يقؿ مستولى الخدمة الطبية فى ىذه الحالة عف الحد ، لمستويات الخدمة الطبية وأجرىا 
 . األدنى الذى يصدر بو قرار مف وزير الصحة باالتفاؽ مع وزير التأمينات

 57(:87)مادة 

تمػتـز الييئة العامػة لمتأميف الصحى بفحص العامميف المعرضيف لالصابة بأحػد األمػراض الميػنية 
مميـ عف كؿ مؤمف  899المرافػؽ وذلؾ مػقابؿ تحصيميا رسػما مػقداره ( 1)المبينة فى الحدوؿ رقـ 

 . عميو معرض لالصابة باألمػراض المذكورة ويتحمؿ بو صاحب العمؿ

 (:88)مادة 

                                                 
 .1188لسنة  68المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   88
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جية العالج باخطار المصاب أو المريض بإنتياء العالج وبما يكػوف قد تخمؼ لديو مف عجز  تمتـز
ونسبتو ولممريض أف يطمب إعادة النظر فى تقرير إنتياء العالج أو تخمؼ العجز وفقا ألحكاـ 

 . التحكيـ الطبى المنصوص عمييا فى الباب الرابع
الفقرة السابقة بالنسبة لكؿ مػف صاحػب العمػؿ  كما تمتـز جية العالج باالخطار المشار إليو فى

والييئػة القومػية لمتأمػيف االجتماعى مع بياف أياـ التخمؼ عػف العػالج إف وجػدت وذلؾ كمو وفػقا 
 . لمشػروط واألوضػاع التى يصدر بيا قرار مف وزير الصحة باالتفاؽ مع وزير التأمينات

  .رضية ممزما لصاحب العمؿويكوف قرار جية العالج بمدة االجازة الم

 58(:89)مادة 

تثبت حػاالت العجػز المنصوص عػمييا فػى ىذا القانوف بشيادة مف الييئة العامػة لمتأمػيف الصحػى 
 . يعيف بياناتيا قػرار مف وزير التأمينات بناء عمى اقتراح مجمس االدارة

أثبات حاالت العجز المشار  ويكوف لمييئة العامة لمتأميف الصحى أف تفوض المجالس الطبية فى
 . إلييا

 
  الباب السابع

  فى تأمين البطالو
  الفصل األول

  فى التمويل ومجال التطبيق

 (:91)مادة 
 : يموؿ تأميف البطالة مما يأتى

 . مػف أجػور المؤمف عمييـ%  6االشػتراكات الشػيرية التى يمتـز بيا صاحب العمؿ بواقع ( 1)
 . ذه االشتراكاتالمبالغ االضافية لي( 6)

 59(:97)مادة 

                                                 
 .1159لسنة  13الفقرة الثانية مضافة بالقانوف رقـ   85
 .1188لسنة  68مضاؼ بالقانوف رقـ ( 1)البند   81
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 : تسرى أحكاـ ىذا الباب عمى المؤمف عمييـ الخاضعيف ألحكاـ ىػذا القانوف فيما عدا الفئات اآلتية
 .العامموف بالجياز االدارى لمدولة وبالييئات العاممة( 1)
ذيف يعمموف أفراد أسػرة صاحب العمؿ فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلؾ الشركاء ال( 6)

 . بأجر فى شركاتيـ
 . العامموف الذيف يبمغوف سف الستيف( 3)
العامموف الػذيف يستخدموف فػى أعماؿ عرضيو أو مؤقتة وعمى األخػص عماؿ المقاوالت وعماؿ ( 1)

 .29 التراحيؿ والعماؿ الموسمييف وعماؿ الشحف والتفريغ
ع انتفاع الفئات المشار إلييا بمزايا ىذا ويجػوز بقرار مػف رئيػس الجميورية تنظيػـ شػروط وأوضا

 . التأميف عمى أف يبيف فػى ىػذا القرار طريقة حساب األجور بالنسبة الييـ
 

  الفصل الثانى
  فى التعويضات

 (:92)مادة 

 : يشترط الستحقاؽ تعويض البطالة ما يأتى
 . أال يكوف المؤمف عميو قد استقاؿ مف الخدمة( 1)
يت خدمػة المؤمػف عميو نتيجة لحكـ نيائى فى جناية أو جنحة ماسػة بالشػرؼ أو أال تكوف قػد انت( 6)

 21(.18)وذلؾ مػع مػراعاة حكـ المادة ، االمانة أو اآلداب العامػة 
أف يكوف المؤمف عميو مشتركا فى ىذا التأميف لمدة ستة أشير عمى األقؿ منيا الثالثة أشير ( 3)

 . السابقة عمى كؿ تعطؿ متصمة
 . أف يكوف المؤمف عميو قادرا عمى العمؿ راغبا فيو( 1)
 . أف يكوف المؤمػف عػميو قػد قػيد أسػمو فػى سجؿ المتعطميف بمكتب القوى العاممة المختص( 8)
أف يػتردد المؤمػف عميو عمػى مػكتب القوى العاممة المسجؿ فيو اسمو فى المواعيد التى تحدد ( 2)

 . بقرار مف وزير القوى العاممة
 (:93)مادة 

 . يستحؽ تعويض البطالة ابتداء مف اليـو الثامف لتاريخ انتياء الخدمة أو عقد العمؿ بحسب األحواؿ

                                                 
 .1151لسنة  18مستبدؿ بالقانوف رقـ ( 1)البند   29
 .1188لسنة  68القانوف رقـ مستبدؿ ب( 6)البند   21
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أسبوعا  12مؿ أو لمدة ويستمر صرؼ التعويض الى اليـو السابؽ لتاريخ التحاؽ المؤمف عميو بع
 61ذا التأميف تجاوز أسبوعا اذا كانت مدة االشتراؾ فى ى 65، وتمتد ىذه المدة الى أييما أسبؽ

 . شيرا
 . كما يصرؼ التعويض خػالؿ فترة التدريب المينى التى يقررىا مكتب القػوى العاممة

 (:94)مادة 
 . مف األجر األخير لممؤمف عميو%  29يقدر تعويض البطالة بنسبة 

 (:95)مادة 
خػير الذى سددت مف األجر األ%  39يستحؽ تعويض البطالة بنسبة ( 11)استثناء مف حكـ المادة 

 : عمى أساسو االشتراكات اذا انتيت خدمة المؤمف عميو ألحد األسباب اآلتية
 . انتحالو شخصية غير صحيحة أو تقديمو شيادات أو أوراؽ مزورة( 1)
 . اذا كاف المؤمف عميو معينا تحت االختبار( 6)
العمؿ الجيات ، أبمغ عنو صاحب شأت عنو خسارة جسيمة لصاحب العمؿارتكابو خطأ ن( 3)

 . ساعة مف وقت عممو بوقوعو 61المختصة خالؿ 
عػدـ مػراعاتو التعميمات الػالـز اتباعيا لسالمة العامميف أو المنشأة بشرط أف تكوف ىذه ( 1)

 . التعميمات مكتوبة ومعمقة فى مكاف ظاىر
لعمؿ بحسب غيابو دوف سبب أكثر مف المدة التى تنص عمييا قوانيف ولوائػح التوظػؼ أو ا( 8)

 . األحواؿ
 . عدـ قيامو بتأدية التزامات العمؿ الجوىرية( 2)
 . إفشاؤه األسرار الخاصة بالعمؿ( 8)
 . وجػوده أثناء العمؿ فػى حػالة سػكر بيف أو متأثرا بما تعاطاه مف مادة مخدرة( 5)
ا عمى أحد وكذلؾ اعػتداؤه اعػتداء جسيم، اعػتداؤه عمى صاحب العمؿ أو المدير المسئوؿ ( 1)

 . رؤساء العمؿ أثناء العمؿ أو بسببو
 (:96)مادة 

 : يسقط الحؽ فى صرؼ تعويض البطالة فى الحاالت اآلتية
اذا رفػض المؤمف عميو االلتحاؽ بعمؿ يراه مكتب القوى العاممة المختص مناسبا لو ويعتبر  -1

 : العمؿ مناسبا اذا توافرت فيو الشروط اآلتية
 . مػف األجر الذى يؤدى عمى أساسو تعويض البطالة%  88عادؿ عمػى االقػؿ أف يكوف أجػره ي( ا)
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 . أف يكوف العمػؿ مػتفقا مع مؤىالت المؤمف عميو وخبرتو وقدراتو المينية والبدنية( ب)
 . أف يكوف العمؿ المرشح لو فى دائرة المحافظة التى كاف يعمػؿ بيا وقػت تعطمو( ج)
 . و لحسابو الخاصاذا ثبت اشتغاؿ المؤمف عمي -6
 . اذا ثبت اشتغاؿ المؤمف عميو لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عميو -3
اذا استحؽ المؤمف عميو معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عميو وذلؾ مع عدـ االخالؿ  -1

 26(.81)مف المادة ( 6)بحكـ البند 
 . د نيائيااذا ىاجر المؤمف عميو أو غادر البال -8
 . اذا بمغ المؤمف عميو سف الستيف -2

 (:97)مادة 
 : يوقؼ صرؼ تعويض البطالة فى الحاالت اآلتية

اذا لـ يػتردد المؤمف عميو عمى مكتب القوى العاممة الذى قيد اسمو فيو متعطال فى المواعيد ( 1)
 . المحددة ما لـ يكف ذلؾ ألسباب مقبولة

 . ريب الذى يقرره مكتب القوى العاممة المختصاذا رفض المؤمف عميو التد( 6)
ويعود الحؽ فى صرؼ التعويض فى الحالتيف السابقتيف بزواؿ سبب االيقاؼ وذلؾ لممدة الباقية مف 

 . مدة االستحقاؽ
اذا جػند المؤمػف عػميو ويعود اليو الحؽ فػى صرؼ التعويض بانتياء مدة التجنيد ، وال تحسب ( 3)

 . ستحقاؽ التعويضىذه المدة ضمف مدة ا
 . اذا اشتغؿ المؤمف عميو لحساب الغير بأجر يقؿ عف قيمة تعويض البطالة( 1)
 . اذا استحؽ المؤمف عميو المتعطؿ معاشا يقؿ عف قيمة تعويض البطالة( 8)

ما يعادؿ الفرؽ بيف قيمػة تعويػض ( 8و  1)ويصرؼ فى الحالتيف المنصوص عمييما فى البنديف 
 . واألجػر أو المعاش وذلؾ لممػدة الباقية مف مدة االستحقاؽالبطالة المستحؽ 

 (:98)مادة 
مف األجر األخير لمدة %  39قاـ نزاع عمى سبب انتياء الخدمة يصرؼ تعويض البطالة بنسبة اذا 

أسبوعيف يبدى خالليا مكتب عالقات العمؿ المختص رأيو فى النزاع وفقا لالجػراءات التى يبينيا قرار 
 . لتأمينات باالتفاؽ مػع وزير القوى العاممةمف وزير ا

                                                 
 .1188لسنة  68مستبدؿ بالقانوف رقـ ( 1)البند   26
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متى  ،ويصرؼ التعويض فى ضوء النتيجة التى ينتيى الييا المكتب المذكور مف ظاىر األوراؽ
 . توافرت باقى الشروط المنصوص عمييا فى ىذا الباب

  الباب الثامن 
  فى تأمين الرعايو االجتماعيو ألصحاب المعاشات

 (:99)مادة 
 : ىذا التأميف مما يأتىتتكوف موارد 

 . المبالغ التى تخصصيا الخزانة العامة سنويا لدور الرعاية االجتماعية( 1)
 . الييئة القومية لمتأميف االجتماعيى ما يخصص ليذا التأميف سنويا فى ميزانية( 6)
 . التبرعات و الوصايا التى يقبميا مجمس إدارة الييئة القومية لمتأميف االجتماعى (3)
 . صافى إيرادات الحفالت والمعارض والميرجانات واليانصيب التى تقاـ لصالح ىذه الدور (1)
 . (196)مف المادة ( 1)االشتراكات التى يؤدييا المنتفعوف بأحكاـ ىذا الباب وفقا لحكـ البند ( 8)

 . الموارد األخرى الناتجة عف نشاط دور الرعاية االجتماعية( 2)
 (:711)مادة 

ػف الييئة القومية لمتأميف االجتماعى بأف تتخػذ الخطػوات التنفيذية الالزمة خالؿ خمس تمػتـز كؿ م
سنوات مف تاريخ العمؿ بيذا القانوف بالبدء فى إنشاء دور لرعػاية أصػحاب المعاشػات المنتفعيف 

لرعػاية االجػتماعية بأحػكاـ ىػذا القانوف إمػا مباشرة أو بالتعػاوف مػع وزارة الشػئوف االجػتماعية لتقديػـ ا
والمعيشية ألصحاب المعاشات المشار الييـ فى ظروؼ ميسرة وخاصة فى حالة عدـ وجود عائالت 

 . ليـ
 : وتشمؿ الرعاية االجتماعية ما يمى

 . االقامة الكاممة بما فييا مف مسكف ومأكؿ ومشرب( 1)
 . التسمية المناسبة لممنتفعيف توفػير المكػتبات الثقافػية والػنوادى المػزودة ببعػض وسػائؿ( 6)
توفير الخبراء والمشرفيف الالزميف الدارة ىذه الدور ممف تتوافر فييػـ صفات خاصة تتالءـ  (3)

 . وظروؼ المنتفعيف
توفير الوسائؿ الترفييية كالرحالت ومشاىدة عروض المسارح واالقامة فػى المصايؼ والمشاتى ( 1)

 . وزيارة الحدائؽ العامة
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السػتعانة بخػبرات وقدرات المنتفعيف بالرعاية االجتماعية فػى أعػماؿ مناسػبة لحالة كؿ منيـ ويجػوز ا
فػى مقابؿ مكافآت رمزية تؤدى الييـ بشرط أف ترتبط األعماؿ التى تسند الييـ بأعماليػـ األصمية 

 . التى كانوا يؤدونيا قبؿ انتياء خدمتيـ
دارة الييئة القومية لمتأميف االجتماعى نقؿ ممكية الدار ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجمس ا

 . وذلؾ مقابؿ سداد التكمفة عمػى أقساط سنوية بما اليجاوز خمس سنوات ،لػوزارة الشػئوف االجتماعية
 (:717)مادة 

يراعػى فػى انشاء دور الػرعاية االجتماعية تقسيميا الػى درجػات تتمشى وأنواع المنتفعيف وحالتيـ 
 . ة والمستوى المعيشى واألسرى والثقافى الذى كانوا يعيشوف فيو قبؿ انتياء الخدمةالصحي
 (:712)مادة 

 : يحدد وزير التأمينات بقرار منو الشروط واألوضاع الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا الباب وخاصة ما يأتى
 . كيفية قبوؿ المنتفعيف فى دور الرعاية االجتماعية( 1)
 رة دور الرعػاية االجتماعية وتحديد اختصاصاتيا بشػرط مراعاة تمثيؿتشكيؿ مجالػس إدا( 6)
 . لمنتفعيف فى مجالس االدارة بنسبة الثمث عمى األقؿا
وضػع الالئحة الداخمية لػدور الرعاية االجتماعية دوف التقيد بالقواعد والنظػـ المالػية والوظػيفية ( 3)

الييئات العامػة أو المؤسػسات العامة أو الوحػدات  المعمػوؿ بيا فػى الجػياز االدارى لمدولة أو
 . االقتصادية التابعة ألى منيا

 . تحديد قيمة االشتراؾ الذى يؤديو كؿ منتفع( 1)
 . تحديد مستويات الخدمة الالزمة لمرعاية االجتماعية( 8)
 . تبادؿ الػزيارات واالقامة فػى دور الرعاية بيف المصرييف واألجانب فػى البالد األخرى( 2)

 (:713)مادة 
يجػوز لرئيس الجميورية بقرار مػنو بناء عمى عػرض وزير التأمينات وبعد االتفاؽ مػع الػوزراء 

صػة ينػص عػمييا خاالمختصػيف أف يمنح أصحاب المعاشات المعامميف بأحكاـ ىػذا القانػوف تيسػيرات 
 : ، وعمى األخػص ما يأتىفػى ىػذا القرار

تخفيػض نسبػى فػى تعريفػة المواصػالت بالسػكؾ الحديدية وكػذا وسػائؿ المواصالت العامة ( 1)
 . الممموكة لمدولة داخؿ المدف

موكة تخفيػض فػى أسػعار الدخػوؿ لمنوادى والمتاحػؼ والمعارض ودور السينما والمسارح المم( 6)
 . لمدولة
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 . تخفيض نفقات االقامة فى دور العالج التابعة لمجياز االدارى لمدولة( 3)
تخفيػض نفقات الرحالت التى ينظميا الجياز االدارى لمدولة أو الييئات العامة أو المؤسسات ( 1)

 . العامة أو الوحدات االقتصادية التابعة ألى منيا داخػؿ الجميورية وخارجيا
 . مف القيمة الرسمية%  88يض فى جميع األحواؿ بما ال يجاوز ويكوف التخف

 :مكرر (713)مادة 
يستحؽ صاحب معاش العجز الكامؿ المستديـ والولد العاجز عف الكسب إعانة عجز تقدر بػ 

