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تقـديم
نظرًا ملا حتظى به التأمينات االجتماعية واملعاشات من اهتمام من مجيع فئاات امتماع
وانطالقًااا ماان ةاارو

تطاار ر وحتاان م نظاام التااأمع االجتماااعي ملسااا ر املااتغريات العامليااة

والترافق مع االتفاقيات النولية واإلقليمية يف جمال احلما ة االجتماعياة ودان ال غارات لتقان م
اخلنمة التأمينية باملسترى الالئق ومتشيًا ماع دياداة النولاة يف اداتممال مراحا تطار ر نظام
التأمع االجتماعي و غبة يف ترحين املزا ا اليت تقنمها هذه النظم جلميع فئات القرى العاملة
يف امتمع تطبيقًا ملبنأ املساوا وتمافؤ الفرص الذي أقره النداتر الصاار عاام  2014فقان
عمفااا ائيئااة القرميااة للتااأمع االجتماااعي علااى العما إلعاانار تشاار ع واحاان لنظااام التأميناات
االجتماعية واملعاشات بنالً من تشر عات متعنر يف هذا الشأن.
ومن ثم فقن أعن مشروع القانرن املرافق للتأمع االجتمااعي املرحان مشاتمالً علاى املزا اا
اليت تضمنتها قرانع التأميناات االجتماعياة واملعاشاات وغريهاا مان املزا اا الايت أدافر التطبياق
العملي ئذه القرانع عن ةرو

إقرا ها كما ادتحنث مزا ا جن ن ناارى بهاا رباءاا التاأمع

االجتماعي.
وإني إذ أهينا الذ ن داهمرا يف إعنار قانرن التأمينات االجتماعية واملعاشات اجلن ان
أ جر أن ستمر طر ق التحن م والتجن ن والتطر ر حتى مرن مرآ صارقة للعم اجلاار البنااا
يف ربنمة املراطن.
واهلل وىل الترفيق
وزيرة التضامن االجتماعي
غادة فتحي وايل
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مقدمة
حظيا قضية أمرال التأمينات االجتماعية وفض التشابك املالي بع ائيئة القرمية للتاأمع
االجتماعي ووزا

املالية وبنك االدت ما القرمي باهتمام أصاحا

املعاشاات واملاؤمن علايهم

فضالً عن التحن ات األربرى اليت تراجه النظام التأميين وعلى األربص عنم تنادب املعاش مع
الاانرب

وازر ااار هاااهر املعاااش املبماار والتهاار

التااأميين دااراا الملااي أو اجلزئااي وز ااار

أعنار العمالة غري املنتظمة وك ر األحمام الندتر ة الايت صان ت بعانم رداتر ة العن ان مان
مرار قرانع التأمع االجتماعي.......إخل كا ذلاك أرى إىل أن تانرب املشارع النداتر ي
و ضع نصرص من شأنها ةبط التشر عات التأمينية اليت تصن يف هذا الشأن حيم و ر بالنداتر
الصااار عااام  2014املاارار أ قااام  128 83 27 17 8حماانر ًا بااذلك إطااا اً عام ا ًا للحما ااة
االجتماعية اليت جيب أن تم ترفريها للمراطنع.
ويف ةاارا مااا تقاانم كااان لزام ااً علااى وزا
االجتماعي ةرو

التضااامن االجتماااعي وائيئااة القرميااة للتااأمع

إعنار مشروع قانرن جن ن للتأمينات االجتماعية واملعاشات ملعاجلة ال غرات

املرجاارر يف التشاار عات احلاليااة ولتحقيااق الترافااق مااع الندااتر الصااار عااام  2014وكااذلك
االتفاقيات النولية واإلقليمية يف جمال احلما ة االجتماعية.
وإذ سعننا تقن م هذا املن الذي حيتري على قانرن التأميناات االجتماعياة واملعاشاات
الصار بالقانرن قم  148لسنة  2019واجلناول املرفقة باه ونرجار مان اهلل أن رفقناا يف أراا
دالة التأمينات االجتماعية علاى الرجاه األكما حتاى تصا اخلنماة التأمينياة ألصاحا

الشاأن

بالنقة واجلرر الالزمتع ويف الرقا القيادي لإلجناز.
واهلل وىل الترفيق
رئيس صندوق التأمني االجتماعي

رئيس صندوق التأمني االجتماعي

سامي عبد اهلادي حممد

حممد سعودي قطب

للعاملني بالقطاع احلكومي

للعاملني بالقطاع العام واخلاص
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قانون رقم  148لسنة 2019

بإصدار قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات
بادم الشعب
ئيس اجلمهر ة
قر جملس النرا

القانرن اآلتي نصه وقن أصن ناه :
(املادة األوىل)

ُعم يف شأن نظام التأمينات االجتماعية واملعاشات بأحمام القانرن املرافق.
(املادة الثانية)

تترىل ائيئاة القرمياة للتاأمع االجتمااعي صارف احلقارق املقار

بالتشار عات املتعلقاة بالتاأمع

االجتماعي واليت كانا تترىل اجلهات اإلرا ة صرفها وذلك على حسا

اخلزانة العامة وتتضامن

الالئحة التنفيذ ة للقانرن املرافق القراعن واإلجرااات املنفذ ألحمام هذه املار .
(املادة الثالثة)

ال رتتب علاى تطبياق أحماام القاانرن املرافاق اإلرباالل ااا تتضامنه أحماام القارانع املنظماة
للشئرن الرهيفية للمعاملع بالماار ات اخلاصاة و ساتمر العما باملزا اا املقار

يف هاذه القارانع

واألنظمة الرهيفية وتتحم اخلزانة العامة فروق التملفاة املرتتباة علاى ذلاك طبقااً ألحماام القاانرن
املرافق.
(املادة الرابعة)

ستمر العم باللرائح والقرا ات الصار

تنفيذاً ألحمام القرانع املتعلقة بالتاأمع االجتمااعي

اا ال تعا ض مع أحمام القانرن املرافق وذلك إىل حع صنو الالئحة التنفيذ ة له.
(املادة اخلامسة)

صن ئيس جملس الرز اا الالئحة التنفيذ ة للقانرن املرافق ربالل دتة أشهر مان تاا خ صانو
هذا القانرن.
(املادة السادسة)

ُلغى ك حمم خيالف أحمام هذا القانرن بالنسبة للمعاملع بأحمامه.
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(املادة السابعة)

ُنشر هذا القانرن يف اجلر ن الرمسية

( )

و ُعما باه اعتباا ًا مان 2020/1/11فيماا عانا املارار

( 111و 112و 113و )114فيعم بها من اليرم التالي لتا خ نشره.
ُبصم هذا القانرن خبامت النولة و ُنفذ كقانرن من قرانينها.
صن برئادة اجلمهر ة يف  18ذي احلجة دنة  1440ها
(املرافق  19أغساطااس دنة  2019ما)

عبد الفتاح السيسي

( )1نشر باجلرن

ن ر قم  33ممر ( أ) .
الرمسية بتا خ 2019//8 19بالع

155/7

قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات
الباب األول

يف التغطية التأمينية والتعريفات
مادة (: )1
يف تطبيق أحمام هذا القانرن ُقصن بالملمات والعبا ات التالية املعنى املبع قر ن ك ٍّ منها:
 -1املؤمن عليه :كا مان تساري علياه أحماام هاذا القاانرن حتاى حتقاق واقعاة اداتحقاق حقرقاه
التأمينية عن من اشرتاكه يف تأمع الشيخرربة والعجز والرفا .
 -2صاحب العمل :ك شخص طبيعي أو اعتبا ي ستخنم عاامالً أو أك ار مان اخلاةاعع ألحماام
البنن (أوالً) من املار ( )2من هذا القانرن.
 -3اهليئة :ائيئة القرمية للتأمع االجتماعي.
 -4جملس اإلدارة :جملس إرا

ائيئة القرمية للتأمع االجتماعي.

 -5جلنة اخلرباء :جلنة تتمرن من ربءاا إكترا ع زاولرن أعمائم وفقًا ألحمام القانرن قام 10
لسنة  1981يف شأن اإلشراف والرقابة على هيئات التأمع وربءاا مااليع وتاأمينيع رشاحهم
جملس اإلرا

و مرن من بينهم مم

عن وزا

املالية متخصاص يف أعماال اللجناة رشاحه

وز ر املالية.
 -6معدل التضخم :الرقم القيادي ألدعا املستهلمع على مسترى اجلمهر ة الصار عن اجلهاز
املركزي للتعبئة العامة واإلحصاا وحينر باملتردط الشهري ملعانالت التضاخم عان مان دانة
دابقة وحينر يف شهر رلير من ك عام و صن به قرا من ئيس ائيئة.
 -7سعر اخلصم اإلكتواري :معنل التضخم مضافاً إليه نسبة (.)٪1
 -8أجر االشرتاك :املقاب النقني الذي حيص عليه املؤمن عليه من الفئات املشاا إليهاا بالبنان
أوالً من املار ( )2من هذا القانرن من جهة عمله األصلية لقاا عمله األصلي.
وحتنر عناصر أجر االشرتاك على النحر اآلتي:
 -1األجر الرهيفي.
 -2األجر األدادي.
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 -3األجر املمم .
 -4احلرافز.
 -5العمرالت.
 -6الرهبة متى ترافرت يف شأنها الشروط اآلتية:
أ .أن مرن قن جرى العرف على أن نفعها عماالا املنشاأ علاى أدااس نسابة مئر اة
حمنر مقنماً من املبالغ املستحقة على العمالا.
 .أن مرن ئا صننوق مشرتك يف املنشأ ترةع فيه حصيلتها لترز عها بع العمال.
ج .أن تمرن هناك قراعن متفق عليها باع

العما والعماال حتانر ارجبهاا كيفياة

ترز عها عليهم.
 -7البنالت فيما عنا البنالت التالية فال تعتء جزاًا من أجر االشرتاك:
أ .بنل االنتقال وبنل السفر وبنل حضر اجللسات وغريها من البنالت اليت تصرف
للمؤمن عليه مقاب ما تملفه من أعباا تقتضيها أعمال وهيفتاه و سات نى مان ذلاك
بنل التم ي .
 .بنل السمن وبنل امللبس وبنل السيا

وغريها من البنالت الايت تصارف مقابا

مزا ا عينية.
ج .البنالت اليت تستحق نتيجة نان

املاؤمن علياه بعاض الرقاا راربا جهاة عملاه

األصلية أو ربا جها.
ر .البنالت اليت تستحق للمؤمن عليه ملراجهة أعباا املعيشة ربا ج البالر.
 -8األجر اإلةافية.
 -9التعر ض عن اجلهرر غري العار ة.
 -10إعانة غالا املعيشة.
 -11العالوات االجتماعية.
 -12العالوات االجتماعية اإلةافية.
 -13املنح اجلماعية.
 -14املمافآت اجلماعية.
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 -15ما زار عن احلن األقصى لألجر األدادي.
 -16العالوات اخلاصة اليت مل تم ةمها لألجر األدادي.
وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن احلن ن األرنى واألقصى ألجر االشرتاك.
 -9دخل االشرتاك :النرب الذي خيتا ه املؤمن علياه مان الفئاات املنصارص عليهاا يف البنان ن
ثانيًا وثالًا من املار ( )2من هاذا القاانرن لالشارتاك عناه ااا ال قا عان احلان األرناى ألجار
االشرتاك وال ز ن على احلن األقصى له وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئاذا القاانرن جانول رربا
االشرتاك والشروط األربرى الايت جياب مراعاتهاا عنان حتن ان رربا االشارتاك وكاذلك قراعان
وإجرااات تعن له.
 -10سن الشيخوخة :دن الستع بالنسبة للبنن ن أوالً وثالًا من املاار ( )2مان هاذا القاانرن ودان
اخلامسة والستع بالنسبة للماؤمن علايهم املشاا إلايهم بالبنان ن ثانيًاا و ابعًاا وذلاك ماع مراعاا
حمم املار ( )41من هذا القانرن.
 -11صاحب املعاش :من حتققا يف شأنه واقعة ادتحقاق املعاش عان نفساه يف تاأمع الشايخرربة
والعجز والرفا .
 -12العجز الكلي املستديم :ك عجز من شأنه أن حيرل كليااً وبصافة مساتن ة باع املاؤمن علياه
وبع مزاولته مهنتاه األصالية أو أي مهناة أو نشااط تمساب مناه و عتاء يف حمام ذلاك حااالت
األمراض العقلية وكذلك األماراض املزمنة واملستعصية اليت صن بها قرا من ئايس جملاس
إرا

ائيئة املعنية بالتأمع الصحي.