شيريا مف قيمة ما يستحقو مف معاش إذا قررت الييئة العامة لمتأميف الصحى أنو يحتاج  (69%)
 . مة مف شخص آخر لمقياـ بأعباء حياتو اليوميةإلى المعاونة الدائ

، أو زواؿ الحالة وفقا لما تقرره الييئة المشار إلييا ى حالة االلتحاؽ بعمؿويقؼ صرؼ ىذه االعانة ف
 23.أو وفاتو

  الباب التاسع
  فى المستحقين وشروط استحقاقهم

 64(:714)مادة 
قيف عنو الحؽ فػى تقاضػى مػعاش وفقا اذا توفػى المؤمػف عػميو أو صاحػب المعاش كاف لممستح

 . المرافؽ مػف أوؿ الشير الذى حدثت فيو الوفاة( 3)لؤلنصبة واألحكاـ المقررة بالجدوؿ رقـ 
الذيف تتوافر  ،ويقصد بالمستحقيف األرممة والمطمقة والزوج واألبناء والبنات والوالديف واألخوة واألخوات

حب المعاش شروط االستحقاؽ المنصوص عمييا فى المواد فييـ فى تاريخ وفاة المؤمف عميو أو صا
 . التالية
 65(:715)مادة 
 عمى بناء نيائى قضائى بحكـ أو ثابتا موثقا الزواج يكوف أف المطمقة أو األرممة الستحقاؽ يشترط
أو  الزواج الثبات أخػرى مستندات تحديد يصدره بقرار التأمينات ولوزير الزوج حياة حاؿ رفعت دعوى

  .الذكر سالفة بالوسائؿ فييا االثبات يتعذر التى الحاالت بعض صادؽ فىالت
 المؤمف بمػوغ قػبؿ تػـ قػد الزواج عمى التصادؽ أو الزواج عقد يكوف أف لؤلرممة بالنسبة يشترط كما
 : اآلتية الحاالت ىذا الشرط مف ويستثنى الستيف سف المعاش صاحب أو عميو

                                                 
 .1159لسنة  13بالقانوف رقـ ، وقد اضيفت 6999لسنة  16المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   23
 .1188لسنة  68رقـ المادة مستبدلة بالقانوف    21
 .1188لسنة  68بالقانوف رقـ  انت قد استبدلت، وك1151لسنة  18مستبدلة بالقانوف رقـ  الفقرة االولىا  28
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 عقد ثـ الستيف سف بموغ قبؿ طمقيا قد المعاش صاحب أو عميو مؤمفال كاف التى األرممة حالة  -1
 . عمييا بعد ىذه السف

، غو سف الستيفحالة األرممة التى يكوف المؤمف عميو أو صاحب المعاش قد تزوج بيا بعد بمو  -6
 وكانت الستيف سػف بموغو بعد إرادتيا رغػـ طمقيا مستحقة أو مطمقة أخرى بشرط أال يكوف لو زوجة

 22 . الحياة قيد تزاؿ عمى ال
 : يأتى ما لممطمقة بالنسبة ويشترطف، القانو  بيذا العمؿ قبؿ تمت التى الزواج حاالت -3
 . إرادتيا رغـ طمقيا قد يكوف أف ػ1
  . سنة عػف عشريف التقؿ مدة استمر قد المعاش صاحب أو عميو بالمؤمف زواجيا يكوف أف 6
  . غيره مف تزوجت قد المعاش صاحب أو عميو المؤمف مف طالقيا بعد تكوف أال ػ3
 كػاف فاذا عميو أو يزيد المعاش فى استحقاقيا قيمة يعادؿ نػوع أى مػف دخػؿ لدييا يكوف أال -1

 مف قيمة كؿ كانت اذا أنو عمػى الفرؽ، معاش بمقدار ليا يربط معاش مػف تستحقو عػما يقؿ الدخػؿ
 قيمة الدخػؿ معو اليجاوز الذى بالقدر المعاش مػف ليا فػيربط جػنييا عػف ثالثػيف تقؿ والمعاش الدخؿ

 توجد لـ واذا وجودىا حالة عمى األرممة فى الباقى يرد األحواؿ جػميع وفػى الحػد، ىػذا مػعا والمعاش
 . األوالد عمى فيرد

 67(:716)مادة 
 : يشترط الستحقاؽ الزوج ما يأتى

 . أف يكوف عقد الزواج موثقا -1
عقد الزواج قد تـ قبؿ بموغ المؤمف عمييا أو صاحبة المعاش سػف الستيف ويستثنى مف  أف يكوف -6

 : ىذا الشرط الحاالت اآلتية
حالة الزوج الذى كاف قد طمؽ المؤمف عمييا أو صاحبة المعاش قبؿ بموغيا سف الستيف ثـ عقد ( أ )

 . عمييا بعد ىذا السف
 . 1188/  1/  1حاالت الزواج التى تمت قبؿ ( ب)
 . أال يكوف متزوجا بأخرى -3

 116ويسرى فى شأف ىذا المعاش ذات األحكاـ المقررة لمعاش األرممة المنصوص عمييا فى المواد 
 . فقرة ثانية 111و ( 6)بند  113و ( 1)بند 

                                                 
 .6999لسنة 16مستبدؿ بالقانوف رقـ ( 6)البند   22
 .1188لسنة  68بالقانوف رقـ مستبدلة  ، وكانت6992لسنة  183المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   28
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 . ويشترط لعودة الحؽ فى المعاش أال يكوف متزوجا بأخرى فى تاريخ الطالؽ أو الترمؿ
 68(:717)مادة 

ويستثنى مف ىذا الشرط  ،ستحقاؽ األبناء أال يكوف االبف قد بمغ سف الحادية والعشريفيشترط ال
 : الحاالت اآلتية

 . ػ العاجز عف الكسب1
الطالب بأحػد مراحػؿ التعميـ التػى التجػاوز مرحػمة الحصوؿ عمى مؤىػؿ الميسانس أو البكالوريوس  6

 . لعشريف وأف يكوف متفرغا لمدراسةأو ما يعادليا بشػرط عػدـ تجاوزه سف السادسة وا
ػ مػف حػصؿ عمى مؤىؿ نيائى ال يجاوز المرحمة المشار الييا بالبند السابؽ ولـ يمتحؽ بعمؿ أو لـ 3

يزاوؿ مينة ولـ يكف قد بمغ سف السادسة والعشريف بالنسػبة لمحاصمػيف عمػى مؤىػؿ الميسانس أو 
 . محاصميف عمى المؤىالت األقؿالبكالوريوس وسػف الرابعة والعشريف بالنسبة ل

 69(:718)مادة 
 . يشترط الستحقاؽ البنت أال تكوف متزوجة

 (:719)مادة 
باالضافة الى شروط استحقاؽ األبناء والبنات أف يثبت اعالة  ،يشترط الستحقاؽ األخوة واألخوات

مف وزير المؤمف عميو أو صاحب المعاش أياىػـ وفقا لمشػروط واألوضاع التى يصدر بيا قرار 
 .التأمينات

 71(:771)مادة 
اذا توافرت فى أحد المستحقيف شروط االستحقاؽ ألكثر مف معاش مف الصندوؽ أو مف الصندوقيف 

أو مف أحدىما أو منيما معا ومف الخزانة العامة فال يستحؽ منيا إال معاشا واحدا وتكوف أولوية 
 : االستحقاؽ وفقا لمترتيب االتى

 . نفسو المعاش المستحؽ عف -1
 . المعاش المستحؽ عف الزوج أو الزوجة -6
 . المعاش المستحؽ عف الوالديف -3
 . المعاش المستحؽ عف األوالد -1
 . المعاش المستحؽ عف االخوة واالخوات -8

                                                 
 .1188لسنة  68المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   25
 .1188نة لس 68المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   21
 .1151لسنة  18المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   89
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واذا كانت المعاشػات مستحقة عػف مؤمػف عمييـ أو أصحاب معاشات مػف فئة واحدة فيستحؽ المعاش 
 . االسبؽ فى االستحقاؽ

 . واذا نقػص المعاش المستحؽ وفقا لما تقػدـ عػف المعاش اآلخػر أدى إليو الفرؽ مف ىذا المعاش
 (:777)مادة 

 : يوقؼ صرؼ معاش المستحؽ فى الحاالت اآلتية
االلتحاؽ بػأى عػمؿ والحػصوؿ مػنو عمى دخؿ صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عميو فإذا ( 1)

ويقػصد بالدخػؿ الصافػى مػجموع ما يحػصؿ عػميو  ،ليو الفرؽنقص الدخؿ عف المعاش صرؼ إ
العامػؿ مخصوما منو حصتو فى اشػتراكات التأمػيف التأميف االجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقو 

 81. بالعمؿ ثـ فػى يناير مف كؿ سنة
مػس سػنوات مػزاولة مينة تجارية أو غير تجارية منظمو بقوانيف أو لوائح لمدة تزيد عمػى خ( 6)

متصمة ويعود الحؽ فى صرؼ المعاش فى حالة ترؾ مزاولة ىذه المينة اعتبارا مف أوؿ الشير 
 . التالى لتاريخ ترؾ المينة

 (:772)مادة 
 بيف المستحؽ يجمػع ( 111و  119) استثناء مػف أحكاـ حظر الجمع المنصوص عمييا بالمادتيف 

 : اآلتية الحدود فػى المعاشات بيف أو والمعاش المينة أو العمؿ مف الدخؿ
 االخػالؿ مػع عػدـ وذلؾ شيريا، جنييا مائة حدود فى والمعاش الدخؿ بيف المستحؽ يجمع( 1)

 السابقة االستحقاؽ لحاالت بالنسبة الحػد المذكور عمػى يزيد بما والدخؿ المعاش بيف الجمع فى بالحؽ
 86. الحؽ لممستحؽ ىذا وكاف 1/1/1188عمى 

 المقدار ىػذا الػى المعاش ويكمؿ ، شيريا جنيو مائة حدود فى المعاشات بيف لمستحؽا يجمػع( 6)
 83. ىػذا القانوف مػف 119المادة  فػى عػميو المنصوص بالترتيب

  .حدود دوف والدييـ عف المستحقيف المعاشيف بيف األوالد يجمع( 3)
مكررا عف  193، وفقا لممادة سبالمستحقة لمولد العاجز عف الك ويسرى ىذا الحكـ فى شأف االعانة

 81. المعاشيف المشار إلييما

                                                 
 .1151لسنة  18مستبدؿ بالقانوف رقـ ( 1)البند   81
 .1188لسنة  68القانوف رقـ ، و 1151لسنة  18رقـ ، وكاف مستبدؿ بالقانوف 1119لسنة  11بالقانوف رقـ مستبدؿ ( 1)البند   86
 .1188لسنة  68القانوف رقـ و ، 1151لسنة  18رقـ  ، وكاف مستبدؿ بالقانوف1119لسنة  11رقـ  بالقانوفمستبدؿ ( 6)البند  83
 .6999لسنة  16مستبدؿ بالقانوف رقـ ( 3)البند   81
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 كما القانوف، بأحكاـ ىذا منتفعة بصفتيا معاشيا وبيف زوجيا عػف معاشيا بيف األرممة تجمع( 1)
 . حدود دوف وذلؾ ،المينة أو العمؿ مف دخميا وبيف زوجيا عػف معاشيا بيف تجمع

 وذلؾ شخص واحد عف لو المستحقة المعاشات يفب المستحؽ يجمع( 81)المادة  مراعاة مع( 8)
 . حدود بدوف
 75(:773)مادة 

 : يقطع معاش المستحؽ فى الحاالت اآلتية
 . ػ وفاة المستحؽ1
ػ زواج األرممة أو المطمقة أو البنت أو األخت وتستحؽ البنت أو األخت فى ىػذه الحالة مػنحة 6

نى مقداره مائتا جنيو والتستحؽ ىذة المنحة اال مرة تسػاوى المعاش المستحؽ ليا عػف مػدة سػنة بحد أد
 . واحدة

 : ويستثنى مػف ذلؾ الحاالت اآلتية، ػ بموغ األبف أو األخ سػف الحادية والعشريف 3
 . العاجز عف الكسب حتى زواؿ حالة العجز( أ)
العشريف أييما الطالب حػتى تاريػخ التحاقو بعمؿ أو مزاولتو مينة أو تاريخ بموغو سف السادسة و ( ب)

ويستمر صرؼ معاش الطالب الذى يبمغ سف السادسة والعشريف خالؿ السنة الدراسية حتى  ،أقرب
 . نياية تمؾ السنة

أو تاريخ بموغو سػف  ،الحاصؿ عمى مؤىؿ نيائى حتى تاريخ التحاقو بعمؿ أو مزاولتو مينة( ج)
وريوس وسف الرابعة والعشريف بالنسبة السادسة والعشريف بالنسبة لمحاصميف عمى الميسانس أو البكال
 . لمحاصميف عمى المؤىالت النيائية األقؿ أى التاريخيف أقرب

 ،وتصرؼ لالبف أو األخ فى حالة قطع معاشو منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيو
صرؼ ىذة  ويصدر وزير التأمينات قرارا بشروط وقواعد ،وال تصرؼ ىػذه المنحة اال لمػرة واحػدة

 . المنحة
 82. 116 ، 119ػ توافر شروط استحقاؽ معاش أخر مع مراعاة أحكاـ المادتيف  1

 77(:774)مادة 

                                                 
 .1188لسنة  68المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   88
 .1151لسنة  18مستبدؿ بالقانوف رقـ ( 1)البند   82
 .1188لسنة  68المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   88
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أو عجػز األبف أو األخ عػف الكسب بعد وفػاة المؤمػف عميو ، اذا طمقت أو ترممت البنت أو األخت 
تحقاقو فػى تاريػخ وفػاة أو صاحػب المعاش منح كؿ منيـ ما كاف يستحؽ لو مػف معاش بافػتراض اسػ

 . المػورث دوف مسػاس بحقوؽ باقػى المستحقيف
 . كما يعود حػؽ األرممة فػى المعاش اذا طمقت أو ترممت ولػـ تكػف مستحقة لمعاش عف الزوج األخير

واذا كاف المعاش الذى سيعود الحؽ فيو قد سبؽ رده كمو أو بعضو عمى باقى المستحقيف فيخفض 
 . سبؽ رده عمييـ مف ىذا المعاش معاشيـ بقيمة ما

ويمنح األبف أو األخ الذى لـ يكف تتوافر فيو شروط استحقاؽ المعاش فػى تاريخ وفاة المورث والتحؽ 
بأحد مراحؿ التعميـ التػى التجاوز مرحمة الحصوؿ عمػى الميسانس أو البكالوريوس ولـ يبمغ سف 

ويعاد توزيع  ،اض استحقاقو فى التاريخ المذكورالسادسة والعشريف ما كاف يستحؽ لو مف معاش بافتر 
معاش باقى المستحقيف عمػى ىػذا األساس وبعد قطع معاشو يرد عمى مف استنزؿ ىذا المعاش مف 

 . نصيبيـ
ويمنػح كػؿ مػف األبناء والبنات والػوالديف واألخػوات واألخوة السابؽ حرمانيـ مػف المعاش وفقا لقوانيف 

قػوانيف التأمينات االجتماعية ما كاف يستحؽ لو مػف مػعاش بافتراض استحقاقو  التأميف والمعاشات أو
فػى تاريػخ وفػاة المػورث دوف مساس بحقوؽ باقى المستحقيف وذلؾ متػى توافػرت فػى شأنو شػروط 

 . استحقاؽ المعاش المنصوص عمييا بيذا القانوف
 (:775)مادة 

معاش عف الشير الذى وقع فيو سبب الوقؼ أو فى حالة وقؼ أو قطع معاش المستحؽ يؤدى ال
 . القطع عمى أساس شير كامؿ

وفى حالة رد معاش بعض المستحقيف عمى غيرىـ مف المستحقيف يعاد ربط المعاش مف أوؿ الشير 
 . التالى لتاريخ واقعة االستحقاؽ

الشير الذى واذا كاف المستحؽ قد توفى قبؿ صرؼ معاش شير الوفاة يقطع معاشو اعتبارا مف أوؿ 
 . حدثت فيو الوفاة وفى حالة رد ىذا المعاش يكوف الرد اعتبارا مف ىذا التاريخ

يستمر صرؼ المعاش فى حاالت عجز المستحؽ عف  ،واستثناء مف الفقرة األولى مف ىذه المادة
 . الشير الذى تحدد لتوقيع الكشؼ الطبى عميو والشير التالى لو

 (:776)مادة 
ستحؽ لمولد أو األخ لـ يرد عمى باقى المستحقيف بعد قطعو يعاد صرفو إليو فى اذا كاف المعاش الم

 . حالة ايقاؼ صرؼ أجره أثناء فترة التجنيد اإللزامية طالما لـ يبمغ سف السادسة والعشريف
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 :مكرر (776)مادة 
لـ يرد تسػرى أحػكاـ ىػذا الباب عمػى المستحقيف عف المعامميف بقوانيف معاشات خاصة وذلؾ فيما 