 -13العجز اجلزئي املسـتديم :كا عجاز خباالف حااالت العجاز الملاي مان شاأنه أن حيارل بصافة
مساتن ة بااع املااؤمن عليااه اخلاةااع للبناان أوالً ماان املااار ( )2ماان هاذا القااانرن وبااع عملااه
األصلي.
 -14دفعة احلياة :القيمة احلالية لنفعاة املعااش للجنياه الراحان الايت دارف حيصا عليهاا صااحب
املعاش عنن تقاعنه وملنى احليا واملستحقع.
 -15إصابة العمل :اإلصابة بأحن األمراض املهنية املبينة باجلنول قم ( )1املرافق ئذا القانرن
أو اإلصابة نتيجة حارث وقع أثنااا تأر اة العم أو بسببه و عتء يف حمم ذلك ك حارث قع
للمؤمن علياه ربالل فرت ذهابه ملباشر عمله أو عررته منه بشرط أن مرن الذهاا
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أو اإل اا

رون ختلف أو ترقااف أو احناراف عن الطر ق الطبيعي وتعتء اإلصابة الناجتاة عان اإلجهاار أو
اإل هاق مان العما إصاابة عما متاى تارافرت فيهاا الشاروط والقراعان الايت حتانرها الالئحاة
التنفيذ ة ئذا القانرن بالتنسيق مع ئيس جملس إرا

ائيئة املعنية بالتأمع الصحي.

 -16املصاب :من أصيب بإصابة عم .
 -17املريض :من أصيب ارض أو حارث غري إصابة العم .
 -18العاجز عن الكسب :ك شخص مصا
العم براقع ( )٪ 50على األق
أو مرض صا

بعجز حيرل كليًا بينه وبع العام أو نقص قن ته على

و شرتط أن مرن هذا العجز ناشائًا باامليالر أو نتيجاة حاارث

به الشخص قب دن الستع.

مادة (: )2
تسري أحمام هذا القانرن على الفئات اآلتية:

ً
أوال :العاملني لدى الغري:

 -1العاااملع املااننيع باجلهاااز اإلرا ي للنولااة وائيئااات العامااة واملؤدسااات العامااة والرحاانات
االقتصار ة التابعة ألىٍّ من هذه اجلهات.
 -2العاملع برحنات القطاع العام وقطاع األعمال العام وغريها من الرحنات االقتصار ة التابعة
ئا اا يف ذلك ؤداا وأعضاا جمالس اإلرا

املنتنبرن يف شركات قطاع األعمال العام.

كما تسري أحمام هذا القانرن على العاملع املؤقتع والعرةايع واملارمسيع باجلهاات
املنصرص عليها يف البنن ن (.)2 1
 -3العاملع بالقطاع اخلاص اخلاةعع ألحمام قانرن العم

مع مراعا أن تمارن عالقاة العما

اليت تربط املؤمن عليه بصاحب العم منتظمة و سات نى مان هاذا الشارط عماال املقااوالت
وعمال الشحن والتفر غ وعمال الصاين وعماال النقا الاءي وحتانر الالئحاة التنفيذ اة ئاذا
القانرن القراعن والشروط الالزم ترافرها العتبا عالقة العم منتظمة.
 -4املشااتغلع باألعمااال املتعلقااة خبنمااة املنااازل فيمااا عاانا ماان عم ا ماانهم رارب ا املنااازل
وحتنرهم الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن.
 -5أفرار أدر صاحب العم الذ ن عملرن لن ه و عرئم فعالً بشارط تارافر الشاروط املنصارص
عليها يف البنن (.)3
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و شرتط يف البنرر ( )5 4 3أال تق دن املؤمن عليه عن ال امنة عشر .
ويف حالة التحاق املؤمن عليه بالعم لنى أك ر من صاحب عم فال عتن ةمن من اشارتاكه
إال ان عملاه لانى صااحب عما واحان وحتانر الالئحاة التنفيذ اة ئاذا القاانرن قراعان وأحماام
حتن ن من العم اخلاةعة ئذا القانرن.
ً
ثانيا :أصحاب األعمال ،ومن يف حكمهم:
 -1األفرار الذ ن زاولرن حلسا

أنفساهم نشااطًا جتا ًاا أو صاناعيًا أو ز اعيًاا واحلارفيع وغريهام

ممن ؤرون نشاطًا أو ربنمات حلسا

أنفسهم و شرتط خلضارعهم أن تانظم أنشاطتهم قارانع

رباصة أو لزم ملزاولتها احلصرل على ترربيص بذلك من اجلهة اإلرا ة املختصة.
 -2الشركاا املتضامنع يف شركات األشخاص وشركات الترصية باألدهم و ؤداا وأعضاا جمالس
اإلرا

واألعضاا املنتنبع يف الشركات املساهمة بالقطاع اخلاص واملن ر ن يف الشركات

ذات املسئرلية احملنور .
 -3مالك شركات الشخص الراحن.
 -4املشتغلع باملهن احلر وأعضاا النقابات املهنية وحينر تا خ بنا انتفاع ك مهنة بأحماام
هذا القانرن بقرا من ئيس ائيئة.
 -5األعضااا املنتجع يف اجلمعيات التعاونية اإلنتاجية الذ ن شتغلرن حلسا

أنفسهم.

 -6مالمي األ اةي الز اعية اليت تبلغ مساحتها فنانًا فأك ر.
 -7حااائزي األ اةاي الز اعيااة الاايت تبلااغ مساااحتها فاانانًا فااأك ر دااراا كااانرا مالكًاا أو مسااتأجر ن
باألجر أو باملزا عة أو كليهما معًا.
 -8مالك العقا ات املبنية الذ ن ال ق نصيب ك ٍّ منهم مان الانرب السانري عان احلان األرنااى
ألجر االشرتاك وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن شروط وقراعن اخلضرع ئذا البنن.
 -9أصحا

ودائ النق اآللية لألشخاص أو البضائع اا يف ذلك ودائ النقا الاءي والنهاري

والبحري واجلري.
 -10الركالا التجا ع.
 -11أصحا

مراكب الصين امليمانيمية أو الشراعية.

 -12املأذونع الشرعيع واملرثقع املنتنبع من غري الرهبان.
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 -13العمن واملشا خ.
 -14املرشن ن واألرالا السياحيع وقصاصي األثر.
 -15األرباا والفنانع.
 -16و ثة أصحا

األعمال يف املنشآت الفرر اة وحتانر الالئحاة التنفيذ اة ئاذا القاانرن شاروط

اخلضرع.
 -17أصحا

الصناعات املنزلية والبيئية والر فية واألدر ة.

و شرتط لالنتفاع بأحمام هذا البنن عنم اخلضرع ألحمام هذا القانرن طبقًا للبنن أوالً مان هاذه
املار وأال تق دن املؤمن عليه عن احلار ة والعشر ن.
وجيرز بقرا من ئيس ائيئة إةافة فئات أربرى وفقًا ئذا البنن على أن حينر القرا تا خ بنا
االنتفاع والشروط األربرى لالنتفاع بأحمام هذا القانرن.
ً
ثالثا :العاملني املصريني يف اخلارج:

 -1العاملع املرتبطع بعقرر عم شخصية.
 -2العاملع حلسا

أنفسهم.

 -3املهاجر ن من الفئات املشا إليها يف البنرر السابقة احملتفظ ئم باجلنسية املصر ة.
 -4العاملع البحر ع الذ ن عملرن على دفن حبر ة ترفع علم رولة أجنبياة وذلاك رباالل فارت
در ان جراز السفر البحري.
و عتااء العام ا املصااري برحاانات املنظمااات النوليااة واإلقليميااة والساافا ات األجنبيااة رارب ا
مجهر ة مصر العربية املرتبط بعقن عم شخصي وال سري يف شأنه قانرن العم يف حمام العاما
املصري باخلا ج.
و شرتط لالنتفاع بأحمام هذا البنن ما أتي:
ال وثانيًا من هذه املار .
 أال مرن رباةعًا ألحمام البنن ن أو ً أال ق دن املؤمن عليه عن ال امنة عشر .ً
رابعا :العمالة غري املنتظمة:
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 -1مالك العقا ات املبنية الذ ن ق نصيب ك ٍّ منهم من النرب السنري عن فئاة احلان األرنااى
ألجر االشرتاك.
 -2عمال الرتاحي .
 -3صااغا املشااتغلع حلسااا

أنفسااهم كالباعااة اجلااائلع ومناااري الساايا ات وماارزعي الصااحف

ومادحي األحذ ة املتجرلع وغريهم من الفئات املماثلة واحلرفيع.
 -4ربنم املنازل ومن يف حممهم الذ ن عملرن رارب املنازل.
 -5حمفظي القرآن المر م وقرائه.
 -6املرتلع والقيمة وغريهم من ربنام المنيسة.
 -7و ثة أصحا

األعمال يف املنشآت الفرر ة غري اخلاةعع للبنن ثانيًاا متاى تارافرت يف شاأنهم

الشروط اآلتية:
أ -أال عم باملنشأ عمال وقا وفا مر ثها.
 أن مرن نصيب الرا ث من النرب السنري للمنشأ املتخذ أدادًا لربط الضر بة علىالنرب أق من احلن األرنى ألجر االشرتاك.
ج-أال مرن قائمًا بإرا

املنشأ .

 -8العاملع املؤقتع يف الز اعة دراا يف احلقارل واحلانائق والبسااتع أو يف مشاروعات تربياة
املاشاااية أو احليراناااات الصاااغري أو الااانواجن أو يف املناحااا أو يف أ اةاااي االدتصاااال
واالدتز اع و قصن بالعاملع املؤقتع من تقا مان عماالتهم لانى صااحب العما عان داتة
أشهر متصلة أو كان العما الاذي زاولرناه ال انرب بطبيعتاه فيماا زاولاه صااحب العما مان
نشاط.
 -9حااائزي األ اةااي الز اعيااة الااذ ن تقاا مساااحة حيااازتهم عاان فاانان دااراا كااانرا مالكًااا أو
مستأجر ن باألجر أو باملزا عة.
 -10مالك األ اةي الز اعية غري احلائز ن ئا ممن تق ملميتهم عن فنان.
و شرتط لالنتفاع بأحمام هذا البنن عنم اخلضرع ألحماام هاذا القاانرن طبقًاا للبنارر أوالً وثانيًاا
وثالًا وأال ق دن املؤمن عليه عن ال امنة عشر .
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وجيرز بقرا من ئيس ائيئة إةافة فئات أربرى وفقًا ئذا البنن على أن حينر القرا تا خ بنا
االنتفاع والشروط األربرى لالنتفاع بأحمام هذا القانرن وقراعن وإجرااات دنار االشرتاكات.
وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن شروط وةرابط ربضرع ك فئة من هذه الفئات ألحمام هاذه
املار .
مادة (: )3
شم نظام التأمينات االجتماعية التأمينات اآلتية:
 -1تأمع الشيخرربة والعجز والرفا .
 -2تأمع إصابات العم .
 -3تأمع املرض.
 -4تأمع البطالة.
مادة (: )4
مرن التأمع وفقًا ألحمام هذا القانرن إلزاميًا فيما عنا الفئات املنصرص عليها بالبنن ثالًاا مان
املار ( )2من هذا القانرن فيمرن ربضرعهم اربتيا ًا ولرئيس جملس الرز اا بناا على عرض ئيس
ائيئة إصنا قرا بإلزامية التأمع ئذه الفئة بالنول اليت ال تم التأمع فيها على العمالة املصر ة.
وال جيرز حتمي املؤمن عليه أي نصيب يف نفقات التأمع إال فيما رر به نص رباص.
وال جيرز حرمان املؤمن عليه أو صاحب املعاش من احلقرق التأمينياة املساتحقة كليًاا أو جزئيًاا
ألي دبب من األدبا .