 . بشأنو نص خاص
 

  الباب العاشر
  فى الحقوق االضافية

  الفصل األول
  فى التعويض االضافى

 
 78(:777)مادة 

 : يستحؽ مبمغ التعويض االضافى فى الحاالت اآلتية
 . أو الجزئػى متى أدى ذلؾ الستحقاقو معاشا ،انتيػاء خػدمة المؤمػف عػميو لمعجز الكامؿ( أ)
 . ؤمف عميو لموفاةانياء خدمة الم( ب)
 . وفاة صاحب المعاش مع عدـ وجود مستحقيف لممعاش( ج)
 .ثبػوت العجػز الكامػؿ أو وقػوع الػوفاة نتيجة أصػابة عػمؿ بعد انتياء الخدمة( د)

ويؤدى مبمغ التعويض االضافى فى حاالت استحقاقو لموفاة الػى مػف حػدده المؤمػف عػميو أو صاحػب 
 . ػى حالة عدـ التجديد يؤدى الى الورثة الشرعييفالمعاش قبؿ وفاتو وف

ويشترط الستحقاؽ مبمغ التعويض االضافى أف يكوف لممؤمف عميو مدة اشتراؾ فى التأميف ال تقؿ 
 . عف ثالثة أشير متصمة أو ستة أشير متقطعة

 : وال يسرى ىذا الشرط فى الحاالت اآلتية
وكػذلؾ المؤمف عمييـ المنصوص ( 6)مػف المادة  (أ)المؤمف عمييـ المنصوص عمييـ فى البند ( أ)

مف ذات المادة الذيف يخضعوف لمػوائػح توظػؼ صػادرة بناء عمػى قانػوف أو ( ب)عمييـ فى البند 
حػددت أجورىػـ وعالواتيػـ وترقياتيـ بمقتضى اتفاقات جماعية ابرمت وفقا لقانوف العمؿ متػى وافػؽ 

 . ػح واالتفاقات بناء عمى عػرض الييئة القومية لمتأميف االجتماعىوزيػر التأمينات عمػى ىػذه الموائ
نتقاؿ المؤمػف عميو مػف العامميف المنصوص عمييـ فى البند السابؽ مػف ىػذه الفقرة لمعمؿ ا( ب)

مف المادة ( 3)بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنو حالة االستحقاؽ المنصوص عمييا فى البند 

                                                 
 .1188لسنة  68مستبدلة بالقانوف رقـ  وكانت ،1159لسنة  13بدلة بالقانوف رقـ المادة مست  85
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(15). 
 . ؤمف عميو أو وقوع وفاتو نتيجة أصابة عمؿثبوت عجز الم( ج)

كما يشػترط الستحقاؽ مػبمغ التعويض االضافى لممؤمف عميو الذى كاف مػف العسكرييف ضـ مدة 
 . خدمتو العسكرية لممدة المدنية

 79(:778)مادة 
ريػخ يكوف مػبمغ التعويض االضػافى معادال لنسبة مف األجر السنوى تبعا لسػف المؤمػف عػميو فػى تا

 . المرافؽ( 8)تحقيؽ واقػعة االستحقاؽ ووفقا لمجدوؿ رقػـ 
ويقصد باألجر السنوى متوسط األجر الشيرى الذى حػسب عمى أساسػو المعاش الذى يتحمؿ بو 

 . الصندوؽ مضروبا فى اثنى عشر
 . وبالنسبة لحاالت العجػز الجزئػى يؤدى نصؼ المبمغ المشار إليو بالفقرة األولى

فيما يتعمؽ بالحاالت الناتجة عف %  89األحواؿ يزاد مبمغ التعويض االضافى بنسبة  وفػى جػميع
 . اصابة عمؿ

ويضاعؼ مبمغ التعويض االضافى فى حالة استحقاقو النتياء خدمػة المؤمػف عميو بالوفاة ولـ يوجد 
 . مستحقوف لممعاش

 81(:779)مادة 
يضا اضافيا ثػـ عاد لمخدمة وانتيت خدمتو لممرة اذا انتيت خدمػة المؤمػف عػميو لمعجػز واسػتحؽ تعو 

خػصـ مػف التعويػض الػذى يستحؽ لو عػف العجز األخير ما سبؽ أف حصؿ  ،الثانية بسبب العجز
 . عميو مف تعويض اضافى عػف العجػز األوؿ

  الفصل الثانى
  فى المنحة

 (:721)مادة 
عػف شػير الوفاة والشيريف التالييف وذلؾ  عػند وفػاة المؤمػف عميو أو صاحػب المعاش تستحػؽ منحة

 . باالضافة الى األجػر المستحؽ عف أياـ العمؿ خػالؿ شير الوفاة
، وتمتـز بيا الجية التى كانت تصرؼ فاةوتقدر المنحة باألجػر أو المعاش المستحؽ عػف شير الو 

 . األجر أو التى تمتـز بصرؼ المعاش بحسب األحواؿ

                                                 
 .1188لسنة  68بالقانوف رقـ  ،وقد استبدلت1159لسنة  13الفقرة االولى مستبدلة بالقانوف رقـ   81
 .1159لسنة  13المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   59
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عمى البند ( 6)مف المادة ( ا)ؤمف عمييـ العامميف بالجيات المشار الييا بالبند ويخصـ بيا بالنسبة لمم
 . الذى كاف يتحمؿ باألجر

 87(:727)مادة 
تستحؽ المبالغ المنصوص عمييا فى المادة السابقة لمف يحدده المؤمف عميو أو صاحب المعاش فإذا 

ؽ لؤلبناء والبنات الػذيف تتوافػر فػى وفػى حالة عػدـ وجوده تستحػ، لػـ يحدد أحػد تستحؽ لؤلرمػؿ 
 (.195 ،198) شػأنيـ شػروط اسػتحقاؽ المعاش المنصوص عمييا فى المادتي 

ويراعى فى حالة ما اذا كاف لممػؤمف عػميو أو صاحب المعاش أرمؿ وأوالد تتوافر فييـ الشروط 
السالؼ ذكرىا بحسب عدد المنصوص عمييا بالفقرة السابقة مػف غػير ىػذا األرمػؿ تقسيـ المبالغ 

 . األزواج
واذا لـ يوجد أحد ممف سبؽ ذكرىـ تستحؽ المنحة لموالديف أو أحدىما وفى حػالة عػدـ وجودىما 

 (.191)تستحؽ الخوتو وأخواتو الذيف تتوافر فػى شأنيـ الشػروط المشار الييا فى المادة 
خوات غػير المتزوجات تصرؼ لمتولى وفػى حػالة اسػتحقاؽ المنحة لمقػصر مػف األوالد األخوة واأل

 . شئونيـ الذى تثبت صفتو بشيادة ادارية
  الفصل الثالث

  فى مصاريف الجنازة
 82(:722)مادة 

تمػتـز الجية التى كانت تصرؼ المعاش بأداء نفقات جػنازة بواقػع مػعاش  ،عػند وفػاة صاحػب المعاش
إذا لػـ يوجد صرفت ألرشد األوالد أو الى أى ف ،جنيو تصرؼ لؤلرمؿ مائتاشيريف بحد أدنى مقداره 

 53. شخص يثبت قيامو بصرؼ نفقات الجنازة
 . ويجب أف يتػـ صرؼ ىػذه النفقات خػالؿ ثالثة أياـ عمى األكثر مف تاريخ تقديـ الطمب

  الفصل الرابع
  فى استبدال المعاش

 84(:723)مادة 
ودا بحقوؽ المؤمف عمييػـ وأصحاب المعاشات يجوز لمييئة القومية لمتأميف االجتماعى أف تستبدؿ نق
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فى معاشاتيـ سواء بالنسبة لممعامميف بأحكاـ ىػذا القانػوف أو أية قػوانيف أخػرى لممعاشات الحكومية 
المرافؽ وسف المستبدؿ فى تاريخ توقيع ( 8)ويحدد رأس مػاؿ المعاش المستبدؿ طبقا لمجدوؿ رقـ 

 . الكشؼ الطبى وحالتو الصحية
ويشترط أال يقؿ ما يتبقى مػف المعاش بعد االسػتبداؿ عػف ، ؿ المعاشات فى حدود ثمث قيمتياوتستبد

 . الحد األدنى الرقمى لممعاش
وال يجوز إجراء االستبداؿ ألكثر مف مرة كؿ سنتيف مف تاريخ آخر استبداؿ ولو كاف سابقا عمػى 

المدة الى سنة واحدة بقرار مف وزير تاريػخ العمؿ بيذا القانوف ويجوز ألسباب مػبررة انقاص ىذه 
ويعتبر االسػتبداؿ قائما مػف تاريػخ قػبوؿ تقػدير رأس الماؿ المستبدؿ ويقتطع القسط مقدما ، التأمينات

 . مف األجر أو المعاش
ويػؤدى ىػذا الرسػـ الى الييئة القومية لمتأميف ، ويفرض رسـ مقداره جنيياف عف كؿ استبداؿ يتـ 

ويقيد فى حساب خاص ويرحؿ رصيد ىذا الحساب مف ، مف رأس ماؿ االستبداؿ  االجتماعى خصما
 . سنة الى أخرى

كما يجػوز لممستبدؿ فػى أى وقػت ، وتسقط أقساط االستبداؿ بوفاة المؤمف عميو أو صاحب المعاش 
ى أف يطمب وقػؼ العػمؿ باالسػتبداؿ مقابؿ أداء مبالػغ لمصندوؽ يحددىا القرار المنصوص عميو ف

 . الفقرة التالية
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد وشروط االستبداؿ والمبالغ المطموب ردىػا مػقابؿ ايػقاؼ العمػؿ 

 . واألوجو التى يصرؼ فييا الرسػـ المنصوص عميو بالفقرة السادسة، باالسػتبداؿ 
  الفصل الخامس

  فى حقوق المفقودين
 (:724)مادة 

أو صاحب المعاش يصرؼ لممستحقيف عنو المنصوص عمييػـ فػى المادة  فى حالة فقد المؤمف عميو
إعػانة شػيرية تعادؿ ما يستحقونو عػنو مػف مػعاش بافػتراض وفػاتو وذلؾ اعتبارا مػف أوؿ ( 191)

 . الشير الذى فقد فيو الى أف يظير أو تثبت وفاتو حقيقو أو حكما
قدر االعػانة بما يعادؿ المعاش المقرر فى تأميف واذا كاف فقد المؤمف عميو أثناء تأدية عممو فت

إصابات العمؿ والمعاش المقرر فػى تأميف الشيخوخػة أو العجز والوفاة وذلؾ فى الحدود المنصوص 
 (.81)عمييا بالمادة 

 . ويحػدد وزير التأمينات بقرار مػنو االجػراءات الواجػب اتخاذىا الثبات حالة الفقد
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مف تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريػخ الفقػد ىػو تاريػخ  وبعد فػوات أربػع سنوات
 : انتياء الخدمة وذلؾ فى تقدير جميع الحقوؽ المعاشية وتؤدى وفقا لآلتى

 . يستمر صرؼ االعانة التى ربطت وفقا لمفقرة األولى باعتبارىا معاشا( ا)
ييف الموجوديف فى تاريخ فوات أربػع سػنوات عمػى يصرؼ مبمغ التعويض االضافػى لمورثة الشرع( ب)

تاريػخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية إال اذا كاف المؤمػف عميو قػد حػدد مستفيديف 
 . آخػريف قبؿ فقده فيصرؼ الييـ

اة فػى الموجوديف عمى قػيد الحي( 161)تػصرؼ المنحة لممستحقػيف المنصوص عمييػـ بالمادة ( ج)
 . تاريخ فوات أربػع سنوات عمى تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الحقيقة أو الحكمية

 . وتسرى أحكاـ ىذه المادة عمى المفقوديف قبؿ العمؿ بأحكاـ ىذا القانوف
  لباب الحاى عشرا

  فى األحكام العامة
  الفصل األول

  فى قواعد حساب االشتراكات
 

85(:725)مادة 
 

ت التى يؤدييا صاحب العمؿ عمى أساس ما يستحقو المؤمػف عميو مف أجر خالؿ تحسػب االشتراكا
 . كؿ شير

ويراعػى فػى حساب األجػر تحديد عدد أياـ العمؿ فى الشير بثالثيف يوما بالنسبة لمف ال يتقاضوف 
 . أجورىـ مشاىرة

 . وال تػؤدى أية اشتراكات عف المدد التى اليستحؽ عنيا أجػرا أو تعويػضا عػنو
ومػع عػدـ االخػالؿ بالحد االدنى ألجػر االشػتراؾ األساسى يكوف لوزير التأمػينات بػقرار يػصدره بناء 

عمى اقػتراح مجػمس االدارة أف يػحدد أجػر االشػتراؾ بالنسبة لبعض فئات المؤمف عمييـ وطريقة 
 52. افأةنتفاعيـ بنظاـ المكاحساب ىذا األجػر وطريقة حساب االشتراكات وتاريخ بدء 

 87(:726)مادة 
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 : تستحؽ االشتراكات عف المدد اآلتية وذلؾ وفقا لمقواعد واألحكاـ المبينة قريف كؿ منيا
 . مدد االعارات الخارجية بدوف أجر ومدد األجازات الخاصة لمعمؿ بالخارج( 1)

 . بيةيمتـز المؤمف عميو بحصتو وحصة صاحب العمؿ فى االشتراكات وتؤدى باحػدى العمالت األجن
وبسعر  ،ويصدر وزير التأمينات باالتفاؽ مػع وزيػر االقتصاد قرارا بتحديد نػوع العمػالت األجػنبية

والمبالػغ االضػافية التػى تستحػؽ فػى حػالة التأخػير فى  ،وكيفية ومػواعيد أداء االشتراكات ،التحويؿ
 (.139و  161) السداد وذلؾ بما اليجاوز النسب المقررة فى المادتيف 

 : مدد األجازات الخاصة بدوف أجر( 6)
يمتـز المؤمف بحصتو وحصة صاحب العمؿ فػى االشتراكات وذلؾ اذا رغب فى حسابيا ضمف مدة 

 . وتحدد مواعيد ابداء الرغبة واداء االشتراكات بقرار مف وزير التأمينات ،اشتراكو فى التأميف
 : مدد االجازات الدراسية بدوف أجر فى الداخؿ( 3)

يمتـز صاحب العمؿ بحصتو فػى االشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويمتـز المؤمف عميو بحصتو 
 (.6)ويؤدييا عمى النحو المشار اليو بالبند 

 : مػدد البعثات العممية بدوف أجػر( 1)
ى تمتـز الجية الموفدة لمبعثة بحػصة صاحػب العمػؿ وحػصة المؤمػف عػميو فػى االشتراكات وتؤدى ف

 . المواعيد الدورية
 : مدد االعارة الداخمية( 8)

وتؤدى  ،تمتـز الجية المعار الييا بحصة صاحب العمؿ فى االشػتراكات ويمتـز المؤمف عميو بحصتو
لمجية المعار منيا فػى المواعػيد المحددة لسدادىػا لميػيئة القومية لمتأميف االجػتماعى فػى المواعيد 

 . الدورية
البند فى شأف حاالت الندب طوؿ الوقػت وذلؾ بالنسبة الى أجر اشتراؾ المؤمف  ويسرى حكـ ىذا

 . عميو المتغير
 (:727)مادة 

تمػتـز الجيػة التى تػؤدى أجػر المؤمػف عػميو خػالؿ مػدد االسػتدعاء واالستبقاء بحصػة صاحػب العمػؿ 
وتػؤدى الحصتاف لميػيئة  ،ف أجػرهكما تمتـز ىذه الجية بخصـ حػصة المؤمػف عػميو مػ ،فى االشتراكات

 . القومػية لمتأميف االجتماعى فى المواعيد الدورية
 88(:728)مادة 
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يمػتـز صاحػب العمؿ فى القطاع الخاص بأف يقدـ لمييئة القومية لمتأميف االجتماعػى بيانػات العاممػيف 
شروط واالوضاع المنصوص عمييا وأجػورىػـ واشػتراكاتيػـ وذلؾ وفػؽ النماذج التػى تعدىػا الييئة وبال

 (.181)فى المادة 
فاذا لػـ يقػدـ صاحػب العمػؿ  ،وتحسػب االشػتراكات عمى أساس البيانات الواردة فى ىذه النماذج

البيانات المنصوص عمييا فػى الفقرة األولى حسػبت االشتراكات الواجبة األداء عمى أسػاس آخػر بياف 
 . ساب االشتراكات المستحقة فعالقدـ منو لمييئة وذلؾ الى حيف ح

( 181)وفى حالة عدـ تقديـ تمؾ البيانات أو عػدـ وجػود السجػالت والمستندات المشار الييػا بالمادة 
يكوف حػساب االشػتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عػنو تحريات الييئة فػى تحديد حجػـ االلتزاـ وذلؾ 

 . ير التأمينات بناء عمى اقتراح مجمس االدارةطبقا لمقواعد التى يصدر بيا قرار مف وز 
وعمػى الييئػة القومية لمتأميف االجتماعػى إخػطار صاحػب العمؿ بقيػمة االشتراكات المحسوبة وفقا 

 . لمفقرة السابقة وكذلؾ بالمبالغ األخرى المستحقة لمييئة بخطاب مػوصى عميو مع عمـ الوصوؿ
المطالبة بخطاب موصى عميو مع عمـ الوصػوؿ خػالؿ  ويجوز لصاحب العمؿ االعتراض عمى ىذه

ثالثيف يوما مػف تاريػخ تسممو االخطار مع اداء مبمغ مقداره خمسة جنييات رسـ اعتراض يرحؿ الى 
 (.129)الحساب المنصوص عميو فى المادة 

مف تاريخ  وعمػى الييئة القومية لمتأميف االجتماعػى أف ترد عمػى ىػذا االعػتراض خالؿ ثالثيف يوما
الييا ولصاحب العمؿ فى حالة رفػض الييئة اعتراضػو أف يطمػب مػنيا عػرض الػنزاع عمى   وروده

 (.188) المجاف المشار إلييا فى المادة
وتصدر المجػنة قػرارىا فى حدود تقرير الييئة وطمبات صاحب العمؿ وتعمف الييئػة صاحػب العمػؿ 

 . ـ الوصػوؿ وتعدؿ المستحقات وفقا ليذا القراربالقػرار بخػطاب مػوصى عميو مػع عمػ
وتكوف المستحقات واجبة األداء بانقضاء موعد الطعف دوف حػدوثو أو صدور قػرار المجػنة أو برفػض 
الييئة القومية لمتأميف االجتماعى العػتراض صاحب العمؿ أو عػدـ قيامو بطمب عرض النزاع عمى 

 51. ا مف تاريخ استالمو االخطار بالرفضلجنة فحص المنازعات خالؿ ثالثيف يوم
 ؿ الثالثيف يومػا التالية لصدورهولصاحػب العمؿ الطعػف فػى قػرار المجػنة أمػاـ المحكمة المختصة خػال

 . ويصبح الحساب نيائيا فى حالة فوات ميعاد الطعف دوف حدوثو
 91(:729)مادة 
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 :عيد المحددة قريف كؿ منيايمتـز صاحب العمؿ بأداء المبالغ اآلتى بيانيا فى الموا
االشتراكات المستحقة عف الشير وتشمؿ الحصة التى يمتـز بيا والحصة التى يمتـز باقتطاعيا  -1

راكات المستحقة مف أجر المؤمف عميو وذلؾ فى أوؿ الشير التالى لشير االستحقاؽ بالنسبة لالشت
ة لالشتراكات المستحقة عف ، وفى أوؿ الشير التالى لشير الصرؼ بالنسبعف األجر األساسى

 11. األجور المتغيرة
 . األقساط المستحقة عمى المؤمف عميو وذلؾ فى أوؿ الشير التالى لشير االستحقاؽ -6
وذلؾ فى أوؿ ( 18)مف المادة ( 2)مكافأة نياية الخدمة أو فروقيا المنصوص عمييا بالبند  -3

 . الشير التالى لتاريخ انتياء خدمة المؤمف عميو
 . األقساـ المستحقة عف المبالغ المتأخرة عميو وذلؾ فى تاريخ استحقاقيا -1
المبالغ التى يقـو بخصميا مف أجر المؤمف عميو فى الحدود الجائز الحجز عمييا أو  -8

 .عنيا والتى صرفت لممؤمف عميو بدوف وجو حؽ مف الييئة القومية لمتأميف االجتماعى النزوؿ
التأخير فى أداء أى مف المبالغ المشار إلييا بأداء مبمغ إضافى  ويمتـز صاحب العمؿ فى حالة

، ويحسب المبمغ اإلضافى جوب األداء حتى نياية شير السدادعف مدة التأخير مف تاريخ و  سنويا
بنسبة تساوى سعر الخصـ المعمف مف البنؾ المركزى المصرى فى الشير الذى يتعيف سداد المبالغ 

ى ذلؾ عمى جميع أصحاب األعماؿ بما فييـ الجياز اإلدارى لمدولة ويسر  %(6)فيو مضافا إليو 
 16. والييئات العامة

، ات والمبالغ المستحقة إلى الييئةوفى جميع األحواؿ يتحمؿ صاحب العمؿ نفقات إرساؿ االشتراك
ويجوز لمييئة أف تقـو بالتحصيؿ مقابؿ واحد فى األلؼ مف قيمة المبالغ المحصمة بحد أدنى مقداره 
جنيو واحد وبحد أقصى مقداره عشروف جنييا ويرحؿ ىذا المبمغ إلى الحساب المنصوص عميو فى 

 (.129)المادة 
ويصدر وزير التأمينات قرارا بالمواعيد والشروط واألوضاع األخرى التى تتبع فى تحصيؿ االشتراكات 

 13. والمبالغ المستحقة لمييئة طبقا ألحكاـ ىذا القانوف
ـ الفقرات السابقة يجوز أف يتضمف القرار المشار إليو فى حاالت معينة بناء عمى واستثناء مف أحكا

 : اقتراح مجمس اإلدارة ما يمى
 . تحديد طريقة تحصيؿ االشتراكات والممتـز بذلؾ -1

                                                 
 .1188لسنة  68ـ مستبدؿ بالقانوف رق( 1)البند   11
 .6992لسنة  183تمؾ الفقرة مستبدلة بالقانوف رقـ   16
 .1159لسنة  13تمؾ الفقرة مضافة بالقانوف رقـ   13
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إسناد تحصيؿ اشتراكات التأميف االجتماعى لمجيات اإلدارية باالتفاؽ مع السمطات المختصة ،  -6
لجيات تحصيؿ االشتراكات وتوريدىا فى مواعيدىا المحددة فور تحصيميا إلى ويتعيف عمى ىذه ا

الييئة القومية لمتأميف االجتماعى فى ميعاد غايتو أوؿ الشير التالى لشير التحصيؿ وذلؾ مقابؿ 
، ويكوف ليذه حساب العامميف القائميف بالتحصيؿمف قيمة المبالغ المحصمة يخصص ل%( 1)

اء مستحقات الييئة القومية لمتأميف االجتماعى سمطة توقيع الحجز اإلدارى الجيات فى سبيؿ استيف
 (.113)وفقا لحكـ المادة 

تحديد المبالغ اإلضافية التى تستحؽ عمى الممتـز بالتحصيؿ فى حالة التأخير فى التوريد عف 
 . المواعيد المقررة وذلؾ بما ال يجاوز النسب المقررة بيذه المادة

 94(:731)مادة 
يمتـز صاحب العمؿ بأداء المبالغ االضافية ( 161)ع عػدـ االخػالؿ بحكػـ الفقػرة الثانية مف المادة مػ

 : االتية
مف االشتراكات التى لـ يؤدىا نتيجة عدـ اشتراكو عػف كػؿ أو بعػض عمالو أو أدائو % 89 -1

 . االشتراكات عمى أساس أجور غير حقيقية
 .لـ يؤدىا عف كؿ سنة مالية عمى حدهمف رصيد االشتراكات التى % 89 -6

ويجػوز االعفاء مف المبالغ االضافية المنصوص عمييا فى ىذه المادة اذا كانت ىناؾ اعذار مقبولة 
طبقا لمقواعد والشروط التى يصدر بيا قرار مف وزير التأمينات ويتـ االعفاء بقرار مف الوزير أو مف 

 18. يفوضو
  الفصل الثانى

 96اكات المؤمن عميهم بالقطاع الخاصأحكام خاصو باشتر 
 97(:737)مادة 

تحسب االشتراكات المستحقة عف األجر األساسى التى يؤدييا  168استثناء مف أحكاـ المادة 
صاحب العمؿ فى القطاع الخاص وتمؾ التى تقتطع مف أجور المؤمف عمييـ خالؿ سنة ميالدية 

 . عمى أساس أجورىـ فى شير يناير مف كؿ سنة

                                                 
 .1151لسنة  18المادة مستبدلة بالقانوف رقـ  11
 .1159لسنة  13الفقرة االخيرة مضافة بالقانوف رقـ  18
 .1188لسنة  68الفصؿ الثانى مستبدؿ بالقانوف رقـ  12

 .6991لسنة  139المدة مستبدلة بالقانوف رقـ   18
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االشتراكات المستحقة عف األجر المتغير عمى أساس تمؾ األجور فى أشير يناير وأبريؿ وتحسب 
 .ويوليو وأكتوبر مف كؿ سنة 

 
 98(:732)مادة 

تحسب االشتراكات المستحقة عف المؤمف عمييـ المشار إلييـ بالمادة السابقة الذيف يمتحقوف بالخدمة 
فيو بالخدمة وذلؾ حتى يناير التالى ثـ يعامموف  بعد شير يناير عمى أساس أجر الشير الذى التحقوا

 .األساس المبيف فى المادة السابقةبعد ذلؾ عمى 
وبالنسبة لممؤمف عمييـ الذيف ينطبؽ عمييـ ىذا القانوف ألوؿ مرة تحسب االشتراكات المستحقة عف 

ناير التالى ثـ األجر األساسى عمى أساس أجر الشير الذى يبدأ فيو سرياف ىذا القانوف عمييـ حتى ي
 .األساس المبيف فى المادة السابقةيعامموف بعد ذلؾ عمى 

وفى جميع األحواؿ تحسب االشتراكات المستحقة عف األجر المتغير عمى أساس تمؾ األجور فى 
الشير الذى التحقوا فيو بالخدمة أو فى الشير الذى يبدأ فيو سرياف ىذا القانوف عمييـ بحسب 

 .عد ذلؾ عمى األساس المبيف فى المادة السابقة األحواؿ ثـ يعامموف ب
وتستحؽ االشتراكات كاممة عف الشير الذى تبدأ فيو الخدمة وال تستحؽ عف جزء الشير الذى تنتيى 

  .فيو
 (:733)مادة 

يػؤدى صاحػب العمؿ ( 162)ومع عدـ االخػالؿ بالمادة ( 168)استثناء مف الفقرة الثالثة مف المادة 
اص االشتراكات كاممة اذا كاف عػقد العمؿ مػوقوفا أو كانت أجػور المؤمػف عمييـ ال فػى القطاع الخ

ويكوف  ،وتعتبر المبالغ التى يؤدييا صاحب العمؿ عف المؤمف عمييـ فى حكـ القرض  ،تكفى لذلؾ
 . الوفاء بيا طبقا لؤلحكاـ التى يصدر بيا قرار مف وزير التأمينات

 . االشػتراكات المستحقة عػف مػدة التجنيد االلزامىويعفى العامؿ وصاحب العمؿ مػف 
  الفصل الثالث

  فى االعفاء من الضرائب والرسوم
 (:734)مادة 

 . تعفى قيمة االشتراكات المستحقة وفقا ألحكاـ ىذا القانوف مػف الضرائب والرسـو أيا كاف نوعيا

                                                 
 .6991لسنة  139المادة مستبدلة بالقانوف رقـ   15
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لصات والشيادات المطبوعات وجميع كما تعفػى االسػتمارات والمستندات و البطاقػات والعقػود والمخا
 . المحررات التى يتطمبيا تنفيذ ىذا القانوف مف رسـو الدمغة

 (:735)مادة 
تعفػى أمػواؿ الييئػة القومػية لمتأميف االجػتماعى الثابتة والمنقولة وجػميع عممياتيا االسػتثمارية مػيما 

يا الحكومة أو أى سمطة عامة أخرى فى كاف نوعػيا مػف جميع الضرائب والرسوـ والعوائد التى تفرض
 . الجميورية

كما تعفى العمميات التى تباشرىا الييئة القومية لمتأميف االجتماعى مػف الخػضوع ألحػكاـ القوانيف 
 . الخاصة باالشراؼ والرقابة عمى ىيئات التأميف

لية مػع المتعامميف مػعيا فى وتسػرى عمػى معامالت الييئة القومية لمتأمػيف االجتماعػى فػى األوراؽ الما
 . ىذه األوراؽ جػميع األحكاـ الخاصة بفرض رسـو الدمغة عمى معامالت األفراد فيما بينيـ

 99(:736)مادة 
تعفى المعاشات وما يضاؼ الييا مف إعانات وزيادات والتعويضات والمكافآت والتعويػض االضافى 

ألحكاـ ىذا القانوف مف الخضوع لمضرائب والمنح ورؤوس أمػواؿ االستبداؿ التى تستحؽ طبقا 
 . والرسوـ بسائر أنواعيا

كما يسػرى ىػذا األعػفاء عمػى متجمد المبالغ المشار إلييا فػى الفقرة السابقة عند صرفو لمورثة 
 . الشرعييف

وال تسػرى عمى األجػر المستحؽ عػف أياـ العمؿ خػالؿ شػير الوفاة أحكاـ ضريبة التركات ورسـ 
 . لةاأليمو 

 
 (:737)مادة 

تعفى مف الرسوـ القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التػى ترفعيا الييئػة القومية لمتأميف 
ويكوف نظرىا عمى وجو  ،االجتماعى أو المؤمػف عمييػـ أو المستحقوف طػبقا ألحكاـ ىػذا القانوف

 . بال كفالةاالستعجاؿ ولممحكمة فػى جػميع األحواؿ الحكـ بالنفاذ المؤقت و 

  الفصل الرابع
  مستندات الصرف ومواعيد تقديم طمب الصرف

  ومواعيد المنازعة
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 :(738)مادة 
تقدر الحقوؽ المقررة وفقا ليذا القانوف عمى أساس البيانات والمستندات الػواردة فػى الممؼ المنصوص 

 . دوف الرجوع الى ممؼ الخدمة( 181)مػف المادة ( 1)عميو بالبند 
 (:739)مادة 

يحػدد بقرار مػف وزير التأمينات بناء عمى اقتراح مجمس االدارة المختص الشػروط واألوضػاع 
والمستندات الالزمػة لتسوية وصرؼ الحقػوؽ المقررة بيذا القانوف وذلؾ مػع عدـ التقيد بأحكاـ الئحة 

 . ترتيب المحاكـ الشرعية وقانػوف الوالية عمى الماؿ
 711(:741)مادة 

ـ طمب صرؼ المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقا ألحكاـ ىذا القانوف فى يجب تقدي
، وتعتبر المطالبة بأى مف اريخ الذى نشأ فيو سبب االستحقاؽميعاد أقصاه خمس سنوات مف الت

 .مطالبة بباقى المبالغ المستحقةالمبالغ المتقدمة شاممة ال
ذا قدـ طمب الصرؼ بعد انتياء الميعاد الم شار إليو فيتـ صرؼ المعاش اعتبارا مف أوؿ الشير وا 

سابقة عمى تاريخ الذى قدـ فيو الطمب باإلضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عف الخمس سنوات ال
 .تقديـ طمب الصرؼ

 .خمس عشرة سنة مف تاريخ االستحقاؽويسقط الحؽ فى صرؼ باقى الحقوؽ بانقضاء 
قدـ أحدىـ بطمب فى الموعد النسبة لممستحقيف جميعا إذا توينقطع سرياف الميعاد المشار إليو ب

 .المحدد
امؿ عند تقديـ طمب ويوقؼ أداء المعاش الذى ال يتـ صرفو لمدة سنتيف عمى أف يعاد الصرؼ بالك

 .مف صاحب الشأف
 (:747)مادة 

ت أو عمى الييئػة القومية لمتأميف االجتماعى أف تتخذ مػف الوسػائؿ ما يكفؿ تقديػر المعاشػا
التعويضات وصرفيا خػالؿ أربعة أسابيع مف تاريخ تقديـ المؤمػف عميو أو المستحقيف طػمبا بذلؾ 

 . مشفوعا بكافة المستندات المطموبة
ويحػدد وزيػر التأمينات بقرار مػنو بناء عمػى اقػتراح مجمػس االدارة المستندات المطموبة مف كؿ مف 

 . فى كؿ حالة المؤمف عميو والمستفيديف وصاحب العمؿ
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فإذا تأخػر صرؼ المبالػغ المستحقة عػف المواعػيد المقػررة ليا التزمت الييئػة القومػية لمتأمػيف 
مػف قيمتيا عف كؿ شير %  1بدفعيا مضافا إلييا  ،االجػتماعى بناء عمػى طمب صاحب الشأف

ذلؾ مػف تاريػخ استيفاء يتأخر فيو الصرؼ عف الميعاد المحدد بما ال يجاوز قيمػة أصؿ المستحقات و 
 . المؤمف عميو أو المستفيديف المستندات المطموبة منيـ

وترجع الييئة القومية لمتأميف االجتماعى عمػى المتسبب فى تأخير الصرؼ بقيمة المبالغ االضافية 
 . ما لـ يثبت لمجمس االدارة أف التأخير راجع لخطأ مرفقى ،المشار إلييا التى التزمت بيا

 مػف تاريخ رفػع الدعػوى القضائيةحؽ المبالغ االضافية المشار إلييا فى حاالت المنازعات إال وال تست
كما ال تستحؽ ىذه المبالغ فى الحاالت التى نػص فييا ىذا القانوف عمى إعادة تسوية مستحقات 

 . أصحاب المعاشات والمستحقيف الذيف كانوا معامميف بالقوانيف التى حؿ محميا وفقا ألحكامو
 (:742)مادة 