155/15

الباب الثاني

يف إدارة ومتويل نظام التأمينات االجتماعية واملعاشات
الفصل األول

إنشاء الصندوق ومتويله وإدارته

مادة (: )5

ُنشأ صننوق للتأمينات املنصرص عليها يف املار ( )3من هذا القانرن وخيصص لم نرع من
أنراع التأمينات املشا إليها حسا

رباص يف هذا الصننوق.

مادة (: )6
تتمرن أمرال ك حسا

من احلسابات املشا إليها باملار السابقة من املرا ر اآلتية:

 -1االشرتاكات اليت ؤر ها أصحا

األعمال عن العاملع لن هم دراا احلصة اليت لتازم بهاا

صاحب العم أو احلصة اليت لتزم بها املؤمن عليه.
 -2االشرتاكات اليت ؤر ها املؤمن عليهم.
 -3املبالغ اإلةافية املستحقة.
 -4املبالغ اليت تؤر ها اخلزانة العامة للنولة وفقًا ألحمام هذا القانرن.
 -5حصيلة ادت ما أمرال احلسا .
 -6حصيلة املقاب النقني للخنمات املقر

ارجب هذا القانرن.

 -7حصيلة الغرامات املقضي بها عن خمالفة أحمام هذا القانرن.
 -8اإلعانات والتءعات وائبات اليت قر جملس اإلرا

قبرئا.

 -9املرا ر األربرى الناجتة عن نشاط الصننوق.
و ترىل جملس اإلرا

حتن ن ما خيصص لم حسا

من حصيلة املرا ر املنصارص عليهاا يف

البنرر أ قام ( )9 8 7 6من هذه املار .
مادة (: )7
تم فحص املركز املالي للحسابات املشا إليها باملار ( )5من هاذا القاانرن مار واحان علاى
األق ك ثالث دنرات برادطة جلنة اخلءاا يف تقر ر إكترا ي قنم إىل جملس النرا .
155/16

و قااايم التقر ااار اإلكتااارا ي ماااا إذا كاناااا معااانالت االشااارتاكات املطبقااة يف تاااا خ الفحاااص
اإلكترا ي وأي ز ارات الحقة نص عليها القانرن كافية ملقابلة االلتزامات للمزا ا املمنرحة يف ك
التالية:

حسا وذلك على أداس مبارئ التمر
ً
أوال :مزايا تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة:
فيتم الفحص علي أداس متر

جزئي مع االحتفااه باحتيااطي إجياابي ملان ال تقا عان

 50دنة بعن تا خ الفحص اإلكترا ي.
ً
ثانيا :مزايا تأمني إصابة العمل املالية:
فيتم الفحص على أداس نظام متر ا املرازناة السانر ة بالنسابة للمزا اا قصاري األجا ماع
المام بالنسبة إىل املزا ا طر لة األج .

تمر ن احتياطي طرا ىا ونظام التمر
ً
ثالثا :مزايا تأمني املرض املالية ومزايا تأمني البطالة:

فيتم الفحص علي أداس نظام املرازنة السنر ة مع تمر ن احتياطى طرا ىا.
و مرن صين االحتياطي الذي خيص ك حسا

من حسابات املزا ا على النحر اآلتي:

 مزا ا تأمع الشيخرربة والعجز والرفا :
مساوٍ إلمجالي االحتياطيات للصننوق املشا إليه باملار ( )5من هاذا القاانرن مطروحًاا
منه االحتياطي احملتسب لفروع مزا ا تأمع إصابات العم واملرض والبطالة.
 مزا ا تأمع إصابة العم :
تمر ن احتياطي طرا ىا ساوي اثنى عشر ( )12شهرًا مان نفقاات االداتحقاقات قصاري
األج املترقعة باإلةاافة إىل تمار ن احتيااطي فاين سااوي القيماة اإلكترا اة احلالياة
لالدتحقاقات طر لة األج املنفرعة يف تا خ التقييم اإلكترا ي.
 املزا ا املالية لتأمع املرض:
تمر ن احتياطي طرا ئ ساوي اثنى عشر ( )12شهرًا من النفقات املترقعة.
 مزا ا البطالة:
تمر ن احتياطي طرا ئ ساوي أ بعة وعشر ن ( )24شهرًا من النفقات املترقعة.
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ويف حالاة عانم كفا اة معانالت االشارتاك املطبقاة يف تاا خ الفحاص اإلكتارا ي وأي ز اارات
الحقة نص عليها القانرن ملقابلة مزا ا ك فرع من فروع املزا ا رصي التقر ر اإلكتارا ي اعانالت
االشرتاك املنادبة اليت تعع تطبيقها يف السنرات الالحقة.
ويف حالة عجز التانفقات النقن اة للهيئاة عان الرفااا بالتزماتهاا النقن اة املقار

قانرنًاا ألصاحا

الشأن تلتزم اخلزانة العامة بتنبري تلك املبالغ الالزمة على أن تلتزم ائيئة بسنارها للخزانة العاماة
وفقًا للقراعن واإلجارااات الايت اتم االتفااق عليهاا باع ئايس ائيئاة ووز ار املالياة ومرافقاة جملاس
الرز اا.
وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن املعا ري وأدس حسا

الفروض اإلكترا ة اليت اتم علاى

أدادها إعنار التقييم اإلكترا ي حلسابات التأمع االجتماعي.
مادة (: )8
تترىل ائيئة إرا

الصنار ق املشا إليها باملارتع قمي ( )14( )5من هذا القانرن.

و مرن للهيئة الشخصية االعتبا ة واملرازنة املستقلة الايت اتم إعانارها علاى طاط الرحانات
االقتصار ة كماا مارن ئاا االداتقالل الفاين واملاالي واإلرا ي وتتباع الارز ر املخاتص بالتأميناات
االجتماعية.
و صن بتنظيم أجهز ائيئة وقطاعاتهاا وحتن ان اربتصاصااتها وتسايري العما بهاا قارا مان ئايس
ائيئة.
مادة (: )9
ترىل إرا
-1

ائيئة جملس إرا

شم على النحر اآلتي:

ئيس متفرغ من ذوي اخلء يف جمال املعاشات والتأمع االجتماعي.

 -2ناارا

متفاارغع لاارئيس ائيئااة ماان ذوى اخلااء يف جمااال التااأمع االجتماااعي أو نظاام

التأمع على أن مرن أحنهم ذا ربء يف جمال االدت ما .
الفترى املختصة اجلس النولة.

-3

ئيس إرا

-4

ئيس جملس إرا

ائيئة العامة للتأمع الصحي الشام .
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املالية خيتا ه وز ر املالية.

-5

ئيس قطاع برزا

-6

ئيس االحتار العام لنقابات عمال مصر أو من فرةه.

-7

ئيس احتار الغرف التجا ة أو من فرةه.

-8

ئيس احتار الصناعات املصر ة أو من فرةه.

 -9مم لع اثنع عن أصحا

املعاشات خيتا هما جملس اإلرا .

 -10ثالثة من اخلءاا املستقلع يف جماالت عم ائيئة خيتا هم جملس اإلرا .
و صن بتشمي املس قرا من ئيس اجلمهر ة ملن أ بع دنرات.
و مرن التجن ن لرئيس ائيئة ونرابه ومم لى أصحا

املعاشات واخلءاا ملر واحن فقط.

وحينر القرا الصار بتشمي املس املعاملة املالية لرئيس ائيئة ونرابه وما تقاةاه ك من
ئيس وأعضاا املس من ممافآت وبنالت.
وللمجلس أن شم من بع أعضائه جلنة أو أك ر عهن إليها بصفة مؤقتة ببعض املهام كما جيرز
له تفر ض ئيس املس أو أحن نرابه يف مباشر بعض اربتصاصاته.
و شم جملس إرا ائيئة جلنة للمراجعة من ثالثة على األق من األعضاا أو من غريهم على
أن تمرن من عضر تها ثالث دنرات قابلة للتجن ن ملر واحان وختاتص اللجناة اراجعاة التقاا ر
املالية واالدت ما ة للهيئة اا يف ذلك احلسابات اخلتامية قب عرةها على جملس إرا
كما شم جملس إرا

ائيئة.

ائيئة جلنة للحركمة من ثالثاة مان األعضااا واثانع مان جملاس أمنااا

االدت ما وثالثة من اخلءاا املتخصصع يف التأمينات االجتماعية وأحن القانرنيع على أن تمرن
من عضر تها ثالث دنرات قابلة للتجن ن ملر واحن وال جيرز اجلمع بع عضار ة جلناة املراجعاة
وعضر ة جلنة احلركمة وحينر جملس إرا

ائيئة اربتصاصات اللجنة.

مادة (: )10
جملااس إرا

ائيئااة هاار الساالطة العليااا املهيمناة علااى شاائرنها وتصاار ف أمر هااا ووةااع وتنفيااذ

السيادات الالزمة لتحقيق أغراةها وأهنافها وله أن تخذ ما اراه الزمًاا مان قارا ات نهائياة ملباشار
اربتصاصاتها وذلك رون احلاجة العتمارها من جهة أربرى وله على األربص ما أتي:
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 -1اعتمااار القاارا ات ذات الصاابغة التشاار عية والقاارا ات واللاارائح الناربليااة املتعلقااة بالشاائرن
الفنيااة واملاليااة واإلرا ااة للهيئااة وذلااك رون التقياان بالقراعاان والاانظم احلمرميااة عل اى أن
تراجع اللرائح املالية من وزا

املالية.

 -2اعتمااار القاارا ات واللاارائح الناربليااة املتعلقااة بالشاائرن الفنيااة واملالي اة واإلرا ااة والئحااة
االدت ما لصننوق االدت ما رون التقين بالقراعن والنظم احلمرمية.
 -3اإلشراف علاى داري العما بائيئاة ومراجعاة واعتماار دياداتها وادارتاتيجيتها املختلفاة يف
مجيع اماالت.
 -4اعتمار ائيم التنظيمى للهيئة.
 -5ر ادة اخلطط وإقرا مشروع املرازنة التخطيطية للهيئة.
 -6ر ادة تقا ر املتابعة وتقييم األراا النو ة وإصنا القرا ات الالزمة لرفع مسترى األراا.
 -7إقرا ميزانية ائيئة وقرائمها املالية.
 -8اقرتا التشر عات اخلاصة بالتأمع االجتماعي.
 -9اعتمار ومتابعة ربطط وديادات ادت ما أمرال التأمع االجتماعي.
 -10اإلشراف والرقابة على إرا

صننوق ادت ما أمرال التأمع االجتماعي.

 -11تعيع من ري االدت ما .
 -12ترشيح جلنة اخلءاا لفحص وإعنار املركز املالي حلسابات نظم التأمع االجتماعي.
 -13مناقشة واعتمار التقا ر اإلكترا ة اخلاصة بائيئة اا مف ةمان الترازن املالي للنظام.
 -14إقرا املسائ املالية واإلرا ة والفنية اليت تقضي القرانع واللرائح والقرا ات باربتصاص
املس بها.
 -15مباشر السلطات واالربتصاصات املقر

لرزا

التأمينات واملنصرص عليها يف القانرن قم

 64لسنة  1980بشأن أنظمة التأمع االجتماعي اخلاصة البن لة.
 -16وةع نظام رباص ألجر وإثابة العاملع بائيئاة يف ةارا معانالت أرائهام وحجام ومساترى
إجنازهم يف العم

وذلاك رون التقيان باأي نظاام أو قاانرن آربار وتتضامن مرازناة ائيئاة

ختصااايص مباااالغ للمسااااهمة يف صاااننوق الرعا اااة االجتماعياااة والصاااحية للعااااملع بائيئاااة
وأدرهم.
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و مرن لرئيس ائيئة دلطات الرز ر املختص يف التعاقن طبقًا ألحماام قاانرن تنظايم التعاقانات
اليت تءمها اجلهات العامة الصار بالقانرن قم  182لسنة  2018لتنبري احتياجات ائيئة من املقاا
والتجهيزات واملعنات واألروات واألجهز الالزمة حلسن دري العم وتقن م ربنمة تأمينية متميز .
و تعع أربذ أي جملس إرا

ائيئة يف مشروعات القرانع املتعلقة اجال عم ائيئة.

مادة (: )11

ائيئة ئيسها أمام القضاا ويف صالتها بالغري و ترىل االربتصاصات اآلتية:

 -1تنفيذ قرا ات جملس اإلرا .
 -2إرا

ائيئة وتطر ر نظام العم بها ومتابعته.

 -3ر ادة وإقرا املسائ املالية واإلرا ة والفنياة الايت تقضاي القارانع واللارائح والقارا ات
باربتصاصه بها.
 -4عرض مشروع ميزانية ائيئة وحساباتها اخلتامياة علاى جملاس اإلرا

رباالل داتة أشاهر مان

تا خ انتهاا السنة املالية مع تقر ر عن متابعة أعمال ائيئة وتقييم أرائها.
 -5إبالغ اجلهاات املختصاة اشاروع احلساا
جملس اإلرا

اخلتاامي للهيئاة رباالل شاهر مان تاا خ مرافقاة

عليه.

 -6مرافا أجهز النولة اا تطلبه من بيانات وتقا ر عن ائيئة.
وجيرز لرئيس ائيئة أن فرض أحن نرابه يف بعض اربتصاصاته.
مادة (: )12
تُنشأ بائيئة جلنة اخلءاا بعنر ال ز ن على تسعة أعضاا صن بتشاميلها قارا مان ئايس جملاس
الاارز اا بنااااً علااى عاارض ئاايس ائيئااة بعاان مرافقااة جملااس اإلرا

علااى أن تضاامن القاارا حتن اان

اربتصاصاتها وممافآت أعضائها وئا على األربص ما أتي:
 -1حتن ن األدس والفروض وجناول احليا اليت تم على أدادها إجراا التقييم اإلكترا ي.
 -2إجراا التقييم اإلكترا ي لنظم التأمع االجتماعي وٌعتمن من اخلءاا اإلكترا ع.
 -3تقن م اخلءات واالدتشا ات دراا اإلكترا ة أو التأمينية ملس إرا
 -4إعنار الن ادات واألحباث اليت ملفها بها جملس اإلرا .
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ائيئة.

 -5إبناا الرأي يف مشروعات قرانع التأمع االجتماعي.
وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن وإجرااات ونظام عم هذه اللجنة.
مادة (: )13
تلتزم ائيئة بأن تقانم قارائم مالياة دانر ة و باع دانر ة إىل ئايس اجلمهر اة وجملاس الارز اا
وجملس النارا

وحتانر الالئحاة التنفيذ اة ئاذا القاانرن املراعيان والقراعان واإلجارااات اخلاصاة

بتقن م هذه القرائم ومراعين وطر قة نشرها.
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الفصل الثاني

يف استثمار أموال نظم التأمينات االجتماعية واملعاشات
مادة (: )14
ُنشأ صننوق إلرا

وادت ما أمرال الصننوق املشا إليه باملار ( )5من هذا القانرن.

مادة (: )15
ُشم بقرا من ئيس جملس الرز اا بعن مرافقة جملس إرا

ائيئة جملس أمناا ال ز ان عانر

أعضائه على مخسة عشار عضارًا مان املتخصصاع الدات ما أمارال التاأمع االجتمااعي تارىل إرا
الصننوق املشا إليه باملار الساابقة وحيانر القارا أجار وممافاآت الارئيس واألعضااا وذلاك رون
التقياان بااأي قااانرن آرباار كمااا حياانر حاااالت عاازل ئاايس املااس واألعضاااا وشااروط العضاار ة
وادااتمرا ها علااى أن تماارن ماان

ئادااة هااذا الصااننوق وماان العضاار ة ثااالث داانرات جتاانر ملاار

واحن فقط.
وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئاذا القاانرن قراعان تشامي هاذا املاس ونظاام العما باه وقراعان
ونسب ادت ما أصرل وأمرال التأمع االجتماعي.
مادة (: )16
خيتص جملس أمناا ادت ما أمرال التأمع االجتماعي اا أتي:
 -1وةع السيادة العامة االدات ما ة لصاننوق االدات ما واإلشاراف علياه ووةاع اخلطاط والاءامج
الالزمة اا مف تنمية مرا ره املالية مع مراعا األدس اآلتية:
أ .السيرلة الالزمة لصرف املستحقات التأمينية.
 .اداات ما نساابة ال تقا عان ( )٪75ماان احتياطيااات األماارال يف أذون ودااننات اخلزانااة
العاماة وجياارز ختفاايض هاذه النساابة باااقرتا مان ئاايس ائيئااة باتفااق الارز ر املخااتص
بالتأمينات االجتماعية ووز ر املالياة ووفقًاا للقراعان واإلجارااات الايت حتانرها الالئحاة
التنفيذ ة ئذا القانرن.
ج .تنر ع احملفظة بع أروات االدت ما املختلفة على أن تتضامن نسابة يف االدات ما ات
االجتماعية على أال ق عائن االدت ما عنها عن دعر اخلصم اإلكترا ي.
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ر .التماليف واملصروفات التشغيلية واالدت ما ة واحلنور القصرى ئما.
ه .العائن االدت ما ي احملقق ال ق عن دعر اخلصم اإلكترا ي.
و .الطاقة االداتيعابية ألداراق أس املاال وتاأثري تانفقات أمارال التاأمع االجتمااعي إىل
السرق.
ز .احلفاه على القيمة احلقيقة لألمرال املست مر .
 -2وةع مشروع املرازنة السنر ة لصننوق االدت ما .
 -3فع التقا ر النو ة ملس إرا

ائيئة عن نشاط صننوق االدت ما وأرائه.

 -4مراجعة احلسابات اخلتامية عن صننوق االدت ما .
 -5اقرتا ائيم التنظيمي وجنول الرهائف لصننوق ادت ما أمرال التأمع االجتماعي.
 -6اقرتا تعيع أمع احلفظ ومن ري األصرل ومتابعة أرائهم.
 -7االربتصاصات األربرى اليت حتنر بقرا تشمي جملس أمناا االدت ما .
مادة (: )17
جيرز للهيئة تأديس شركات مساهمة افررها أو مع شركاا آربر ن وفقًاا ألحماام قاانرن شاركات
املساهمة وشركات الترصية باألدهم والشركات ذات املسئرلية احملنور وشركات الشخص الراحن
الصار بالقانرن قم  159لسنة  1981وذلك اا ال تعا ض وأغراض ائيئة على أن صن قارا مان
ئيس ائيئة بعن مرافقة جملس الرز اا ووفقًا للضرابط اليت حينرها جملس اإلرا .
مادة (: )18
تنشئ ائيئة صننوقًا لالدت ما ات العقا ة وفقًا ألحمام قانرن درق أس املال.
و صااان ئااايس اجلمهر اااة القااارا ات الالزماااة لتخصااايص األصااارل العقا اااة للهيئاااة علاااى أن
تشم جلنة بقرا من ئيس جملس الرز اا لتقييم هذه األصرل.
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الباب الثالث

يف تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة
الفصل األول
التمويل

مادة (: )19
تتحنر اشارتاكات تاأمع الشايخرربة والعجاز والرفاا للفئاات املشاا إليهاا باملاار ( )2مان هاذا
القانرن وفقًا ملا أتي:
ال :
 -1بالنسبة للفئات املشا إليها بالبنن أو ً
أ -احلصة اليت لتزم بهاا صااحب العما براقاع ( )٪ 12مان أجار املاؤمن علايهم العااملع
لن ه شهرًا.
 احلصة اليت لتزم بها املؤمن عليه براقع ( )٪9من أجره شهرًا. -2بالنسبة للفئات املشا إليها بالبنن ن ثانيًا وثالًا :
براقع ( )٪21من رربا االشارتاك الشاهري الاذي خيتاا ه املاؤمن علياه مان اجلانول املرفاق
بالالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن.
 -3بالنسبة للفئات املشا إليها بالبنن ابعًا :
أ .احلصة اليت لتزم بها املؤمن عليه براقع ( )٪9من احلن األرنى ألجر االشرتاك شهرًا.
 .مساهمة اخلزانة العامة براقع ( )٪ 12من احلن األرنى ألجر االشرتاك شهرًا.
وتزار نسابة االشارتاكات كا دابع دانرات اعتباا ًا مان تاا خ العما بهاذا القاانرن بنسابة ()٪1
وتقسم مناصفة بع صاحب العم واملؤمن عليه على أال تتجاوز إمجالي نسبة االشرتاكات (.)٪26
مادة (: )20
جيارز للمااؤمن عليااه أن طلااب حسااا

ماان ةاامن ماان اشاارتاكه يف تااأمع الشاايخرربة والعجااز

والرفا إذا ترافرت يف شأنها الشروط اآلتية:
 -1أن تمرن املن تالية لسن بنا ة اخلضرع ألحمام هذا القانرن.
 -2أن تمرن دنرات كاملة.
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 -3أن تمرن دابقة على من االشرتاك األربري وغري رباةعة لنظام التأمع االجتماعي.
وتقن تملفة حسا

هذه املن وفقًا للجنول قم ( )3املرافق ئذا القانرن.

و مرن للمؤمن عليه أراا املبالغ املطلربة منه حلسا

املن وفقًا إلحنى الطرق اآلتية:

 -1رفعة واحن ربالل دنة من تا خ طلب احلسا

اا ال جياوز تا خ انتهاا اخلنمة.

 -2بالتقسيط وفقًا للجنول قم ( )4املرافق ئذا القانرن وال عتء املؤمن عليه مشرتكًا إال إذا
مت دنار أول قسط للهيئة قب تا خ انتهاا اخلنمة.
ويف مجيع األحرال ال جيرز ألي دبب من األدبا
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العنول عن طلب حسا

املن .

الفصل الثاني

املعاشات والتعويضات
مادة (: )21
ستحق املعاش يف احلاالت اآلتية:
 -1بلرغ دن الشيخرربة مع ترافر من اشارتاك يف تاأمع الشايخرربة والعجاز والرفاا ال تقا عان
 120شهرًا فعلية علاى األقا

وتمارن املان  180شاهرًا فعلياة بعان مخاس دانرات مان تاا خ

العم بهذا القانرن.
 -2انتهاا ربنمة املؤمن عليه من الفئات املشا إليها بالبنن أوالً من املاار ( )2مان هاذا القاانرن
للرفا أو العجز المام أو العجز اجلزئي املستن م متى ثباا عانم وجارر عما آربار لاه لانى
صاحب العم .
و با عنم وجرر عم آربر لنى صاحب العم يف حالة ثبرت العجز اجلزئي املشا إلياه
بقرا من جلنة صن بتشميلها قرا من ئيس ائيئة باالتفاق مع الرز اا املختصع و مرن من
بع أعضائها مم

عن التنظيم النقابى أو العاملع حبسب األحرال ومم

عن ائيئة وحيانر

القرا قراعن وإجرااات ونظام عم اللجنة.
و ست نى من شرط عنم وجرر عم آربر احلاالت اليت صن بها قرا من ئيس ائيئاة بناااً
على مرافقة جملس اإلرا .
 -3العجز المام أو الرفا أثناا مزاولة العما أو النشااط حساب األحارال بالنسابة للفئاات املشاا
إليها بالبنرر ثانيًا وثالًا و ابعًا من املار ( )2من هذا القانرن.
 -4العجز المام أو الرفاا رباالل دانة مان تاا خ انتهااا ربنماة أو عما أو نشااط املاؤمن علياه
وبشرط عنم جتاوز دن الشيخرربة وعنم صرف تعر ض النفعة الراحن .
 -5العجز المام أو الرفا بعن انقضاا دنة من تا خ انتهاا ربنمة أو عم أو نشااط املاؤمن علياه
متى كانا من اشرتاكه يف التأمع ال تق عن  120شاهرًا فعلياة علاى األقا