اليجوز رفع الدعوى بطمب تعديؿ الحقػوؽ المقػررة (  81و  82) مػع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ المادتيف 
بيػذا القانوف بعد انقضاء سنتيف مف تاريخ األخطار بربػط المعاش بصػفة نيائية أو مػف تاريخ 

ية ىذه الحقوؽ بالزيادة نتيجة الصرؼ بالنسبة لباقى الحقوؽ وذلؾ فيما عػدا حػاالت طػمب إعػادة تسو 
تسوية تمت بناء عمػى قانػوف أو حػكـ قضائى نيائى وكذلؾ األخطاء المادية التى تقع فى الحساب 

 . عند التسوية
كما ال يجوز لمييئة القومية لمتأميف االجتماعى المنازعة فى قيمة الحقوؽ المشار إلييا بالفقرة السابقة 

ية أو تسػويات الحػقة لتاريػخ ترؾ الخدمة بالنسبة لمعامميف المشار الييـ فػى حػالة صدور قػرارات ادار 
يترتب عػمييا خفض األجور أو المدد التى اتخذت أسػاسػا لتقدير قيمة تمؾ ( 6)مػف المادة ( ا)بالبند 
 . الحقوؽ

  الفصل الخامس
  ضمانات التحصيل

 (:743)مادة 
ميف االجتماعى بمقتضى أحكاـ ىذا القانوف امتياز عمى يكوف لممبالغ المستحقة لمييئة القومية لمتأ

ولمييئة القومية  ،جميع أمواؿ المديف مف منقوؿ وعقار وتستوفى مباشرة بعد المػصروفات القضائية
ويجوز ليا تقسيط المبالغ  ،لمتأميف االجتماعى حػؽ تحػصيؿ ىذه المبالغ بطريؽ الحجز االدارى

 . لشروط واألوضاع التى يصدر بيا قرار مف وزير التأميناتالمستحقة عمى صاحب العمؿ وذلؾ با
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 717(:744)مادة 

ال يجوز الحجز أو النزوؿ عف مستحقات المؤمف عميو أو صاحب المعاش أو المستفيديف لدى الييئة 
 .القومية لمتأميف االجتماعى 

لييا لسداد الحقوؽ واستثناء مف حكـ الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزوؿ عف المستحقات المشار إ
 :اآلتية 

جراءات التقاضى فى مسائؿ األحواؿ  -1 النفقات بمراعاة أحكاـ قانوف تنظيـ بعض أوضاع وا 
 .الشخصية المشار إليو 

، عمى أف يكوف الخصـ بالنسبة لممعاش الشيرى لمييئة مف مبالغ عمى صاحب الشأف ما تجمد -6
 % . 68فى حدود 

ف النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عميو مخصوما منو ثمف وفى حالة التزاحـ يبدأ خصـ دي
 .المعاش لموفاء بديف الييئة 

 .أقساط قروض بنؾ ناصر االجتماعى  -3

 .األقساط المستحقة لمييئة القومية لمتأميف االجتماعى  -1

ى المؤمف وبمراعاة الفقرة السابقة يكوف لمييئة القومية لمتأميف االجتماعى خصـ ما يكوف استحؽ عم
عميو أو صاحب المعاش مف مبالغ قبؿ وفاتو مف إجمالى الحقوؽ التأمينية لممستفيديف تقسـ بينيـ 

 .بنسبة ما يصرؼ لكؿ منيـ 

ويجوز لمييئة القومية لمتأميف االجتماعى قبوؿ أداء المبالغ المستحقة ليا عمى المؤمف عميو وفقا 
قية فى حالة استحقاؽ المعاش لمعجز المنيى لمخدمة المرفؽ ، وتسقط األقساط المتب( 2)لمجدوؿ رقـ 

 .مف ىذا القانوف  15أو لوفاة وفقا لممادة 
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مف ىذا ( 15)مف المادة ( 8)ومع عدـ اإلخالؿ بالفقرة السابقة يراعى عدـ صرؼ المعاش وفقا لمبند 
ر اإلكتوارى ويصدر القانوف إال بعد أداء القيمة الحالية لؤلقساط وفقا لمجدوؿ الذى يحدد بمعرفة الخبي

 .بو قرار مف وزير التأمينات 

وفى حالة صرؼ تعويض الدفعة الواحدة تخصـ القيمة الحالية لؤلقساط المستحقة عمى المؤمف عميو 
 .مف التعويض والمكافأة 

ويوقؼ سداد األقساط المستحقة عمى المؤمف عميو فى جميع الحاالت التى ال يستحؽ عنيا أجرا أو 
ا فى ذلؾ أقساط االستبداؿ ويستأنؼ السداد فور استحقاؽ األجر وتزاد مدة التقسيط تعويضا عنو بم

 .بقدر المدة التى أوقؼ فييا سداد األقساط 

ويجوز لمييئة القومية لمتأميف االجتماعى قبوؿ تقسيط المبالغ المستحقة ليا قبؿ المستفيديف عمى 
 .خمس سنوات 

ماعى الحجز عمى أجر المؤمف عميو لسداد متجمد االشتراكات كما يكوف لمييئة القومية لمتأميف االجت
 .ومتجمد المبالغ المستحقة ليا وذلؾ مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عمييا فى الفقرة الثانية 

 712(:745)مادة 
عمػى صاحػب العمػؿ فػى القطاع الخاص أف يعمؽ فػى أماكف العمؿ الشيادة الدالػة عمى سػداد 

 . الييئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بيذه الشيادة قرار مف وزير التأمينات شػتراكو فىا
وعمػى الييئة القومية لمتأميف االجتماعى اعػطاء أصػحاب األعػماؿ تمؾ الشيادات مقابؿ مائة مميـ 

 . عف كؿ شيادة أو مستخرج رسمى
 . راكو فى الييئةكما يتعيف عمييا كذلؾ اعطاء المؤمف عميو البطاقة الدالة عمى اشت

وعمى الجيات الحكومية والييئات العامة والوحدات االقتصادية فى القطاع العاـ أف تعمػؽ التعامػؿ مػع 
أصػحاب األعماؿ أو المؤمف عمييـ عمى تقديميـ لمشيادات أو البطاقات الدالة عمى اشتراكيـ بالييئة 

قواعػد واالجػراءات المتعمقة بتطبيؽ ىػذا ويصدر وزير التأمينات باالتفاؽ مع الوزراء المختصيف ال
 . الحكـ
 (:746)مادة 
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 . تضمػف المنشأة فػى أى يد كانت كافػة مستحقات الييئة القومية لمتأمػيف االجتماعى
ويكوف الخمؼ مسئوال بالتضامف مػع اصحاب األعماؿ السابقيف عػف الػوفاء بجميػع االلػتزامات 

 . ية لمتأمػيف االجتماعىالمستحقػة عمييػـ لميػيئة القومػ
عمػى أنو فػى حػالة انتقاؿ أحػد عػناصر المنشأة الػى الغير بالبيع أو االدمػاج أو الوصػية أو االرث أو 

 . الػنزوؿ أو غػير ذلؾ مػف تػصرفات فػتكوف مسئولية الخمؼ فى حدود قيمة ما آؿ إليو
  الفصل السادس

  فى التزامات الخزانة العامة
 (:747)مادة 

التزمػت الخزانة العامة %  1.8اذا قمت حصيمة استثمار أمواؿ كؿ مف الصندوقيف فػى أى سػنة عػف 
بأداء الفروؽ فى عائد االستثمار وذلؾ خالؿ شير مف تاريػخ اعتماد الميزانية العامة لمدولة عف السنة 

 . عىالمالية التالية العتماد الحسابات الختامية لمييئة القومية لمتأميف االجتما

 (748)مادة 
فإاذا أستحؽ  ،الحقوؽ التػى تقػرر طبقا ألحكاـ ىذا القانوف ىى وحدىا التى يمتـز بيا الصندوقاف

المؤمػف عميو أو صاحػب المعاش أو المستحقػيف عػف أييما زيادة عمييا تطبيقا لقوانػيف أو قرارات 
متـز الخزانة العامة بتمؾ الزيادة خاصة فتقـو الييئة القومػية لمتأميف االجتماعى بصرفو عمى أف ت

 . وتؤدى وفقا لمقواعػد التػى يصدر بيا قػرار مػف وزير التأمينات بعد االتفاؽ مػع وزيػر المالية
ويسػرى حػكـ الفقػرة السابقة عمى المبالغ التى استحقت لمييئة القومية لمتأميف االجتماعى بالزيادة عػف 

عمييا بالمادة الثانية مػف قانوف االصدار ولػـ تسدد إلييا حتى  الحقػوؽ المقررة بالقوانيف المنصوص
 . تاريخ العمؿ بيذا القانوف

 713(:749)مادة 
تمػتـز الخزانة العامة بالقيمة الرأسمالية لحقوؽ المؤمف عمييـ الذيف كانوا معامميف بقوانيف التأميف 

لسػنة  89عػدا المعامميف بالقانوف رقػـ  ،والمعاشات المشار الييا فى المادة الثانية مػف قانػوف االصدار
والمؤمػف  ،باصدار قانػوف التأمػيف والمعاشػات لموظفى الدولة ومستخدمييا وعماليا المدنييف 1123

عمييػـ األجػانب الػذيف كانوا يعمموف باحدى جيات الجياز االدارى لمدولػة أو الييئات العامػة أو 
 . ػى مػدة خدمتيـ السابقة عمى تاريخ العمؿ بيذا القانوفالمؤسػسات العامػة وذلؾ بالنسبة ال

 (.31)وتؤدى المبالغ المشار الييا فى الفقرة السابقة وفقا لؤلحكاـ المنصوص عمييا فى المادة 
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  الفصل السابع
  أحكام متنوعة

 (:751)مادة 
بالنسبة لممؤمػف عمييػـ تمتـز الييئة القومية لمتأميف االجتماعى بالوفاء بالتزاماتيا المقررة كامػمة 

، والمستحقػيف حػتى ولػو لػـ يقـ صاحب العمؿ باالشػتراؾ عنو فى الييئة القومية لمتأميف االجتماعى
 . وتقدر الحقوؽ وفقا لؤلحكاـ المنصوص عمييا فى ىذا القانوف

تراؾ فػى واذا لػـ تتثبت الييئة القومية لمتأميف االجتماعى مػف صػحة البيانات الخاصة بمدة االشػ
 . التأمػيف أو األجر ربط المعاش أو التعويض عمى أساس مدة الخدمة واألجػر غػير المتنازع عمييما
ويؤدى المعاش أو التعويض عمى أساس الحد األدنػى المقرر قانونا لؤلجػر فى حالة عدـ إمكاف 

 . التثبت مف قيمة األجر
لعمؿ بأف يؤدى لمصندوؽ المختص القيمة واستثناء مف قواعد وأحكاـ االشتراكات يمتـز صاحب ا

 191. الرأسمالية لممعاش وكذا المستحقات التأمينية األخرى المترتبة عمى ثبوت عالقة العمؿ
 (:757)مادة 

 : يصدر وزيػر التأمينات بناء عمػى اقػتراح اليػيئة القومػية لمتأمػيف االجتماعى قرار يتضمف اآلتى
وكذلؾ الممفات التى ينشئيا لكؿ ، يمتـز بحفظيا صاحب العمؿ بياف السجالت والدفاتر التى ( 1)

 . مؤمف عميو والمستندات التى تودع بيا
البيانات والنماذج التػى يمػتـز صاحػب العمؿ بتقديميا لمييئة القومية لمتأمػيف االجػتماعى عػف ( 6)

 . العامميف وأجورىـ واشتراكاتيـ ومواعيد تقديـ ىذه البيانات والنماذج
يمتـز صاحػب العمػؿ بموافاة الييئة ببياف أسماء العامميف لديو لػذيف تنتيى خدمتيػـ بسبب بموغ سػف و 

 . التقاعد وذلؾ قبؿ موعد إنتياء الخدمة بثالثة أشير عمى األقؿ
ويمػتـز صاحػب العمؿ فى القطاع الخاص عف كؿ شير يتأخر فيو عػف اخػطار الييئة القومػية 

مػف قيمة االشتراؾ %  69بإنتػياء خدمػة المؤمػف عميو بأداء مبمػغ بنسبة  لمتأمػيف االجتماعػى
المستحؽ عػف األجػر األساسى عف الشير األخير مف مدة اشػتراؾ المؤمػف عميو وذلؾ فػى الحاالت 

 198. وبالشػروط والقواعد التى يصدر بيا قرار مف وزير التأمينات
 716(:752)مادة 
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العامميف بيا الحؽ فى دخوؿ محاؿ العمؿ فػى مػواعيد العمؿ المعتادة يكوف لمػف تندبو الييئة مف 
إلجػراء التحريات الالزمػة واالطالع عمى السجالت والدفػاتر واألوراؽ والمحررات والممفات والمستندات 

يف التى تتعمؽ بتنفيذ ىذا القانوف ويحدد وزير العدؿ باالتفاؽ مػع وزير التأمينات العاممػيف بالييئة الذ
 . تكوف ليـ صفة الضبطيو القضائية فى تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف

وعمػى الجػيات الحكومية واالدارية مػوافاة الييئة القومػية لمتأمػيف االجتماعى بجميع البيانات التى 
 . تطمبيا فى مجاؿ تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف

اسػـ ذلؾ المقاوؿ وعػنوانو وبياناتو ويجب عمى مف يعيد بتنفيذ أية أعماؿ لمقاوؿ أف يخطر الييئة ب
ويكوف مسند األعماؿ متضامنا مػع المقاوؿ فى  ،عػف العممية قػبؿ بدء العمؿ بثالثة أياـ عمػى األقػؿ

 . الوفاء بااللتزامات المقررة وفقا ألحكاـ ىػذا القانوف وفى حالة عدـ قيامو باالخطار
 (:753)مادة 

قود الزواج ومكاتب السجؿ المدنى كؿ فيما يخصػو إخػطار الييئة يمػتـز الػذيف يعيد الييـ بتوثيؽ ع
القومية لمتأميف االجتماعى بحاالت الػزواج التى تتػـ بيف مستحقات المعاشػات وحػاالت الػوفاة التػى 
تقع بيف مف يحصموف عمى معاشات مف الييئة ويجب أف يتـ االخطار فى الحالتيف فورا وأف يشمؿ 

رؼ المعاش واسػـ مف يستحؽ عنو المعاش وجية الصرؼ التى كاف يصرؼ االخطار اسـ مف يص
 .منيا معاشو ورقـ ربط المعاش

 717(:754)مادة 
عمػى وحػدات الجػياز االدارى لمدولػة والمؤسػسات والييئات والجمعيات والشػركات وأصػحاب األعػماؿ 

اش ممف يحصموف عمى الػذيف يستخدموف أحػد أصحاب المعاشات أو أحػد المستحقيف فى المع
سػـ مف يستخدمونو إالمعاشات وفقا ألحكاـ ىذا القانوف أف يخطروا الييئة القومية لمتأميف االجتماعى ب

وذلؾ ، منيـ وتاريخ إلتحاقو بالعمؿ ومقدار أجره والجية التى يصرؼ منيا معاشو ورقـ ربط المعاش 
 . خالؿ شير مف تاريخ استخدامو
تحػؽ أو مػف يصرؼ باسمو المعاش إبالغ الييئة القومية لمتأميف وعمػى صاحػب المعاش والمس

االجتماعى بكؿ تغيير فػى أسموب االستحقاؽ يػؤدى الػى قطع المعاش أو وقفو أو خفضو وذلؾ خالؿ 
  .شير عمى األكثر مف تاريخ التغيير

 (:755)مادة 
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دنى تقطػع مػدة التقادـ أيضا مع عػدـ االخالؿ بأسباب قطع التقادـ المنصوص عمييا فى القانوف الم
بالتنبيو عمى صاحب العمؿ بأداء المبالغ المستحقة لمييئة القومية لمتأميف االجتماعى بمقتضى ىػذا 
 . القانوف وذلؾ بموجػب كػتاب موصى عميو مصحوب بعمـ الوصوؿ يتضمف بيانا بقيمة ىذه المبالغ

االجتماعى بالنسبة لصاحب العمؿ الذى لـ يسبؽ وال يسرى التقادـ فى مواجية الييئة القومية لمتأميف 
  اشتراكو فى التأميف عػف كؿ عمالو أو بعضيػـ إال مف تاريخ عمـ الييئة بالتحاقيـ لديو

 (:756)مادة 
تسقػط حقػوؽ الييئة القومية لمتأميف االجتماعػى عمػى أى األحػواؿ قبؿ أصحاب األعػماؿ والمؤمػف 

 . فيديف بانقضاء خمس عشرة سنة مف تاريخ االستحقاؽعمييـ وأصحاب المعاشات والمست
 (:757)مادة 

تنشأ بالييئة القومية لمتأميف االجتماعى لجاف لفحص المنازعات الناشئة عػف تطبيؽ أحػكاـ ىػذا 
جػراءات عػمميا ومكافآت أعضائيا قرار مف الوزير المختص  . القانػوف يػصدر بتشكيميا وا 

، عمييـ وأصحاب المعاشات والمستحقيف وغيرىـ مف المستفيديف  وعمى أصحاب األعماؿ والمؤمف
قػبؿ المجوء الػى القضاء تقديػـ طمب الػى الييئة القومية لمتأميف االجتماعى لعرض النزاع عمى المجاف 

 . المشار الييا لتسويتو بالطػرؽ الودية
ى ستيف يوما مف تاريخ تقديـ اليجوز رفػع الدعػوى قبؿ مض( 165)ومػع عػدـ االخػالؿ بأحكاـ المادة 

 . الطمب المشار إليو
 (:758)مادة 

عمػى صاحػب العمؿ بناء عمػى طمب الييئة القومية لمتأميف االجتماعى أف يخصـ مف أجػر المؤمف 
المبالغ التى صرفت لو دوف وجػو حػؽ  -فى الحدود الجائز الحجز عمييا أو النزوؿ عنيا  -عميو 

 . ية لمتأمػيف االجتماعى شيريا فى مواعيد سداد االشتراكاتوأف يوردىا لمييئة القوم
 (:759)مادة 

 . تعرض مشروعات القوانيف الخاصة بالتأميف االجتماعى التى تعدىا الحكومة عمى وزارة التأمينات
كما تختص وزارة التأمينات دوف غيرىا بطمب الرأى مف مجمس الدولة فيما يتعمؽ بتطبيؽ أحكاـ 

 . االجتماعى قوانيف التأميف
 718(:761)مادة 
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يحدد وزير التأمينات بعد أخػذ رأى مجمػس االدارة نظاـ ومواعيد وكيفية صرؼ المعاشات والجيات 
 . التى تصرؼ منيا

وتمػتـز البنوؾ التجارية وبنػؾ ناصر االجػتماعى وىػيئة الػبريد بصرؼ المعاشات التى تحيميا إلييا 
 . الييئة القومية لمتأميف االجتماعى

ويجوز لوزير التأمينات أف يعيد لصاحب العمؿ بالتسوية المبدئية وصرؼ المعاشػات وغػيرىا مػف 
 . الحقػوؽ المنصوص عمييا فػى ىذا القانوف والقوانيف المكممة

يفرض بقرار مػف وزير التأمينات رسـ يتحممو ( 163)ومػع مراعاة حكـ الفقرة السادسة مف المادة 
حؽ بحد أقصى مقداره جنيو مقابؿ صرؼ أى مػف المبالػغ المستحقة وفػقا صاحب المعاش أو المست

وفػى حػالة وجػود قائـ بالصرؼ عف أكثر  ،ألحػكاـ قػوانيف التأمػيف االجػتماعى والقوانيف المكممة ليا
ويحدد القرار الصادر فى  ،مػف مستحؽ ال يزيد الرسـ الذى يتحممونو عػف الحد األقصػى المشار اليو

 . الشأف حاالت اإلعفاء مف أداء ىذا الرسـىذا 
ويرحػؿ الرسػـ المشار إليو الػى حػساب خاص بالجيات المنصوص عمييا فػى المادة الثالثة مف قانوف 

بحسب األحواؿ ويخصص لحساب العاممػيف القائمػيف بتنفيذ قػوانيف التأمػيف ( 2)االصدار أو المادة 
لو الجيػة المرحؿ بيا الرسـ قرارا بتحديد أوجػو وقواعد الصرؼ ويػصدر الوزير التابعة  ،االجػتماعى

منو ويجوز أف يتضمف ىذا القرار مد الخدمات التى يقررىا الى أصحاب المعاشات مف العامميف 
 . المشار الييـ

قرشا عف كؿ  69مف الرسػـ المشار إليو بما ال يجاوز %  88واستثناء مف حكـ الفقرة السابقة يؤدى 
ويصرؼ نصؼ  ،البنوؾ وبنؾ ناصر االجتماعى وىيئة البريد اذا تػـ الػصرؼ عف طريقيا حالة الى

 . ىػذه النسبة الى العامميف القائميف بصرؼ المعاشات بتمؾ الجيات
 719:مكرر (761)مادة 

يجبر كسر القرش الى قرش فى جميع الحقوؽ التى يقررىا ىذا القانوف وفػى كؿ مايضاؼ الييا مف 
 . ت وكؿ مايستقطع منيا وفى اجمالى كؿ مػف المبالغ التى يمتـز صاحب العمؿ بأدائيازيادات واعانا

وعند صرؼ أى مف الحقوؽ المقررة بيذا القانوف اليصرؼ الى صاحب المعاش أو المستحؽ كسر 
 (.129)الخمسة قروش وترحػؿ حصيمة ىذه الكسور الى الحساب المنصوص عميو فى المادة 

  الباب الثانى عشر
  كام انتقالية ووقتيةأح
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 (:767)مادة 
 1123لسنة  89تنقػؿ حقػوؽ والػتزامات اليػيئة العامػة لمتأمػيف والمعاشػات المقررة بالقانػوف رقػـ 

لموظفػى الدولة ومستخدمييا وعماليا المدنييف وحقوؽ والتزامات الخزانة العامة بالنسبة لممؤمف عمييـ 
ية ولوائػح المعاشػات الػى الصندوؽ الػذى عػيد ىذا القانوف بادارتو المعامميف بقوانػيف المعاشات المدن

 . الى الييئة العامة لمتأميف والمعاشات
 1121لسػنة  23وتنقؿ حػقوؽ والتزامات الييئة العامػة لمتأمينات االجتماعية المقػررة بالقانوف رقػـ 

يد ىػذا القانوف بادارتو الػى الييئة العامػة باصدار قانػوف التأمػينات االجػتماعية الػى الصندوؽ الػذى عػ
 . لمتأمينات االجتماعية

 1121لسنة  23كػما تنقػؿ حػقوؽ والػتزامات الييئة العامػة لمتأمػيف الصحػى المقررة بالقانوف رقـ 
بشأف التأميف الصحى لمعامميف بالحكومة والييئات العامة  1121لسػنة  88المشار إليو والقانوف رقـ 

 . ؤسػسات العامة الى الصندوؽ الذى عيد ىذا القانوف بادارتو الى الييئة العامة لمتأميف الصحىوالم
 771(:762)مادة 

المعاشػات والتعويضػات المقػررة وفقا ألحػكاـ الباب الثالػث مػف ىػذا القانوف لممؤمف عمييـ الذيف كانوا 
العمػؿ فػى تأمػيف الشيخوخة والعجز  خاضعيف ألحكاـ قوانيف العمؿ ال تقابؿ مف الػتزامات صاحػب

 . والوفاة إال ما يعادؿ مكافآة نياية الخدمة القانونية محسوبة وفقا ألحكاـ قانوف العمؿ
بانظمة معاشات أو  1121ويمػتـز أصحاب األعماؿ الػذيف كانوا يرتبطوا حتػى آخر يوليو سنة 

يتحممونو فػى تمؾ األنظمة ومػكافآت نياية مكافآت أو ادخار أفضؿ بأداء قيمة الزيادة بيف ما كانوا 
الخدمػة القانػونية محسوبة وفقا لحكـ الفقرة السابقة وذلؾ بالنسبة لمعامميف الذيف كانوا مػوجوديف 

وتحسب ىػذه الزيادة عػف كامؿ مدة خدمة العامؿ سػواء فى  1121مارس سنة  66بالخدمة حتى 
اؾ فى ىذا التأميف وتصرؼ ىذه الػزيادة لممؤمػف عميو وفػى ذلؾ مدة الخدمة السابقة أو الالحقة لالشتر 

 (.68)مػف المادة ( 19)حالة وفاتو تصرؼ بأكمميا وفقا لمبند 
ويجوز ألصحاب األعماؿ طبقا لمقواعػد واألوضاع التى يحددىا وزير القوى العامػمة بقرار مػنو 

اتيػـ المنػصوص عػمييا بالفقػرة الثانية لمنح استخداـ أرصدة المبالػغ التػى يحتفظػوف بيا لمواجيػة التزام
القروض لممؤمف عمييػـ أصحاب الحػؽ فى الزيادة المشار إلييا إلنشاء مساكف ليـ فى حدود 

عمػى أف تخصـ قيمة القروض ، مستحقاتيـ فػى ىػذه األرصدة عػف طريػؽ جػمعيات تعاونية لالسكاف 
أو المستحقيف عنيـ عند إنتياء خػدمة المؤمف عميو وال مف مبالغ الزيادة التػى تستحؽ لممؤمف عمييـ 
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يجوز لممؤمف عمييـ التصرؼ فػى تمؾ المساكػف بالبيػع أو الرىف أو غير ذلؾ مف التصرفات إال بعد 
 . استحقاقيـ ىػذه الزيادة أو بعد سداد ىذه القروض

لػزيادة المنصوص عػمييا بالفقػرة واستثناء مما تقػدـ تمػتـز الييئة العامة لمتأمينات االجتماعية بصرؼ ا
الثانية بالنسبة لمف انتيت خدمتيػـ قبؿ تاريخ العمػؿ بيػذا القانوف مػف المؤمػف عمييـ الذيف كانوا 

المشار إليو بالمادة الثانية مػف قانوف االصدار مضافا  1121لسنة  23خاضعيف ألحكاـ القانوف رقـ 
مف تاريخ إيداعيا فى الييئة حتى تاريخ استحقاؽ صرؼ سنويا %  1.8إلييا مبالغ اضافية مقداره 

ويجػوز ليػؤالء المؤمػف عمييـ طمب استخداـ ىػذه المبالغ أو جػزء منيا فػى ، المعاش أو التعويض 
  ( 31و  33) شتراؾ عف مدد وفقا لممادتيف سػداد المبالغ المطموبة منيػـ لحساب المدد السابقة أو األ

 777(:763)مادة 
ؤمف عميو الحؽ فى االستمرار فى العمؿ أو االلتحاؽ بعمؿ جػديد بعد بموغو سف الستيف يكوف لمم

الستكماؿ المدة الموجبة الستحقاؽ معاش الشيخوخة وذلؾ اذا كانت مػدة اشػتراكو فػى التأميف 
وتكوف ، مستبعدا منيا المدة التػى أدى المؤمف عميو تكمفتيا بالكامػؿ ال تعطيو الحػؽ فى معاش 

 . ػوية المعاش فػى حالة توافػر شروط استحقاقو عمى أساس مدة االشتراؾ فى التأميفتس
واستثناء مػف حػكـ الفقرة األولى يجوز لصاحب العمؿ انياء خدمة المؤمف عميو فػى سػف الستيف أو 

عمؿ بعدىا عمػى أف يػؤدى الػى الييئة القومية لمتأميف االجتماعى االشتراكات المقررة عمى صاحػب ال
وذلؾ عػف عػدد السػنوات الكاممة الواجػب ( 18)فػى تأميف الشيخوخة والعجز والوفاة وفػقا لحكـ المادة 

اضافتيا الػى مػدة االشػتراؾ فى التأميف الستكماؿ المدة الموجبة الستحقاؽ المعاش وفى ىذه الحالة 
عف تمؾ السنوات ويكوف تطبيؽ  يعفى المؤمف عميو مف أداء االشتراكات المقررة عميو فى ىذا التأميف

حكـ ىذه الفقرة فى شأف العماؿ المؤقتيف والموسمييف حتى إنتياء العقد أو إنتياء الموسـ بحسب 
 . األحواؿ
 772(:764)مادة 

( 1و  6و  1)استثناء مف المادتيف الثانية والسادسة مػف قانوف االصدار يستمر العمؿ بالبنود أرقاـ 
التأميف والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدمييا وعماليا المدنييف الػصادر  مػف قانوف( 13)مف المادة 

بتحديد سػف التقاعد لمعمماء خريجى  1183لسنة  11والقانوف رقـ  1123لسنة  89بالقانوف رقـ 
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باصػدار قانػوف التأمينات  1121لسػنة  23مػف القانػوف رقػـ ( 2)األزىر ومػف فػى حػكميـ وبالمادة 
 . يةاالجػتماع

 773(:765)مادة 
 :شيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقا ألى مف القوانيف اآلتية تزاد معاشات تأميف ال

 . 1188لسنة  81قانوف التأميف االجتماعى الصادر بالقانوف رقـ 
لسنة  195قانوف التأميف االجتماعى عمى أصحاب األعماؿ ومف فى حكميـ الصادر بالقانوف رقـ 

1182 . 
 . 1185لسنة  89لتأميف االجتماعى لمعامميف المصرييف فى الخارج الصادر بالقانوف رقـ قانوف ا

وتحدد قيمة الزيادة بالنسبة لمقوانيف المشار إلييا فى الفقرة السابقة بقيمة تعادؿ الفرؽ بيف قيمة معاش 
صؿ عميو مف إجمالى قيمة المعاش الذى يح( ثالثة وثالثوف فى المائة% )33الضماف االجتماعى و

 .صاحب المعاش 
وبالنسبة لممعاش المستحؽ وفقا ألحكاـ قانوف نظاـ التأميف االجتماعى الشامؿ الصادر بالقانوف رقـ 

تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرؽ بيف قيمة معاش الضماف االجتماعى والمعاش  1159لسنة  116
 .المستحؽ وفقا ألحكاـ القانوف المشار إليو 

تحسب ىذه الزيادة لممستحقيف فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاؽ واحدة وفى حالة الوفاة 
 .وليس لكؿ مستحؽ منفردا 

 .وال يتـ االنتفاع بحكـ ىذه المادة إال مرة واحدة عند ربط المعاش 
ويراعى إيقاؼ صرؼ الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش لمعمؿ أو مزاولتو مينة قبؿ بموغو سف 

 .التقاعد 
 .تحمؿ الخزانة العامة لمدولة بقيمة الزيادة المشار إلييا وت

 .ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد تنفيذ أحكاـ ىذه المادة 
 774(:766)مادة 

يمنػح مػف انتيت خػدمتو مػف مستخدمى الدولة وعماليا الدائميف المدرجة أجورىػـ فػى الموازنة العامة 
ممحقة بيا أو فػى الجامػع األزىػر أو وزارة األوقػاؼ أو المجالػس لمدولة أو فى الموازنات التى كانت 

معاشػا مقداره  1/8/1129البمدية أو مجالػس المديػريات أو ادارة النقؿ العاـ لمدينة االسكندرية قػبؿ 
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وذلؾ متى كاف انتياء ، مف آخر أجر استحقو بحد أدنى مقداره اثنى عشر جنييا شػيريا %  89
 : سباب اآلتيةالخدمة ألحد األ

 . شيرا عمى األقؿ 159بموغ سف التقاعد متى كانت مدة خدمتو  1
 . ػ العجز أو الوفاة أيا كانت مدة الخدمة6
 . شيرا عمى األقؿ 619ػ لغير األسباب السابقة متى كانت مدة خدمتو 3

لمعاش الى مف وفى حالة وفاة المستخدـ أو العامؿ قبؿ تاريخ العمؿ بأحكاـ ىذه المادة يؤدى ىػذا ا
تتوافر فيو شروط استحقاؽ المعاش طبقا ألحكاـ ىذا القانوف فى التاريخ المذكور وذلؾ مع عدـ 

 118. 111االخالؿ بحكـ المادة 
 . ومع مراعاة األحكاـ السابقة تسرى فى شأف ىذا المعاش األحكاـ المنصوص عمييا فى ىذا القانوف

مب الى الجية األخيرة التى كاف يعمػؿ بيا المستخدـ أو ويشترط لؤلنتفاع باألحكاـ المتقدمة تقديـ ط
وتمتـز ىػذه الجية بصرؼ المعاش عمى ، العامػؿ خػالؿ ثالث سنوات مف تاريخ العمؿ بيذا القانػوف 

وفى حػالة تقديػـ الطمب بعد ىذا الميعاد يستحؽ المعاش اعتبارا مػف أوؿ ، حساب الخزانة العامة 
 . يـ الطمبالشيػر التالى لتاريخ تقد

ويمنح مػف سبؽ منحو معاشا استثنائيا مف المنتفعيف بأحكاـ ىػذه المادة المعاش المقرر وفقا ليذة 
 . األحكاـ أو المعاش االستثنائى أييما أكبر

كما يتجاوز اعػتبارا مػف تاريػخ ، ويعفى ىؤالء المنتفعوف مف رد ما سبؽ صرفو ليـ مف مكافآت 
 . سػترداد ما تبقى مف مبالغ المكافآت لمف منح معاشا استثنائيا منيـالعمػؿ بيػذه المادة عػف ا

وتسػرى األحكاـ المنصوص عمييا بيػذه المادة فػى شػأف مػف انتيت خدمتو لمعجز أو الػوفاة مػف 
 . ولػـ يستحؽ معاشا وفقا ألحكامو 1161لسػنة  38المعامميف بالمرسـو بقانوف رقـ 

 776(:767)مادة 
ترداد ما تبقى مػف المبالػغ التػى صرفت قبؿ العمؿ بيذا القانػوف بالمخالفػة لقوانػيف يتجاوز عػف اسػ

 : التأمػينات االجػتماعية وقػوانيف التأمػيف والمعاشات التى حؿ محميا ىذا القانوف والمبينة فيما يمى
وذلؾ فى المبالغ التى صرفت بالمخالفة لحظر الجمع بيف المعاشات أو بيف المعاش والدخؿ ( 1)