وتمارن املان

 180شهرًا فعلية بعن مخس دنرات من تا خ العما بهاذا القاانرن وبشارط عانم جتااوز دان
الشيخرربة وعنم صرف تعر ض النفعة الراحن .
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 -6انتهاا ربنمة أو عم أو نشاط املؤمن علياه لغاري بلارغ دان الشايخرربة أو العجاز أو الرفاا ماع
ترافر الشروط اآلتية:
أ -ترافر منر اشرتاك يف تأمع الشيخرربة والعجز والرفا تعطى احلاق يف معااش ال قا
عن ( )٪50من أجر أو رربا التسار ة األرباري وااا ال قا عان احلان األرناى للمعااش
املشا إليه بالفقر األربري من املار ( )24من هذا القانرن.
 أن تتضمن مان االشارتاك املشاا إليهاا بالبنان (أ) مان اشارتاك فعلياة ال تقا عان 240شااهرًا وتماارن املاان  300شااهرًا فعليااة بعاان مخااس داانرات ماان تااا خ العم ا بهااذا
القانرن.
ج -تقن م طلب الصرف.
ر -أال مرن رباةعًا لتأمع الشيخرربة والعجز والرفا يف تا خ تقن م طلب الصرف.
و شرتط الدتحقاق املعاش يف احلاالت الارا ر باالبنرر ( )4 3 2أن تمارن للماؤمن علياه مان
اشرتاك ال تق عن ثالثة أشهر متصلة أو دتة أشهر متقطعة وال سري هذا الشرط يف احلاالت اآلتية :
أ -املااؤمن علاايهم املنصاارص علاايهم يف ( )2 1ماان البناان أوالً ماان امل اار ( )2ماان هااذا
القانرن.
 املؤمن عليهم املنصرص عليهم يف ( )3من البنن أوالً من املاار ( )2الاذ ن خيضاعرنللاارائح ترهااف صااار

بنااااً علااى قااانرن أو حاانرت أجاار هم وعالواتهاام وترقياااتهم

اقتضى اتفاقات مجاعية أبرما وفقًا لقانرن العم متى وافق ئيس ائيئاة علاى هاذه
اللرائح أو االتفاقات.
ج -انتقال املؤمن عليه من العاملع املشا إليهم يف ( )2 1من البنان أوالً مان املاار ()2
من هذا القانرن إىل الفئاة املشاا إليهاا يف ( )3مان ذات البنان أو إىل أي مان البنارر
األربرى من ذات املار .
ر -ثبرت العجز أو وقرع الرفا نتيجة إصابة عم .
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وجياارز ختفاايض داان الشاايخرربة بالنساابة للمااؤمن علاايهم ماان العاااملع يف األعمااال الصااعبة أو
اخلطر اليت حتنر بقرا من ئيس جملس الرز اا بنااً على عرض ئيس ائيئة وجيب أن تضامن
هذا القرا ما أتي:
أ -حتن ن السن املشا إليها بالنسبة لم من تلك األعمال.
 فع النسب اليت حيسب على أدادها املعااش بالقان الاذي عارض املاؤمن علياه عانختفيض السن.
ج -ز ااار نساابة االشاارتاكات الاايت تحملاها صاااحب العما ملراجهااة األعباااا الناجتااة عاان
املزا ا اليت تتقر للعاملع املشا إليهم.
مادة (: )22
حينر أجر أو ررب التسر ة عن من االشرتاك اليت تبنأ من تا خ العم بأحماام هاذا القاانرن
على أداس املتردط الشاهري لألجار أو الانربرل الايت أر اا علاى أداداها االشارتاكات عان هاذا
األجر أو النرب .
و راعى يف حسا

املتردط الشهري ما أتي:

 -1ال نرب شهر البنا اة ةامن فارت املترداط إال إذا كاان شاهر ًا كاامالً و انرب الشاهر الاذي
ال ةمن فرت املتردط.
انتها فيه اخلنمة كام ً
 -2زار املتردط بنسبة تساوي متردط نسب التضخم ربالل املن من بنا ة االشارتاك وحتاى
حتقق واقعة ادتحقاق احلقرق التأمينية عن ك دنة كاملة من دنرات من االشرتاك الفعلية
عن هذا األجر بشرط أال ز ن املتردط بعن إةاافة هاذه الز اار علاى احلان األقصاى ألجار
االشرتاك.
وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن وأحمام تنفيذ هذه املار .
مادة (: )23
من اشرتاك املؤمن عليه يف تأمع الشيخرربة والعجز والرفا هي:
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 -1منر االشرتاك وفقاً لقرانع التاأمع االجتمااعي الساابقة علاى تاا خ االنتفااع بأحماام هاذا
القانرن وجيء كسر الشهر شهرًا يف جممرع حساا

هاذه املانر وذلاك ماع عانم اإلرباالل

بأحمام املار ( )159من هذا القانرن.
 -2املن اليت تبنأ من تا خ االنتفاع بأحمام هذا القانرن.
 -3املنر اليت ةما ملن اشرتاك املؤمن عليه يف هذا التأمع بنااً على طلبه.
 -4املنر املضافة بقرانع وقارا ات رباصاة علاى أن حتساب هاذه املانر يف املعااش ةامن
من االشرتاك براقع الربع وتتحم اخلزانة العامة بالتملفة املرتتبة على إةافة هذه املن .
وجيءكسر الشهر شهرًا يف جممرع حسا

املنر املشا إليها كما جيء كسر السنة دنة كاملاة يف

هذا اممرع إذا كان من شأن ذلك ادتحقاق املؤمن عليه معاشًا.
مادة (: )24
سرى املعاش عان مان االشارتاك يف تاأمع الشايخرربة والعجاز والرفاا الايت تبانأ مان تاا خ
العم بهذا القانرن براقع جزا واحن من املعام املناهر لسن املؤمن عليه احملنر باجلنول قام
( )5املرافق ئذا القانرن عن ك دنة حبن أقصى مقنا ه ( )٪80من أجر أو ررب التسر ة.
و ساارى املعاااش عاان ماان االشاارتاك السااابقة علااى تااا خ العما بهااذا القااانرن براقااع املعاما
املنصرص عليه بالفقر األوىل وأجر التسر ة املشا إليه باملار ( )156من هذا القانرن حبن أقصى
مقنا ه ( )٪80من أجر التسر ة.
و ربط املعاش اجمرع املعاشات املستحقة ااا ال جيااوز ( )٪80مان أجار التسار ة األكاء وفقًاا
للفقرتع األوىل وال انية من هذه املار .
وإذا ق إمجالي املعاش املستحق يف حالاة اداتحقاقه وفقًاا للبنارر ( )4 3 2مان املاار ()21
من هذا القانرن عن ( )٪65من أجر أو ررب التسر ة األكء فع إىل هذا املقنا .
ويف مجيااع األحاارال ااتعع أال ز اان إمجااالي املعاااش علااى ( )٪80ماان احل ان األقصااى ألجاار
االشرتاك يف تا خ االدتحقاق.
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ويف حاااالت ادااتحقاق املعاااش وفقاًا للبناارر ( )4 5 3 2 1ماان املااار ( )21ماان هااذا القااانرن
جيب أال قا إمجاالي املعااش املساتحق عان ( )٪65مان احلان األرناى ألجار االشارتاك يف تاا خ
ادتحقاق املعاش.
مادة (: )25
ستحق املعاش اعتبا ًا من أول الشهر الذي نشأ فيه دبب االدتحقاق و ساتحق املعااش لتارافر
احلالة املنصرص عليها يف البنن ( )6من املار ( )21من أول الشاهر الاذي قانم فياه طلاب الصارف
ويف حالة عنم تقن م طلب الصرف حتى بلرغ املؤمن عليه دن الشيخرربة أو ثبارت العجاز الماما
أو وقرع الرفا فيستحق املعاش اعتباا ًا مان أول الشاهر الاذي حتققاا فياه إحانى الرقاائع املشاا
إليها.
مادة (: )26
يف حالااة انتهاااا ربنمااة أو نشاااط أو عما املااؤمن عليااه ومل تتاارافر يف شااأنه شااروط ادااتحقاق
املعاش ستحق تعر ض النفعة الراحن عن منر اشرتاكه يف تأمع الشيخرربة والعجز والرفا .
وحيسب هذا التعر ض بنسبة ( )٪15من األجار السنري عن ك دانة مان دانرات مان االشارتاك
يف التأمع.
و قصن باألجر السنري أجر أو ررب التسر ة وفقًا للمار ( )22من هذا القانرن مضاروبًا يف اثناى
عشر.
و صرف هذا التعر ض يف احلاالت اآلتية:
 -1مغاااار

األجاااني للااابالر نهائيًااا أو اشاااتغاله يف اخلاااا ج بصااافة رائماااة أو التحاقاااه بالبع اااة

النبلرمادية يف دفا

أو قنصلية رولته.

 -2هجر املؤمن عليه.
 -3احلمم نهائيًا على املؤمن عليه بالسجن بقن املن الباقية لبلرغه دن الشيخرربة.
 -4إذا نشاأ لنى املؤمن عليه ربالل من دجنه عجز جزئي مستن م نعه من مزاولة العم .
 -5انتظام املؤمن عليه يف دلك الرهبنة.
 -6عجز املؤمن عليه عجزًا كامالً.
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 -7وفا املؤمن عليه ويف هذه احلالة تصرف املبالغ املستحقة بأكملها إىل مستحقي املعاش
عنه حممًا مرزعاة علايهم بنسابة أنصابتهم يف املعااش فاإذا مل رجان دارى مساتحق واحان
للمعاش أُر ا إليه هذه املبالغ بالمام

فإذا مل رجن أي مستحق للمعاش صرفا للر ثاة

الشرعيع.
 -8بلرغ املؤمن عليه دن الشيخرربة.
و ست نى من تطبيق شرط انتهااا النشااط احلااالت املنصارص عليهاا باالبنرر ( )8 6 7 5بالنسابة
للمؤمن عليهم املنصرص عليهم بالبنن ثانيًا من املار ( )2من هذا القانرن.
ويف احلاالت املنصرص عليها يف البنرر ( )8 7 6صرف مبلغ التعر ض مضافًا إليه مبلغ حيسب
بنسبة تساوي متردط دعر أذون اخلزانة ربالل املن من نها ة االشارتاك وحتاى نها اة الشاهر الساابق
على تا خ حتقق واقعة ادتحقاق الصرف من مبلغ التعر ض.
مادة (: )27
سرى معاش ك من شغ فعليًا منصب نائب ئيس اجلمهر ة و ئايس جملاس النارا

و ئايس

جملس الشيرخ و ئيس جملس الرز اا ونرابه والرز اا ونرابهم واحملافظع ونرابهم براقع جزا من
عشر أجزاا من أجر التسر ة عن ك دنة ربنمة قضيا يف املنصب وذلك اراعا اآلتي:
 - 1قصن بأجر التسر ة آربر ممافأ لرئيس جملس النرا

و ئايس جملاس الشايرخ أو آربار اتاب

بالنساابة لباااقي الفئااات واااا ال جياااوز صااايف احلاان األقصااى لألجاار يف تااا خ انتهاااا شااغ
املنصب.
 - 2مرن احلن األقصى للمعاش براقع ( )٪80من أجر التسر ة املشا إليه بالبنن السابق.
 - 3إذا ق املعاش عن ( )٪25من أجر التسار ة املشاا إلياه يف البنان ( )1مان هاذه املاار

فاع

إىل هذا القن وإذا انتهى شغ املنصاب بسابب الرفاا اإلصاابية أو العجاز الملاي اإلصاابي
فيماارن املعاااش براقااع ( )٪80ماان أجاار التساار ة املشاااااااااااا إليااااااه يف البناان ( )1ماان هااذه
املار .
 - 4جيء كسر الشهر إىل شهر يف حسا

املنر املشا إليها.

 - 5ال سري حمم هذه املار على من هم يف ر جة وز ر.
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ويف حالااة تماارا االنتفاااع بأحمااام هااذه املااار ماارن اجلمااع بااع املعاشااات املسااتحقة وفقً اا
ألحمامها اا ال جياوز احلن األقصى للمعاش املشا إليه بالبنن ( )2من الفقر السابقة.
وتتحم اخلزانة العامة باملعاش املستحق وفقًا ئذه املار من هذا القانرن.
وال ستفين من أحمام هذه املار من صن ةنه حمم بات يف جنا ة أو حمام علياه يف إحانى
جرائم اإل ها

أو يف إحنى اجلرائم املضر بأمن النولة.