 . الحدود التى أجاز فييا ىذا القانوف الجمػع بيف معاشػيف أو بيف المعاش والدخؿ
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وذلؾ فى حدود المنحة ( 113)مف المادة ( 6)المبالغ التى صرفت كمعاش بالمخالفة لمبند ( 6)
 . المنصوص عمييا بالبند المذكور

بمنح  1121لسنة  33قانوف رقـ المبالغ التى صرفت كمصاريؼ جنازة بالنسبة لممعامميف بال( 3)
ولـ يحصموا عمى  1182معاشات لمموظفيف والمستخدميف الذيف انتيت خدمتيـ قػبؿ أوؿ أكتوبر سنة 

 . معاش
كما يتجاوز عػف تحصيؿ ما تبقػى مػف االشػتراكات المستحقة عمى المؤمػف عمييـ عف مدد البعثة 

 . الرسمية السابقة عمى تاريخ العمؿ بيذا القانوف
 777(:768)مادة 

يجوز ألصحاب المعاشػات الذيف انتيت خدمتيـ قبؿ العمؿ بيذا القانوف أو المستحقيف عنيـ بحسب 
 : األحواؿ طمب االنتفاع بما يأتى

 : اعادة تسوية المعاشات دوف صرؼ فروؽ مالية عف الماضى وذلؾ بمراعاة األحكاـ اآلتية: أوال
 23ػف انتيت خدمتيـ مػف الػذيف كانوا معامميف بالقانوف رقـ لم( 11)الفقرة األخػيرة مػف المادة ( 1)

 . 1/1/1188الى  31/16/1181باصدار قانوف التأمينات االجتماعية فى الفترة مف  1121لسنة 
 . (69)الحد األقصى لممعاش المنصوص عميو فى المادة ( 6)
والفقرة األولى مف ( 66)ة الحد األدنى لممعاش المنصوص عميو فػى الفقرة األولى مػف الماد( 3)

 (.61)المادة 
 (11)مف الفقرة الرابعة مف المادة ( 3)االستثناء الوارد عمى البند ( 1)
 (39)المادة ( 8)
عمػى أنو بالنسبة لممستحقيف فيشترط لصرؼ الجزء السابؽ الحرماف منو تقديـ ما  ،(11)المادة ( 2)

 . يثبت وفاة المؤمف عميو أو صاحب المعاش
متى توافر فى الحالة تعريؼ إصابة العمؿ المنصوص عمييا فى ( 81)لفقرة األولى مف المادة ا( 8)

 . ىذا القانوف
 (.81)الفقرة الثانية مف المادة ( 5)
 (.81)المادة ( 1)
عمى أنو ال يجوز تعديؿ نسب المعاش اذا كاف سيترتب عمى ىذا ، المرافؽ ( 3)الجدوؿ رقـ ( 19)

نصيب أحد المستحقيف وفى حالة قطع أو وقػؼ أحػد األنصبة أو جػزء مػنو التعديؿ االنتقاص مػف 
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 . فػيؤدى الجػزء المقطوع أو الموقؼ لمف كاف التعديؿ سيؤدى الى زيادة نصيبو
وتحػدد النسػبة المنصػوص عػمييا بالجدوؿ المذكور فى ىذه الحالة ، المرافػؽ ( 5)الجدوؿ رقػـ ( 11)

استحقاؽ صرؼ المعاش وفقا لمقانوف الذى كاف معامال بو المؤمف عميو عمى أساس السف فػى تاريػخ 
 . فى تاريخ انتياء خدمتو

اعػادة توزيػع المعاش بالكامػؿ فػى حدود األنصبة المنصوص عمييا بيذا القانػوف وباألحػكاـ ( 16)
انػيف المنصوص عػمييا الػواردة بو بالنسبة لمجػزء الذى لـ يتـ توزيعو وذلؾ لممستحقػيف الػذيف كانت القو 

المشار إليو تقضى بتحديد أنصبتيػـ مػف جػزء مػف  1188لسنة  81فػى المادة الثانية مػف القانوف رقـ 
 . 115المعاش وليس مف المعاش بالكامؿ

ويصرؼ ىػذا التعويػض ( 62)طمب صرؼ تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عميو بالمادة  : ثانيا
وتؤدى الدفعػة األولػى فػى شػير سبتمبر التالػى ، لممدة التػى استحؽ عنيا  عمػى عػدد السنوات الكاممة

لتاريػخ العمؿ بيذا البند ثـ فى سبتمبر مف كؿ سنة بعد ذلؾ وفى حالة وفاة المؤمف عميو أو صاحب 
، المعاش قػبؿ العمؿ بيػذا القانػوف يػؤدى مبمغ التعويػض الػى مستحقى المعاش فى التاريخ المذكور 

ما فى حالة وفاة صاحب المعاش بعد تاريػخ العمػؿ بيػذا القانوف فيؤدى التعويض أو ما تبقى منو أ
لمستحقى المعاش فى تاريخ وفاة صاحب المعاش ويػوزع مبمػغ التعويض كامال أو ما تبقى مػنو 

أو الباقى  بحسب األحػواؿ بيف المستحقيف بنسب أنصبتيـ فى المعاش واذا انفػرد أحدىػـ أدى الػيو كمو
مػنو بحسب األحػواؿ ويستمر صرؼ الدفعات الػى المستحؽ فػى حالة ايقاؼ معاشو أما اذا قطػع 

 . معاشو خالؿ فترة صرؼ الدفعات فيرد نصيبو أو ما تبقى منو عمى مػف يرد عميو معاشػو
 . وال يػصرؼ التعويض أو ما تبقى منو فػى حالة عػدـ وجػود مستحقيف لممعاش

واذا ، طمب االنتفاع باألحكاـ السابقة خالؿ ثالث سنوات مػف تاريخ العمؿ بيذا القانوف  ويجب تقديـ
طمب اعادة تسوية المعاش بعد ىذا الميعاد تصرؼ الفروؽ المستحقة اعتبارا مف أوؿ الشير التالى 

 . لتاريخ تقديـ الطمب
ض الدفعة الواحدة خالؿ ىذة ولمييئة القومية لمتأميف االجتماعى أف تعيد تسوية المعاش وصرؼ تعوي

 . الفترة دوف حاجة الى تقديـ طمب
 : ويراعى فى اعادة التسوية ما يأتى

 . األجر الذى سبؽ تسوية المعاش عمى أساسو( أ)
 . عػدـ تعديؿ اعػانة غػالء المعيشػة التػى كانت تػصرؼ لصاحػب المعاش أو المستحؽ( ب)
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تفاع بأحكاـ ىذه المادة ما يكوف قد منح مف معاشات يخصـ مف الزيادة المستحقة نتيجة االن( ج)
 . بصفة استثنائية

 
 779(:769)مادة 

 . يعتبر صحيحا ما تـ تحويمو مف مبالغ االحتياطى الى كؿ مف الصندوقيف
تحسب لممؤمف عميو المدة التى ( 32)مف المادة ( ا)ومػع عػدـ االخالؿ بحكـ الفقرة الثالثة مف البند 

 . مبمغ المحوؿ أو المدة التى حسبت بالمبمغ المذكور أييما أكبرحسب عمى أساسيا ال
ويتجاوز عف تحصيؿ باقى أقساط المبالغ التى التـز بأدائيا المؤمف عميو أو صاحب المعاش مقابؿ 

 . استكماؿ باقى المدة المحوؿ عنيا االحتياطى
 721(:771)مادة 

 : ف طمب االنتفاع باألحكاـ اآلتيةيجػوز لمػف انتيت خدمتيػـ قبؿ العمؿ بأحكاـ ىذا القانو 
  :ػ بالنسبة ألصحاب المعاشات أوال
وتستحؽ الزيادة فى المعاش اعتبارا مػف أوؿ الشير التالى لتاريخ  ،(31و  33) ػ أحكاـ المادتيف 1

 . أداء المبمغ المطموب
لحاالت التػى ويسرى حكـ تاريخ بدء استحقاؽ المعاش أو الزيادة فػيو نتيجة ضػـ المدة فػى شػأف ا

أجػازت فييا القوانيف السابقة ضـ مدد لمدة الخدمة المحسوبة فى المعاش الستحقاؽ معاش أو زيادة 
 . ما صرؼ عمى خالؼ ذلؾ مػع التجاوز عف استرداد ،فيو
 .161ممغاة ػ6
 (36)مف المادة ( 6)ػ البند 3

  :ػ بالنسبة ألصحاب المكافآت وتعويض الدفعة الواحدة ثانيا
لمدة خدمتو التػى صرؼ عػنيا ( 31)حػب المكافأة حػؽ ضـ مدة وفقا ألحكاـ المادة يكوف لصا

 المكافأة اذا كاف مجموع المدتيف يعطيو الحؽ فى معاش وفقا لمقانوف الذى انتيت خدمتو فى ظمو
ش ويستحؽ المعا ،ويمتـز فػى ىػذه الحالة بأداء المبالغ المنصوص عمييا بالمادة المذكورة ورد المكافأة

اعتبارا مف أوؿ الشير التالى ألداء المبالغ المطموبة مػنو وفػى حالة األداء بالتقسيط تعتبر المبالغ 
 . أديت اعتبارا مف تاريخ سداد أوؿ قسط
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كما يجوز لممؤمف عميو الموجود بالخدمة فػى تاريخ العمؿ بيذا القانوف بإحدى الييئات العامة أو 
قتصادية التابعة ألى منيا أو الوحػدات االقتصادية األخػرى بالقطاع المؤسسات العامػة أو الوحدات اال

العاـ وكاف معامال بأحد قوانيف التأميف والمعاشات المدنية وصرؼ مكافأتو إلنتياء خدمتو نتيجة نقمو 
أو تعيينو باحػدى الجػيات المذكػورة حػؽ حساب مػدة خػدمتو التػى صرؼ عنيا المكافأة ضمف مدة 

التأميف مقابؿ رد ما صرفو ويسػرى ىػذا الحكـ فى شػأف مف كاف معامال بقانوف التأمينات  اشتراكو فى
االجتماعية وصرؼ لو تعويض الدفعة الواحػدة لخروجػو مف نطاؽ تطبيؽ القانوف بسبب التحاقو 

 . باحدى الجيات التى كانت تخضع ألحكاـ قوانيف التأميف والمعاشات
االنتفاع باألحكاـ المتقدمة خالؿ فترة ال تجاوز ثالث سنوات مف وفى جمػيع األحواؿ يقدـ طمب 

 : وتؤدى المبالغ المطموبة وفقا لآلتى ،تاريخ العمؿ بيذا القانوف
دفعػة واحػدة نقدا خالؿ فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة ، ( أوال)مػف البند ( 1)بالنسػبة لمحالة ( أ)

ف تاريخ استحقاؽ الزيادة دفعة واحدة نقدا خالؿ فترة ابداء خمس سنوات وتحصؿ األقساط إبتداء مػ
 . الرغبة

دفػعة واحدة نقدا خالؿ فترة ابداء ( ثانيا)ولحاالت البنػد ( أوال)مػف البند ( 3)بالنسػبة لمحالة ( ب)
 . أو بالتقسيط لمدة سنة ،الرغبة
 722(:777)مادة 

عمػى  1/1/1181ف انتيت خػدمتو قبؿ تعاد تسوية معاشات م( 125)مػع مػراعاة أحكاـ المادة 
أسػاس األجػر األخػير مضافا إليو عػالوة أو أوؿ مػربوط الدرجػة أو الفئة التالية أييػما أكػبر وذلؾ متى 

 : اآلتية توافػرت فػى شأنو الشروط
ػ اذا كاف قػد قضػى خمس عشرة سنة فى درجة أو فئة واحدة أو ثالثة وعشريف سػنة فػى درجػتيف أو 1

فئتيف متتاليتيف أو سبع وعشريف سنة فى ثالث درجات أو فػئات متتالية أو ثالثيف سػنة فػى أربػع 
ولو قضيت فى ، درجات أو فئات متتالية أو اثنتيف وثالثيف سػنة فى خمس درجات أو فئات متتالية 

لسنة  11رقـ وتراعػى فػى حػساب ىذه المدد المدة التى أضيفت بالقانوف ، مجموعات وظيفية مختمفة 
 . بتحديد سف التقاعد لمعمماء خريجى األزىر ومف فى حكميـ 1183

وبالنسبة لمعامميف  ،ػ أف تكوف الخدمة قد أنتيت ولـ يكف قد حصؿ عمى الدرجة أو الفئة الثالثة6
بالمجموعػة النوعية لفئات وظائؼ الخدمات المعاونة أف تكوف الخدمة قد انتيت ولـ يكف قػد حػصؿ 

وبالنسبة لمػف انتيػت خدمتيػـ فػى ظؿ األنظمة السابقة عمى القانوف  ،رجػة أو الفػئة الثامػنةعمى الد
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 3391فى شأف نظاـ العامميف المدنييف بالدولة أو قرار رئيس الجميورية رقـ  1121لسنة  12رقـ 
بؿ أف يحصؿ باصدار نظاـ العاممػيف بالقطاع العاـ يشػترط أف تكوف الخدمػة قػد انتيت ق 1122لسنة 

 . عمى الدرجة أو الفئة الثانية أو الدرجة أو الفئة السابعة بحسب األحواؿ
وتتوافر فيو الشروط ( 6)واذا كاف صاحب المعاش قد حصؿ عمى الدرجات المشار إلييا فى البند 

 . أعيد تسوية معاشو عمى أسػاس المرتب األخير مضافا إليو عالوة( 1)المنصوص عمييا بالبند 
 . حساب األجر األخير يراعى ما تـ اضافتو مف عالوات بمقتضى قوانيف أو قراراتوعند 

لسنة  33ومػع مػراعاة أحػكاـ الفقرتيف السابقتيف تزاد المعاشات المستحقة وفقا ألحكاـ القانوف رقـ 
ولـ  1182بمنح معاشات لمموظفيف والمستخدميف الذيف أنتيت خدمتيـ قبؿ أوؿ أكتوبر سػنة  1121
مػف المعاش المستحؽ فػى تاريػخ العمؿ بيذا القانوف وال يسرى %  39موا عمى معاش بمقدار يحص

 . ىذا الحكـ فى شأف معاشات الوفاة والعجز المقدرة بنسبة مف األجر
وال يترتب عمػى الزيادة المستحقة وفقا لؤلحكاـ المتقدمة أى تعديؿ فػى اعانة غالء المعيشة التى 

 . عاش أو المستحؽكانت تصرؼ لصاحب الم
 . وتمتـز الخزانة العامة بالفروؽ الناتجة عف تطبيؽ األحكاـ السابقة

 (:772)مادة 
 1/8/1128تػزاد المعاشػات المستحقة لمف انتيت خدمتيػـ قػبؿ ( 181)مػع مػراعاة أحػكاـ المادة 

 : المعاممػيف بأحػكاـ القوانيف أرقػاـ
 1121لسػنة  33و  1123لسػنة  89و  1181ػنة لس 68و  1161لسػنة  38و  1191لسنة  8 

بشأف المعاشات  1121لسنة  81المشار إلييا بالمادة الثانية مف قانوف االصدار والقانوف رقػـ 
مػف المعاش دوف أف يترتب عمػى ىػذه الػزيادة أى %  19االستثنائية وكذلؾ المستحقيف عنيـ بنسبة 
 . تمنح ليـتعديؿ فى إعانة غالء المعيشة التى كانت 

 (:773)مادة 
باصدار قانوف التأميف والمعاشات  1123لسنة  89تسػرى أحكاـ المواد اآلتية مف القانوف رقـ 

لموظفى الدولة ومستخدمييا وعماليا المدنييف عمى الفئات الموضحة قػريف كػؿ منيا وذلؾ عف الفترة 
 . حتى تاريخ العمؿ بيذا القانوف 1/2/1123مف 
مػف القانوف المذكور تسرى فى شأف أصحاب المعاشات المعاديف لمخدمػة بإحػدى  (3)المادة ( 1)

الوظائؼ التػى تسػرى فى شأنيا أحكامو مف المعامميف بقانوف التأمػيف والمعاشػات لمقػوات المسمحة 
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المشار الييا  1181لسػنة  68و  1161لسػنة  38و  1191لسنة  8والمعاممػيف بالقوانيف أرقاـ 
 . الثانية مػف قانوف االصدار بالمادة

بشأف  1161لسنة  38مػف القانوف المذكور تسرى فى شأف المعامميف بالقانوف رقـ ( 19)المادة ( 6)
المعاشػات المدنية الذيف فصموا مػف الخدمة بغير الطريؽ التأديبى وأعيدوا إلييا قبؿ العمؿ بيذا 

  .القانوف
 (:774)مادة 

الواردة فى "  1121لسنة  23تأمينات االجتماعية الصادر بالقانوف رقـ قانػوف ال" يستبدؿ بعبارة 
بسرياف بعض أحكاـ قانوف التأمينات االجػتماعية عمػى أصحاب  1183لسنة  21القانوف رقـ 

باشتراؾ العامميف المصرييف الذيف يعمموف بعقود شخصية  1183لسػنة  81األعػماؿ والقانػوف رقػـ 
 . " قانوف التأميف االجتماعى" عبارة ، لتأمينات االجتماعية فػى الخارج فػى نظاـ ا

 (:775)مادة 
قانػوف " وعػبارة "  1123لسػنة  89قانػوف التأمػيف والمعاشػات الصادر بالقانوف رقػـ " يستبدؿ بعبارة 

نة لسػ 13الػواردتيف بالقانػوف رقػـ "  1121لسػنة  23التأمينات االجتماعية الصادر بالقانوف رقـ 
 . " قانوف التأميف االجتماعى" بنظاـ االدخػار لمعامميف عبارة  1188

المشار الػيو بالفقػرة  1188لسنة  13المرافؽ لمقانوف رقـ ( 1)ويستبدؿ بمالحػظات الجدوؿ رقػـ 
 : 1188السابقة المالحػظات التالية وذلؾ اعػتبارا مػف أوؿ يناير سنة 

( ب)اسو المبمغ المدخر وفقا لممدة المنصوص عمييا بالبند يقدر المعامؿ الذى يحسب عمى أس( 1)
 (.8)مف المادة 

 . بواقع نصؼ المعامؿ 31/8/1128حتى  1/8/1128تحسب مػدة االشػتراؾ عف الفترة مف ( 6)
بواقػع ثالثة أرباع  31/19/1183حتػى  1/5/1128تحسب مػدة االشػتراؾ عػف الفترة مػف ( 3)

 . المعامؿ
بواقع كامؿ المعامػؿ  31/16/1181حتى  1/11/1183الشتراؾ عف الفترة مف تحسب مدة ا( 1)

لسػنة  61بتعديؿ القانوف رقػـ  1183لسنة  166فيما عػدا مف لـ تسر فى شأنيـ أحكاـ القانوف رقػـ 
 . فتحسب بالنسبة ليػـ بواقع ثالثة أرباع المعامؿ 1128

 : المشار إليو 1188لسنة  13وتراعػى االحػكاـ التالية فػى تطبيؽ القانوف رقـ 
يعتبر صحيحا ما تػـ تحصيمو مػف اشتراؾ االدخار وما تـ صرفو مف مبالػغ مدخرة لمف انتيت ( 1)

 . 31/8/1188حتى  1/1/1188خدمتيـ خالؿ الفترة مف 
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 1188حتى آخر مايو سػنة  1188تعفػى المبالػغ التى حصمت خالؿ الفترة مف أوؿ يناير سنة ( 6)
عػف قيمة اشػتراؾ االدخار المنصوص عميو بالقانوف المذكور مف الضرائب والرسـو بكافة بالزيادة 
 .أنواعيا

 
 723(:776)مادة 

يكوف ألصحاب المعاشػات ، 11/3/1123مع عػدـ اإلخالؿ باألحكاـ القضائية النيائية الصادرة قبؿ 
طمب اعػادة تسوية المعاش  الذيف فصموا بغير الطريؽ التأديبى قبؿ ىذا التاريخ ولممستحقيف عنيػـ

ويقدـ الطمب الى الوزير المختص خالؿ ثالث سنوات مػف  ،استنادا الػى عػدـ صحة قػرارات فصميـ
تاريػخ العمؿ بيذا القانوف بخطاب موصػى عميو مصحوب بعمػـ الوصػوؿ وتحاؿ ىػذه الطػمبات 

لطمب الػى المجنة المختصة ومػرفقاتيا وممؼ خدمة الطالب وجميع المستندات المتعمقة بموضوع ا
 . خالؿ أسبوعيف عمى األكثر مف تاريخ تقديمو

 وتشػكؿ لجػنة أو أكػثر فػى كػؿ وزارة لمنظر فػى الطمبات المشار إلييا بالفقرة السابقة عمى النحو التالى
 . رئيسا                      ػ مستشار مف محاكـ االستئناؼ أو مف مجمس الدولة1
 }أو مستشار مساعد بمجمس الدولة ػ رئيس محكمة6
 . أعضاء                    ػ أحد شاغمى وظائؼ االدارة العميا بالوزارة أو بإحدى3

 .} الجيات التابعة ليا يندبو الوزير المختص
وتفصؿ المجنة فى الطمبات بعد االطػالع عمػى ممؼ الخدمة وما قدـ إلييا مػف أوراؽ ومستندات 

ء الخدمة واألسباب التى بنػى عمييا وذلؾ خالؿ ستيف يوما مف تاريخ احالة الطمبات متعمقة بقػرار إنيا
 . إلييا

وتعتبر أسػباب الفصؿ غػير صحيحة اذا ثبت أنو لـ يكف قػد قػاـ بصاحػب المعاش عند انتياء خدمتو 
لسػنة  19سبب يجعمو فػى حالة مف الحاالت المنصوص عمييا فى المادة األولى مػف القانوف رقػـ 

 . بشأف الفصؿ بغػير الػطريؽ التأديبى 1186
 ولمجنة سػماع أقػواؿ الطالػب أو الجيػة التى كاف يعمؿ بيا عند إنتياء خػدمتو أو غػيرىا مػف الجيات

وتبمغ قرارات المجنة الى الوزير المختص لتبميغيا  ،وتصدر قػرارات المجػنة مسببة وتكوف نيائية ونافذة
كثر الػى الجيػة المختصة بتسوية المعاش والػى الطالب بكتاب موصػى عميو خالؿ أسبوع عمى األ

 . مصحوب بعمـ الوصوؿ
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ويجوز الطعػف أمػاـ مػحكمة القػضاء االدارى فػى قرارات المجنة المشار إلييا وذلؾ خالؿ ستيف يوما 
 . مف تاريخ اخطار ذوى الشأف بيا

 : ة تسويتو وفقا لمقواعػد اآلتيةوتمػتـز الجيػة المختصة بتسػوية المعاش باعػاد
مػف بمغ سف التقاعد قبؿ تاريخ العمؿ بيذا القانوف أو توفى قبؿ بموغػو ىذه السف فتعاد تسوية ( 1)

معاشو عمى أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كاف سيصؿ الييا لو لـ يفصؿ بغير الطريؽ 
 . التأديبى

يا بالبند السابؽ حتى تاريخ العمؿ بيذا القانوف تعاد تسوية معاشػو مػف لػـ يبمػغ السف المشار الي( 6)
عمى أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التػى كاف سيصؿ الييا نتيجة حساب مدة الفصؿ حتى 

 . تاريخ العمؿ بيذا القانوف مضافا إليو العالوات الدورية والمدة حتى تاريخ بموغو سف التقاعد
ضى قوانيف توظفيـ باإلحػالة الى المعاش قبؿ بموغػو سػف التقاعػد تعاد تسوية بالنسبة لمف تق( 3)

معاشػو عمػى أسػاس مػرتب الرتبة التى كانت تنتيى بيا خدمتو وفؽ قانونو فيما لو لـ يفصؿ بغير 
اد ومف توفى منيػـ قبؿ وصولو الػى ىػذه الػرتبة وقػبؿ تاريػخ العمؿ بيذا القانوف تع ،الطريؽ التأديبى

 . تسوية معاشو عمى أساس مرتب الرتبة التى كاف يصؿ الييا فى تاريخ الوفاة
تعطيو  وينتفع باألحكاـ المتقدمة كؿ مف سبؽ فصمو بغير الطريؽ التأديبى وكانت مػدة خػدمتو ال

الحػؽ فػى مػعاش اذا ما ترتب عمػى حػساب مػدة الفػصؿ استحقاقو معاشا وكػذلؾ الػذيف فػصموا بغػير 
ولـ  1186لسنة  19حتى تاريخ العمؿ بالقانػوف رقػـ  11/3/1123طريؽ التأديبى فى الفترة مف ال

 . تصدر بشأنيػـ قوانيف تجيز اعادة النظر فى قرارات فصميـ
ويعفى مػف رد المكافأة أو تعويػض الدفعة الواحػدة مف يكوف قد تقاضاىا ممف تسرى فى شأنيـ 

 . األحكاـ السابقة
ة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسػوية أو إعادة تسوية المعاشػات طبقا لؤلحػكاـ وتتحمؿ الخزان

وتخصـ االشتراكات التى تكوف قػد أديت ألحد الصندوقيف خػالؿ مػدة الفػصؿ مف المبالغ  ،السابقة
 . المطموبة مف الخزانة العامة

 (:777)مادة 
ات بقواعد الرسػوب الوظيفى عمى العامميف بشأف الترقي 1188لسنة  19تسرى أحكاـ القانوف رقػـ 

 . بالييئة العامة لمتأمينات االجتماعية وذلؾ مف تاريخ العمؿ بو
 الباب الثالث عشر

  فى العقوبات
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 (:778)مادة 

مػع عػدـ اإلخػالؿ بأية عػقوبة أشػد ينص عمييا أى قانوف آخر ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عمييا 
 . جرائـ المشار إليو فييافى المواد التالية عف ال

 724:مكرر( 778)مادة 
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز شػيرا وبغرامة ال تجاوز مائة جنيو أو بإحػدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مػف 
منع العامميف بالييئة القومية لمتأميف االجتماعػى ممف ليـ صفة الضبطية القضائية مف دخوؿ محؿ 

ػى السػجالت والدفػاتر والمسػتندات واالوراؽ التػى يتطمبيا تنفػيذ العمؿ أو لـ يمكنيـ مف االطالع عم
ىػذا القانػوف أو أعطػى بيانات غير صحيحة أو امتنع عف اعطاء البيانات المنصوص عمييا فى ىذا 

 . القانوف أو القرارات أو الموائح المنفذة لو
 

 (:779)مادة 
تزيد عمى خمسمائة جنيو أو بإحدى ىاتيف يعاقب بالحبس مدة التجاوز ثالثة شيور وبغرامة ال 

العقوبتيف كؿ مف أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عػف إعطاء البيانات 
المنصوص عمييا فى ىذا القانػوف أو القرارات أو الموائػح المنفذة لو اذا ترتب عمػى ذلؾ الحصوؿ 

 . اعى بغير حؽعمػى أمػواؿ مػف الييئة القومية لمتأميف االجتم
ويعاقب بالعقوبة ذاتػيا كؿ مػف تعمد عػف طريؽ إعطاء بيانات خاطئة عدـ الوفاء بمستحقات الييئة 

 . القومية لمتأميف االجتماعى كاممة
 (:781)مادة 

 : يعاقب صاحب العمؿ بغرامة التقؿ عػف مػائة قرش وال تجاوز ألفى قػرش فػى أى الحاالت اآلتية
 . (89)الى مكاف العالج بالمخالفة لحكـ المادة  عدـ نقؿ المصاب( أ)
 .(23)عػدـ إبالغ الشرطة بأى حادث يعجز أحد عمالو عػف العمؿ وذلؾ بالمخالفة لحكـ المادة ( ب)
عػدـ تقديػـ بيانات بأسػماء العاممػيف وأجػورىـ واشػتراكاتيـ لمييئػة القومية لمتأميف االجتماعى ( ج)

 .(181و  165) ف بالمخالفة ألحكاـ المادتي
 . أو القرارات المنفذة ليا( 181)مخالفة أحكاـ المادة ( د)
بخصػـ المبالغ التى صرفػت  -بناء عمى طمب الييئة القومية لمتأميف االجتماعى  -عدـ قيامو ( ىػ)
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ػى أو عػدـ قيامو بتوريد ىذه المبالغ لمييئة القومية لمتأميف االجتماعى ف، لممؤمف عميو دوف وجػو حػؽ 
 (.185)وذلؾ بالمخالفة لحكـ المادة ، مػواعيد سداد االشتراكات 

 (:787)مادة 
يعاقػب بغرامػة قػدرىا مػائة قرش كؿ صاحب عمؿ فى القطاع الخاص لـ يقـ باالشتراؾ فى الييئة 
 القومية لمتأميف االجتماعى عػف أى مف عمالو الخاضعيف ألحكاـ ىػذا القانػوف ويعاقػب بالعقوبة ذاتيا
كؿ صاحػب عػمؿ يحمؿ المؤمػف عمييػـ أى نصيب فػى نفقات التأمػيف لػـ ينػص عمييا فى ىػذا 
القانوف وتحكـ المحكمة مف تمقاء نفسيا بالزاـ صاحب العمؿ المخالؼ بأف يدفع لممؤمف عمييـ قيمة 

 . ما تحمموه مف نفقات التأميف
وقعت فى شأنيػـ المخالفة بشرط أال يجاوز  وفى جميع األحواؿ تتعدد الغرامة بقدر عدد العماؿ الذيف

 . جنيو فى المرة الواحدة 899مجموعيا 
 

 (:782)مادة 
يعاقب بغرامة ال تقؿ عف مائة قرش وال تجاوز ألفى قرش كؿ صاحب عمؿ يخالؼ أحكاـ المادة 

(126.) 
 899جموعيا وتتعدد الغرامة بقدر عدد العماؿ الذيف وقعت فػى شأنيػـ المخالفة بشرط أال يجاوز م

 . جنيو فى المرة الواحدة
فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد عف ثالثيف يوما مف تاريخ تحرير محضرىا جاز زيادة ىذه الغرامة 

 . بحيث ال تجاوز عشرة أمثاليا
 . وتقضػى المحكمة مػف تمقاء نفسػيا بما يػكوف مستحقا لممؤمػف عميو أو المستحقيف عنو

 (:783)مادة 
حبس مػدة التزيد عمى ستة أشير وبغرامة ال تجاوز خمسيف جنييا أو بإحػدى ىػاتيف يعاقػب بال

العقوبتيف كؿ مف أفشى مػف موظفى الييئة القومية لمتأميف االجتماعى سرا مف أسرار الصناعة أو 
 (.186)المينة أو العمؿ أو غير ذلؾ مف أساليب العمؿ التى يكوف قد اطمع عمييا بحكـ المادة 

 (:784)مادة 
تؤوؿ الى الييئة القومية لمتأميف االجتماعى جميع المبالغ المحكوـ بيا عمى مخالفة أحكاـ ىػذا 

 . القانوف ويكوف الصرؼ منيا فػى األوجػو التى يحددىا قرار مف وزير التأمينات
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 الجداول المرفقة بقانون التأمين االجتماعى

 7975لسنة  79رقم 

  

  .أمراض المهنة( 7)جدول رقم 

 (1)مادة رقـ  1151لسنة  683بقرار وزير التأمينات رقـ  معدؿ -

 (1)مادة رقـ  1153لسنة  128معدؿ بقرار وزير التأمينات رقـ  -

 (1)مادة رقـ  1111لسنة  82معدؿ بقرار وزير التأمينات رقـ  -

 (1)مادة رقـ  6991لسنة  1معدؿ بقرار وزير التأمينات رقـ  -

 (1)مادة رقـ  6913لسنة  81مينات رقـ معدؿ بقرار وزير التأ -

  تقدير حالة العجز فى حاالت الفقد العضوى( 2)جدول رقم 

 (1)مادة رقـ  1185لسنة  138معدؿ بقرار وزير التأمينات رقـ  -

 ( 6،  1) المادتيف رقمى  1151لسنة  21معدؿ بقرار وزير التأمينات رقـ  -

 (1)مادة رقـ  1113 لسنة 16معدؿ بقرار وزير التأمينات رقـ  -

  توزيع المعاش عمى المستحقين( 3)جدول رقم 

 (1)مادة رقـ  1188لسنة  68بالقانوف رقـ  مستبدؿ -

 (8)مادة رقـ  1159لسنة  13معدؿ بالقانوف رقـ  -

 (2)مادة رقـ  1151لسنة  18معدؿ بالقانوف رقـ  -
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 (8)مادة رقـ  1158لسنة  198معدؿ بالقانوف رقـ  -

  .تحديد المبالغ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة االشتراك( 4)جدول رقم 

 (2)مادة رقـ  1151لسنة  18بالقانوف رقـ  مستبدؿ -

 (5)مادة رقـ  1158لسنة  198معدؿ بالقانوف رقـ  -

 . 6911لسنة  169مستبدؿ بقرار رئيس الجميورية بالقانوف رقـ  -

  اإلضافى بيان نسبة مبالغ التعويض( 5)جدول رقم 

 (8)مادة رقـ  1158لسنة  198معدؿ بالقانوف رقـ  -

تحديد األقساط الشهرية التى تقتطع من األجر فى حالة اختيار المؤمن عميو أداء ( 6)جدول رقم 
  المبالغ المستحقة عميو بالقسط

 (8)مادة رقـ  1158لسنة  198معدؿ بالقانوف رقـ  -

 . 6911لسنة  169نوف رقـ مستبدؿ بقرار رئيس الجميورية بالقا -

  .رأس المال المقابل لمعاش مستبدل قدره واحد جنيو( 7)جدول رقم 

  نسب خف المعاشات( 8)جدول رقم 

 (19)مادة رقـ  1188لسنة  68معدؿ بالقانوف رقـ  -

  .جنيو 711تحديد المعاش الشهرى المقابل لكل ( 9)جدول رقم 

 (19)رقـ مادة  1188لسنة  68أضيؼ بالقانوف رقـ  -

 (19)مادة رقـ  1151لسنة  18ألغى بالقانوف رقـ  -

 