ويف مجيع األحرال ال جيرز أن تز ن املعاشات والز ارات اليت تستحق عليها واملساتحقة وفقًاا
ئذا القانرن أو أي قانرن آربر على صايف احلن األقصى لألجر املشا إليه بالقانرن قم  100لسانة
 1987بتحن اان املعاملااة املاليااة لاارئيس جملااس الناارا

و ئاايس جملااس الاارز اا وأعض ااا احلمرمااة

واحملافظع ونرابهم.
وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن تنفيذ هذه املار .
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الفصل الثالث

قواعد معاملة املؤمن عليهم

مادة (: )28

الذين كانوا من أفراد القوات املسلحة

تضم مان اخلنماة باالقرات املسالحة إىل مان االشارتاك يف تاأمع الشايخرربة والعجاز والرفاا
وذلااك بالنساابة إىل املنقاارلع إىل اخلنمااة املننيااة ماان الضااباط أو ةااباط الشاارف أو املساااعن ن أو
ةباط الصف أو اجلنرر املتطرعع أو جمنري اخلنمة ذوي الرواتب العالية أو الصناع العسمر ع.
وتسرى حقرق املاؤمن علياه املشاا إلياه باالفقر الساابقة عنان انتهااا ربنمتاه وفقًاا ألحماام هاذا
القانرن مع مراعا اآلتي:
 -1إذا مل من قن اكتسب حقًا يف املعاش عن من ربنمته العسمر ة فتسرى حقرقه باعتبا منتي
ربنمته متصلة وفقًا لألحمام املنصرص عليها يف هذا القانرن.
 -2إذا كان قن اكتسب حقًا يف املعاش عان مان ربنمتاه العسامر ة فيسارى املعااش وفقًاا ألفضا
إحنى الطر قتع اآلتيتع له:
الطريقة األوىل :سرى املعاش عن من ربنمته العسامر ة علاى أدااس آربار أجار مساتقطع مناه
احتياطي املعاش براقع  36/1من هذا األجر عن ك دنة من دانراتها و سارى املعااش عان
من االشرتاك املننية وفقًا ألحمام هذا القانرن.
الطريقــة الثانيــة :ساارى معاشااه باعتبااا ماان ربنمتااه العساامر ة متصاالة باملان املننيااة وفقًااا
لألحمام املنصرص عليها يف هذا القانرن.
ويف مجيع احلاالت املنصرص عليها يف هذا البنن راعى ما أتي:
أ -حتسب من اخلنمة العسمر ة وفقًا لقانرن التقاعان والتاأمع واملعاشاات للقارات املسالحة
الذي انتها هذه اخلنمة يف هله.
 مرن اجلمع بع املعاش املستحق عن املن العسامر ة واملعااش املساتحق عان املاناملننية اا ال جياوز ( )٪80من احلن األقصى ألجر االشرتاك يف هذا القانرن.
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ج -لتاازم الصااننوق املشااا إليااه باملااار ( )5ماان هااذا القااانرن اسااتحقاته عاان مجيااع ماانر
اشرتاك املؤمن علياه وفقًاا ئاذا القاانرن وتتحما اخلزاناة العاماة بنصايبها يف املعااش أو
التعاار ض بنساابة املاان الاايت قضاااها املااؤمن عليااه بااالقرات املساالحة إىل ماان االشاارتاك
الملية.
 -3إذا كان قن قر له معاش عن من ربنمته العسمر ة تسرى حقرقه وفقًا ألحمام املار ( )29مان
هذا القانرن و صرف املعاش النهائي من إرا

التأمع واملعاشات للقرات املسلحة.

مادة (: )29
إذا انتها اخلنمة العسمر ة ألحن املنصرص عليهم يف املار السابقة ثم التحاق بعما خيضاعه
ألحمام هذا القانرن طبق عليه ما أتي:
 -1إذا كان قن ادتحق ممافأ ومنفرعات عن من ربنمته العسمر ة ومل من قن صارفها فتحساب
هذه املن ةمن من اشرتاكه يف هذا التأمع رون أراا أي مبالغ عنها.
فإذا كاان قان صارفها و رغاب يف حساا

املان املشاا إليهاا ةامن مان اشارتاكه يف هاذا

التأمع فيتعع عليه رها إىل الصننوق املنصارص علياه باملاار ( )5مان هاذا القاانرن رفعاة
واحن نقنًا ربالل ثالث دنرات من تا خ انتفاعه بأحمام هذا القانرن.
وعنن انتهاا ربنمتاه املننياة تسارى حقرقاه عان املان العسامر ة الايت حسابا ةامن مان
اشرتاكه يف هذا التأمع واملن املننية باعتبا هما وحن واحن وفقًا ألحمام هذا القانرن.
 -2إذا كان صاحب معاش عسمرًا فتعتء من اشرتاكه اجلن ن من قائمة بذاتها وتتحنر حقرقاه
التأمينية عنها وفقًا ألحمام هذا القانرن وذلك اراعا اآلتي:
أ -عنم تمرا االنتفاع باحلن األرنى للمعاش.
 ماارن اجلمااع بااع املعاااش العساامري املسااتحق يف تااا خ انتهاااا اخلنمااة العساامر ةواملعاش املستحق عن املان األرباري ااا ال جيااوز احلان األقصاى للمعااش املنصارص
عليه بالفقر اخلامسة من املار ( )24من هذا القانرن يف تاا خ االداتحقاق عان املان
األربري .
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ج-

مرن اجلمع بع املعاش العسمري للمصابع بسبب العمليات احلربية أو بسبب اخلنماة
واملعاش املستحق عن املن األربري رون حنور.

ر-
ه-

مرن اجلمع بع املعاش العسمري ومعاش اإلصابة رون حنور.
صرف املعاش النهائي من إرا

التأمع واملعاشات للقرات املسلحة.

مادة (: )30
إذا ادتحق املؤمن عليه صاحب املعاش العسمري امنن أو املستبقى أو املساتنعى باخلنماة
العساامر ة أو اململااف معاشًااا بساابب العملياااات احلربيااة أو اخلنمااة العسااامر ة أو إحاانى احلااااالت
املذكر

باملار ( )31من قانرن التقاعن والتأمع واملعاشات للقرات املسلحة الصار بالقانرن قم

 90لسنة  1975وترافرت يف شأنه إحنى حاالت ادتحقاق املعاش عن من ربنمتاه املننياة فياتم
حسا

معاش عن كام من اشرتاكه املننية وفقًا ألحماام هاذا القاانرن و ضااف للمعااش العسامري

وجيمع بينهما رون حنور وإذا كان ادتحقاق املعاش العسمري املشا إليه لرفا املؤمن عليه كاان
للمستحقع عناه احلاق يف اجلماع باع كا مان املعااش واحلقارق التأمينياة املقار

بهاذا القاانرن

وبقانرن التقاعن والتأمع واملعاشات للقرات املسلحة املشا إليه.
وتسري يف شأن املؤمن عليه من الفئات املشا إليهاا بهاذه املاار الاذي اداتحق معااش العجاز
وفقًا ألحمام قانرن التقاعن والتأمع واملعاشات الصار بالقانرن قم  90لسنة  1975أحماام انتمااس
اإلصابة أو مضاعفاتها املنصرص عليها بالبا
و صرف املعاش النهائي من إرا

الرابع من هذا القانرن.

التأمع واملعاشات للقرات املسلحة.
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الفصل الرابع

احلقوق اإلضافية
مادة (: )31
ستحق مبلغ التعر ض اإلةايف يف احلاالت اآلتية:
 -1انتهاا ربنمة املؤمن عليه للعجز المام أو اجلزئي أو الرفاا متاى أرى ذلاك إىل اداتحقاقه
معاشًا.
 -2ثبرت العجز المام أو وقرع الرفا نتيجة إصابة عم بعن انتهاا اخلنمة.
ال لنساابة ماان األجاار الساانري تبعًااا لساان املااؤمن عليااه يف تااا خ
و ماارن هااذا التعاار ض معااار ً
االدتحقاق وفقًا للجنول قم ( )6املرافق ئذا القانرن.
و قصن باألجر السنري يف هذه احلالة أجر تسر ة املعاش مضروبًا يف إثنى عشر.
ويف مجيع األحرال زار مبلغ التعر ض اإلةايف بنسبة ( )٪50يف احلاالت الناجتة عان إصاابة
عم .
و ضاعف مبلاغ التعار ض اإلةاايف يف حالاة اداتحقاقه إلنتهااا ربنماة املاؤمن علياه بالرفاا ومل
رجن مستحقرن للمعاش.
و ؤرى مبلغ التعر ض اإلةايف يف حاالت ادتحقاقه للرفاا ملساتحقي املعااش فاإذا مل رجان
درى مستحق واحن أُرى إليه بالمام

فإذا مل رجن أي مستحق صرف للر ثة الشرعيع.

مادة (: )32
عناان وفااا صاااحب املعاااش تصاارف نفقااات جناااز براقااع معاااش ثالثااة أشااهر تصاارف لأل م ا أو
األ ملة فإذا مل رجن صرفا أل شن األوالر فإذا مل رجن صرفا ألي شخص با قيامه بصرفها.
وجيب أن تم صرف هذه النفقات ربالل ثالثة أ ام على األك ر من تا خ تقن م الطلب.
مادة (: )33
عنن وفا املؤمن عليه أو صاحب املعاش تستحق منحة عن شهر الرفا والشهر ن التاليع وذلك
باإلةافة إىل األجر املستحق عن أ ام العم ربالل شهر الرفا .
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وتقن املنحة باألجر أو املعاش املستحق عن شهر الرفا وتلتزم بها اجلهاة الايت كاناا تصارف
األجر أو اليت تلتزم بصرف املعاش حبسب األحرال.
وخيصم بها بالنسبة للمؤمن علايهم العااملع باجلهاات املشاا إليهاا بالبنان ن ( )2 1مان أوالً مان
املار ( )2على البنن الذي كان تحما باألجر.
وتسااتحق املبالااغ املنصاارص عليهااا يف هااذه املااار ملسااتحقي املعاااش فاإذا مل رجاان داارى
مستحق واحن أُر ا إليه بالمام .
مادة (: )34
ُصاارف للمسااتحقع يف حالااة فقاان املااؤمن عليااه أو صاااحب املعاااش إعانااة شااهر ة تعااارل مااا
ستحقرنه عنه من معاش بافرتاض وفاته وتصرف اعتبا ًا من أول الشهر الاذي فقان فياه إىل أن ظهار
أو ت با وفاته حقيقةً أو حممًا.
وإذا كان فقن املؤمن عليه أثناا تأر ة عمله فتقن اإلعانة اا عاارل املعااش املقار يف تاأمع
إصابات العم واملعاش املقر يف تأمع الشيخرربة والعجز والرفا .
وتسري على اإلعانة أحمام املار ( )35من هذا القانرن.
وحتنر الالئحة التنفيذ اة ئاذا القاانرن اإلجارااات الراجاب اختاذهاا إلثباات حالاة الفقان كماا
حتنر القراعن واإلجرااات الراجب اختاذها حيال املبالغ اليت صرفا للمستحقع يف حالة الع ر
على املؤمن عليه أو صاحب املعاش حيًا.
وبعن فرات أ بع دنرات من تا خ الفقن أو ثبرت الرفا حقيقاةً أو حممًاا عتاء تاا خ الفقان هار
تا خ انتهااا اخلنماة وذلاك يف تقان ر مجياع احلقارق التأمينياة وفقًاا ألحماام هاذا القاانرن وتعتاء
اإلعانة السابق صرفها معاشًا منذ تا خ حتقق إحنى الرقائع املشا إليها.
وتصاارف املبااالغ املنصاارص عليه اا يف املاارار ( )37 33 31ماان هااذا القااانرن للمسااتحقع ئااا
املرجرر ن على قين احلياا يف تاا خ انقضااا مان الفقان املشاا إليهاا أو يف تاا خ ثبارت الرفاا
احلقيقية أو احلممية.
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مادة (: )35
تزار املعاشات املستحقة يف  30رنير من ك عاام اعتباا ًا مان أول رليار بنسابة معانل التضاخم
حبن أقصى لنسبة الز ار ( )٪15وال تز ان قيماة الز اار يف املعااش علاى نسابة الز اار منساربة إىل
احلن األقصى ألجر االشرتاك الشهري يف  30رنير مان كا عاام علاى أن تحما صاننوق التاأمع
االجتماعي املشا إليه باملار ( )5من هذا القانرن بنسبة الز ار عن جزا املعااش الاذي لتازم باه
وتتحم اخلزانة العامة بباقي قيماة الز اار وتعتاء الز اار جازاًا مان املعااش عنان حساا

الز اار

التالية.
و صن ئيس جملس إرا

ائيئة قرا ًا بنسبة الز ار بنااً على تقا ر جلنة اخلءاا.

على أال تق قيمة املعاش بعن الز ار عن احلن األرناى املشاا إلياه باالفقر األرباري مان املاار
( )24يف تا خ تقر ر الز ار وال سري حمم هاذه الفقار علاى معااش العجاز اجلزئاي اإلصاابي غاري
املنهي للخنمة.
ومع عنم اإلربالل بأحمام هذه املاار ساتحق صااحب معااش العجاز الماما املساتن م والرلان
العاجز عن المسب إعانة عجز تقن با ( )٪20شهرًا من قيمة ما ستحقه من معاش وز اراتاه إذا قار ت
ائيئة املعنية بالتأمع الصحي الشام أنه حيتاج إىل املعاونة النائمة من شخص آربر للقياام بأعبااا
حياته اليرمية وتقطع هذه اإلعاناة يف حالاة اإللتحااق بعما
املشا إليها أو وفاته.
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أو زوال احلالاة وفقًاا ملاا تقار ه ائيئاة

الفصل اخلامس
نظام املكافأة
مادة (: )36
خيضااع لنظااام املمافااأ املااؤمن علاايهم الاارا ر ذكاارهم يف البناان أوالً مان املااار ( )2ماان هااذا
القانرن.
و رل نظام املمافأ مما أتي:
 -1حصة لتزم بها املؤمن عليه براقع ( )٪1من أجر االشرتاك شهرًا.
 -2حصة لتزم بها صاحب العم براقع ( )٪1من أجر اشرتاك املؤمن عليه لن ه شهرًا.
وتررع املبالغ املذكر
املررعة يف هذا احلسا

يف حسا

شخصي رباص باملؤمن عليه و ستحق عن املباالغ الفعلياة

عائن ادت ما عن املن من أول الشهر التالي إل ناع املبالغ يف احلسا

وحتى نها ة الشهر السابق على تا خ ادتحقاق احلقرق التأمينية.
وتقاارم ائيئااة باداات ما أماارال هااذا احلسااا
واإلجاارااات املنظمااة إل ااناع املبااالغ وحسااا

وحتاانر الالئحااة التنفيذ ااة ئااذا القااانرن القراعاان
عائاان إداات ما أماارال هااذا احلسااا

وكيفيااة إةااافته

للرصين.
مادة (: )37
صرف للمؤمن عليه اخلاةع لنظام املمافاأ الرصاين املتارافر يف حساابه الشخصاي عنان حتقاق
واقعة ادتحقاق احلقرق التأمينية وفقًا ألحمام املارتع ( )26 21من هذا القانرن.
ويف حالة وفاته صرف هذا الرصين ملستحقي املعاش أو تعر ض النفعة الراحن وفقًا ألنصبتهم
احملنر باجلنول قام ( )7املرافاق ئاذا القاانرن فاإذا مل رجان دارى مساتحق واحان أُري إلياه
بالمام

ويف حالة عنم وجرر مستحقع للمعاش صرف هذا الرصين للر ثة الشرعيع.
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الفصل السادس
املعاش اإلضايف
مادة (: )38
جيرز للماؤمن علياه الاذي ز ان أجاره علاى احلان األقصاى ألجار اإلشارتاك التاأميين أن طلاب
احلصرل على معاش إةايف من ائيئة مقابا االشارتاك عان اجلازا الزائان عان احلان األقصاى ألجار
االشرتاك التأميين اا ال جياوز ( )٪100من احلن األقصى ألجر االشرتاك.
و ااتم إنشاااا حسااا

شخصاي يف صااننوق التااأمع االجتماااعي املنصاارص عليااه يف املااار ()5

مقاب احلصرل على معاش إةايف للمؤمن عليه املشا إليه بالفقر السابقة.
وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن النظام التأميين املمم ونسبة اإلشرتاكات اليت لتزم بها
املؤمن عليه وشروط وقراعن االنتفاع بهذه املار .
مادة (: )39
تؤرى االشرتاكاات الشهر اة على أدااس أجر أو ررب االشرتاك الزائن عان احلان األقصاى ألجار
االشاارتاك التااأميين اااا ال جياااوز ( )٪100ماان احلاان األقصااى ألجاار االشاارتاك وفقً اا إلمجااالي نساابة
االشرتاكات املستحقة عن تأمع الشيخرربة والعجز والرفا .
وتسري على هذا احلسا

أحمام الفقرتع ال ال ة والرابعة من املار ( )36من هذا القانرن.

مادة (: )40
ستحق املعاش اإلةايف يف حالة ادتحقاق املؤمن علياه معاشًاا وفقًاا ألحماام املاار ( )21مان
هذا القانرن.
وحيسب املعاش اإلةايف بقسامة صاين احلساا

الشخصاي املشاا إلياه باملاار ( )38مان هاذا

القانرن على رفعة احليا و ضاف هاذا املعااش إىل املعااش املساتحق وفقًاا ألحماام هاذا القاانرن
و نرب هذا املعاش يف وعاا حسا

ز ار املعاش املشا إليها باملار ( )35من هذا القانرن.

و تم حتن ن رفعة احليا من ربالل جلنة اخلءاا و صن بها قرا مان ئايس ائيئاة بعان مرافقاة
جملس اإلرا

على أن عار النظر فيها ك مخس دنرات.
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ويف حالة ادتحقاق تعر ض النفعة الراحن وفقًا ألحمام املار ( )26من هذا القاانرن صارف
الرصين املترافر يف احلسا .
ويف حالة وفا املؤمن عليه وعانم اداتحقاق معااش صارف هاذا الرصاين ملساتحقي املعااش أو
تعر ض النفعة الراحن وفقًا ألنصبتهم احملانر باجلانول قام ( )7املرافاق ئاذا القاانرن فاإذا مل
رجن درى مستحق واحن أُري إليه بالمام

ويف حالة عنم وجرر مستحقع للمعااش صارف هاذا

الرصين للر ثة الشرعيع.
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الفصل السابع

األحكام العامة
مادة (: )41

صاان ئاايس جملااس الاارز اا بنااااً علااى عاارض الاارز ر املخااتص بالتأمينااات قاارا ًا بترحياان دان

الشيخرربة تن جييًا ليمرن اخلامسة والستع اعتبا ًا من أول رلير .2040
مادة (: )42

فرتض عنم انتهاا ربنمة أو عم أو نشاط املاؤمن علياه يف حالاة انتقالاه باع الفئاات أو البنارر

املنصرص عليها باملار ( )2من هذا القانرن وتسرى حقرقه عنان انتهااا ربنمتاه عان جممارع مانر
اشرتاكه املختلفة كرحن واحن .
وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن وأحمام تطبيق هذه املار .
مادة (: )43

يف حالة عنم تنفيذ صاحب العم لقرا اللجنة املشا إليها بالبنن ( )2من املاار ( )21مان هاذا

القانرن مرن ملزمً ا باأراا األجار املساتحق حتاى تاا خ التحااق املاؤمن علياه بعما آربار و اتعع
إلفار املؤمن عليه من هذه األحمام تنفيذ الشروط املنصرص عليها بالبنن ( )4من املاار ( )87مان
هذا القانرن و سقط حق املؤمن عليه يف األجر إذا فض االلتحاق بالعم املنادب.
ومع عنم اإلربالل بأحمام قانرن العم

ال جيرز لصاحب العم إنهاا ربنمة العام ربالل فرت

عرةه على اللجنة املشا إليها بالفقر السابقة وحتى صنو قرا ها كما عتء عقن العم ممتنًا ربالل
الفرت املشا إليها وحتى صنو قرا اللجنة.
و مرن قرا ائيئة بادتحقاق املؤمن عليه األجر يف هذه احلالة ا ابة دنن تنفيذي.
مادة (: )44

إذ عار صااحب املعااش املساتحق وفقًاا لتاأمع الشايخرربة والعجاز والرفاا إىل عما أو نشااط

خيضااعه ألحمااام هااذا التااأمع فتعتااء ماان اشاارتاكه اجلن اان ماان قائمااة بااذاتها وتتحاانر حقرقااه
التأمينية عنها وفقًا ألحمام هذا البا .
و راعى يف حالة ادتحقاق معاش عن املن األربري عنم تمرا االنتفااع باحلان األرناى للمعااش
يف تا خ االدتحقاق.
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وال تسري أحمام تأمع الشيخرربة والعجاز والرفاا يف شاأن املاؤمن علياه إذا جتااوزت دانه دان
الشيخرربة.
وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن وأحمام تنفيذ هذه املار .
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الباب الرابع

تأمني إصابات العمل
مادة (: )45
تسااري أحمااام هااذا البااا

علااى املااؤمن علاايهم الاارا ر ذكاارهم يف البناان أوالً م ان املااار ()2

باإلةافة إىل الفئات اآلتية:
 -1العاملع بالقطاع اخلاص الذ ن تق أعما هم عن  18دنة.
 -2املتن جع والتالميذ الصناعيع.
 -3الطال

املشتغلع يف مشروعات التشغي الصيفي.

 -4اململفع باخلنمة العامة.
 -5امللتحقع بعم بعن دن الشيخرربة وال تساري يف شاأنهم أحماام تاأمع الشايخرربة والعجاز
والرفا .
مادة (: )46
مع عانم اإلرباالل بأحماام قاانرن نظاام التاأمع الصاحي الشاام الصاار بالقاانرن قام  2لسانة
2018

رل تأمع إصابات العم مما أتي:

 -1اشرتاك شهري ؤر ه صاحب العما

تحانر براقاع ( ) ٪ 1مان أجار االشارتاك للعااملع لن اه

بالنسبة لغري اخلاةعع ألحمام قانرن نظاام التاأمع الصاحي الشاام املشاا إلياه اؤرى إىل
ائيئة املعنية بالتأمع الصحي مقاب العالج والرعا ة الطبية.
 -2اشرتاك شهري ؤر ه صاحب العم

تحنر براقع ( ) ٪0.5من أجار االشارتاك للعااملع لن اه

مقاب احلقرق املالية اليت تلتزم بها ائيئة وتاتم ز اار نسابة االشارتاك الشاهري حتاى تصا
إىل )  (٪1تبعًا ملخاطر نشاط املنشأ وفقًا ملا حتنره الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن يف هاذا
الشأن.
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وتلتزم وحنات اجلهاز اإلرا ي للنولاة وائيئاات العاماة وغريهاا مان األشاخاص االعتبا اة العاماة
ووحاانات القطاااع العااام وقطاااع األعمااال العااام بصاارف تعاار ض األجاار ومصااا ف االنتقااال يف حالااة
اإلصابة مقاب ختفيض نسبة االشرتاكات اليت تلتزم بها وفقًا للبنن ( )2من هذه املار براقع النصف.
وللهيئة املرافقة على قيام صاحب العم يف غري اجلهات املشا إليهاا باالفقر الساابقة مان هاذه
املار بأراا تعر ض األجر ومصا ف االنتقال مقاب ختفيض نسبة االشارتاكات الايت تلتازم بهاا وفقًاا
للبنن ( )2من هذه املار براقع النصف.
-3

ع إدت ما االشرتاكات املشا إليها.

و عفى أصحا

األعمال من أراا االشرتاكات عن املؤمن عليهم املشا إليهم بالبنرر ()4 3 2 1

من املار ( )45من هذا القانرن إذا كانرا ال تقاةرن أجرًا.
مادة (: )47
قصن بالعالج والرعا ة الطبية ما و ر باملار ( )3من قانرن نظام التأمع الصحي الشام الصار
بالقانرن قم  2لسنة .2018
مادة (: )48
مع عنم اإلرباالل بأحماام قاانرن نظاام التاأمع الصاحي الشاام الصاار بالقاانرن قام  2لسانة
 2018تترىل ائيئة املعنية بالتأمع الصحي عالج املصا
وجيرز للمصا

و عا ته طبيًا.

العالج يف ر جة أعلى من الن جة التأمينية على أن تحم فاروق التمااليف أو

تحملها صاحب العم إذا وجن اتفاق بذلك.
وجياارز لصاااحب العما عااالج املصااا

و عا تااه طبيًاا متااى صاارحا لااه ائيئااة املعنيااة بالتااأمع

الصحي بذلك وفقًا للشروط واألوةااع الايت صان بهاا قارا مان ئايس جملاس إرا

ائيئاة املعنياة

بالتأمع الصحي باالتفاق مع ئيس ائيئة.
مادة (: )49
إذا حالا اإلصاابة باع املاؤمن علياه وباع أراا عملاه تاؤري اجلهاة املختصاة بصارف تعار ض
األجر ربالل فرت ختلفه عن عمله بسببها تعر ضًا عن أجره عارل كام أجره املسنر عناه االشارتاك
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و صرف هذا التعار ض للمصاا

يف مراعيان صارف األجار بالنسابة ملان تقاةارن أجار هم بالشاهر

وأدبرعيًا بالنسبة لغريهم.
و سااتمر صاارف هااذا التعاار ض طاارال ماان عجااز املصااا

عاان أراا عملااه أو حتاى ثباارت العجااز

املستن م أو حنوث الرفا .
وتعتء يف حمم اإلصابة ك حالة إنتماس أو مضاعفة تنشأ عنها.
و تحم صاحب العم أجر ارم اإلصاابة أًاا كاان وقاا وقرعهاا و قان التعار ض اليارمي علاى
أداس األجر الشهري مقسرمًا على ثالثع.
مادة (: )50
لتاازم صاااحب العما عناان حاانوث اإلصااابة بنقا املصااا
املختصة بصرف تعر ض األجر بأراا مصاا ف انتقاال املصاا

إىل ممااان العااالج وتتحما اجلهااة
برداائ االنتقاال العار اة مان حما

اإلقامة إىل ممان العالج إذا كان قع ربا ج املن نة اليت قيام بها وبأراا مصا ف االنتقال برداائ
االنتقال اخلاصاة راربا املن ناة أو ربا جهاا متاى قار الطبياب املعاا

أن حالاة املصاا

ال تسامح

بادتعماله ودائا االنتقال العار ة.
و تبع يف تنظيم االنتقال ومصاا فه ماا تقضاي باه القراعان الايت تتضامنها الالئحاة التنفيذ اة ئاذا
القانرن يف هذا الشأن.
مادة (: )51
إذا نشأ عن إصابة العم عجز كام أو وفا دُرِّيَ املعاش بنسبة ( )٪80من األجر املنصرص عليه
يف املار ( )22من هذا القانرن.
و زار هذا املعاش بنسبة ( )٪1دنرًا حتى بلرغ املؤمن عليه دن الشيخرربة حقيقةً أو حممًا إذا
كان العجز أو الرفا داببًا يف إنهااا ربنماة املاؤمن علياه وتعتاء كا ز اار جازاًا مان املعااش عنان
حتن ن مبلغ الز ار التالية.
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مادة (: )52
إذا نشااأ عاان اإلصااابة عجااز جزئاي مسااتن م تقاان نساابته بااا ( )٪35فااأك ر ادااتحق املصااا

معاشًاا

ساوى نسبة ذلك العجز من املعاش املنصرص عليه باملار ( )51من هذا القانرن.
وإذا أرى هذا العجز إىل إنهاا ربنمة املؤمن عليه ل برت عنم وجرر عم آربر له لنى صاحب
العم وفقًا للقراعن املنصرص عليها بالبنن ( )2مان املاار ( )21مان هاذا القاانرن ُازار معاشاه وفقًاا
حلمم الفقر األربري من املار ( )51من هذا القانرن.
مادة (: )53
مع مراعا حمم البنن ( )2من املاار ( )21إذا نشاأ عان اإلصاابة عجاز جزئاي مستن اام ال تصا
نسبته إىل ( )٪35ادتحق املصا

تعر ضًا بنسبة ذلاك العجاز مضاروبًا يف قيماة معااش العجاز الماما

املنصرص عليه باملار ( )51مان هاذا القاانرن وذلاك عان  4دانرات و اؤرى هاذا التعار ض رفعاة
واحن .
مادة (: )54
مرن معاش الرفا أو العجز المام ملن ال تقاةى أجرًا من الفئات املنصرص عليها بالبنرر (1
 )4 3 2ماان املااار ( )45ماان هااذا القااانرن براقااع احلاان األرنااى للمعاااش املنصاارص عليااه باالفقر
األربري من املار ( )24من هذا القانرن واا ال ق عن احلن األرنى الرقمي للمعاش املشا إلياه
باملار ( )163من هذا القانرن.
وإذا نشأ عن اإلصاابة عجاز جزئاي مساتن م تقان نسابته باا ( )٪35فاأك ر اداتحق املصاا
ساوى نسبة ذلك العجز من املعاش املنصرص عليه بالفقر السابقة.
و سري يف شأن هذا املعاش حمم الفقر األربري من املار ( )51من هذا القانرن.
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معاشًاا

وإذا نشأ عن االصابة عجز جزئي مستن م ال تص نسبته إىل ( )٪35ادتحق املصا

تعر ضًا قن

بنسبة ذلك العجز مضروبًا يف قيمة املعاش املنصرص عليه بالفقر األوىل من هذه املار وذلك عن
 4دنرات و ؤرى هذا التعر ض رفعة واحن .
مادة (: )55
تقن نسبة العجز اجلزئي املستن م وفقًا للقراعن اآلتية:
 -1إذا كان العجز مبينًا باجلنول قم ( )2املرافق ئاذا القاانرن وعياا النسابة املئر اة مان
ر جة العجز الملي املبينة به.
 -2إذا مل من العجز مما و ر باجلنول املذكر فتقن نسبته بنسبة ما أصا

العام من عجز

يف قن ته على المسب على أن تبع تلك النسبة يف الشهار الطبية.
املصاا

 -3إذا كان للعجز املتخلف تأثري رباص على قن

علاى المساب يف مهنتاه األصالية

فيجب ترةيح نرع العما الاذي ؤر اه املصاا

تفصايالً ماع بياان تاأثري ذلاك يف ز اار

ر جة العجز يف تلك احلاالت على النسب املقر

ئا يف اجلنول قم ( )2املرافق ئاذا

القانرن.
ولرئيس ائيئة ز ار النساب الارا ر يف اجلانول املاذكر أو إةاافة حااالت جن ان إلياه بنااا
على اقرتا جملس اإلرا

وحينر القرا تا خ العم به.

مادة (: )56
إذا كان املصا

قن دبق أن أصيب بإصابة عم

وعيا يف تعر ضه القراعن اآلتية:

 -1إذا كانا نسبة العجز الناشئ عن اإلصاابة احلالياة واإلصاابة الساابقة أقا مان ( )٪35عُارض
املصا

عن إصابته األربري على أداس نسبة العجز املتخلاف عنهاا وحانها واألجار املشاا

إليه باملار ( )22من هذا القانرن وقا ثبرت العجز األربري.
 -2إذا كانا نسبة العجز الناشئ عن اإلصابة احلالية واإلصابات الساابقة تسااوي ( )٪35أو أك ار
فيُعرض على الرجه اآلتي:
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أ -إذا كان املصا

قن عارض عان إصاابته الساابقة تعر ضًاا مان رفعاة واحان قان معاشاه

على أداس نسبة العجز املتخلف عن إصاباته مجيعها واألجر املاشا إليه باملااار ()22
من هذا القانرن وقا ثبرت العجز املتخلف عن اإلصابة األربري .
 -إذا كان املصا

مستحقًا ملعاش العجز قن معاشه علاى أدااس نسابة العجاز املتخلاف

عن إصاباته مجيعها واألجر املشا إليه باملار ( )22من هذا القانرن وقا ثبرت العجز
عن اإلصابة األربري بشرط أال ق ذلك املعاش عن معاشه عن اإلصابة السابقة.
مادة (: )57
ال ستحق تعر ض األجر وتعر ض اإلصابة يف احلاالت اآلتية:
 -1إذا تعمن املؤمن عليه إصابة نفسه.
 -2إذا حنثا اإلصابة بسبب درا دلرك فاحش ومقصرر من جانب املصا .
و عتء يف حمم ذلك:
 ك فع

أتيه املصا

حتا تأثري اخلمر أو املخن ات.

 ك خمالفة صرحية لتعليمات الرقا ة املعلقة يف أممنة هاهر يف حم العم .
وذلك كله ما مل نشأ عن اإلصابة وفا املؤمن عليه أو ختلف عنها عجز مستن م تز ان نسابته علاى
( )٪25من العجز المام .
وال جيرز التمسك بإحنى احلالتع ( 1و )2إال إذا ثبا ذلك من التحقيق الذي جيرى يف هاذا
الشأن وفقاً حلمم املارتع ( )62 61من هذا القانرن.
مادة (: )58
جيرز لم من املصا

وجهاة العاالج وائيئاة طلاب إعاار الفحاص الطاي مار كا داتة أشاهر

ربالل السنة األوىل من تا خ ثبرت العجز ومر ك دنة رباالل الا الث دانرات التالياة وعلاى جهاة
العالج أن تعين تقن ر ر جة العجز يف ك مر .
ومع عنم اإلربالل حبق املصا

يف العالج والرعا ة الطبية ال جيرز إعاار تقان ر ر جاة العجاز

بعن انتهاا أ بع دنرات من تا خ ثبرته.
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وادت نااً من حمم الفقر السابقة حتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن احلاالت اليت باا طبيًاا
حاجتها إلطالة من إعار تقن ر ر جاة العجاز و ساري ذلاك علاى احلااالت الساابقة ماع عانم صارف
فروق مالية عن الفرت السابقة.
مادة (: )59
راعى يف حالة تعن

نسبة العجز عنن إعار الفحص الطي وفقًاا حلمام املاار ( )58مان هاذا

القانرن القراعن اآلتية:
 -1إذا كان املؤمن عليه صاحب معاش عنل معااش العجاز اعتباا ًا مان أول الشاهر التاالي ل بارت
ر جة العجز األربري أو رقف تبعًا ملا تضاح مان إعاار الفحاص الطاي وذلاك وفقًاا ملاا طارأ
على ر جة العجاز ز اار ً أو نقصًاا وإذا نقصاا ر جاة العجاز عان ( )٪35أوقاف صارف املعااش
نهائيًا و نح املصا

تعر ضًا من رفعة واحن وفقًا ألحمام املار ( )53من هذا القانرن.

 -2إذا كان املؤمن عليه قن دبق أن عُرض عن ر جة العجز ال ابتاة أوالً تعر ضًاا مان رفعاة واحان
راعى ما أتي:
عنن إعار الفحص تز ان علاى الن جاة املقان

أ -إذا كانا ر جة العجز املقن
وتق عن ( ،)٪35ادتحق املصا

مان قبا

تعر ضًا حمسربًا على أداس النسبة األربري واألجر عنان

ثبرت العجز يف املر األوىل خمصرمًا منه التعر ض السابق صرفه وال رتتب علاى نقصاان
نسبة العجز عن النسبة املقن
 -إذا كانا ر جة العجز املقن

من قب أي آثا .
عنن إعار الفحص تبلغ ( )٪35أو أك ار اداتحق املصاا

معاش العجز حمسربًا وفقًا ألحمام املاار ( )52مان هاذا القاانرن علاى أدااس األجار عنان
ثبارت العجاز يف املاار األوىل و صارف إلياه هااذا املعااش اعتباا ًا ماان أول الشاهر التااالي
لتا خ ثبرت ر جة العجز األرباري خمصارمًا مناه الفارق باع التعار ض الساابق صارفه إلياه
وقيمة املعاش بافرتاض ادتحقاقه له على أداس ر جة العجز املقان
وذلك يف احلنور املشا إليها باملار ( )133من هذا القانرن.
مادة (: )60
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يف املار األوىل

رقف صرف معاش العجز اعتبا ًا من أول الشهر التالي للتاا خ احملانر إلعاار الفحاص الطاي
وذلك إذا مل تقنم صاحبه إلعار الفحص الاذي تطلباه جااهة العااالج أو ائاايئة يف املرعان الااذي
ختطره به.
و ستمر وقف صرف املعاش إىل أن تقنم صاحبه إلعار الفحاص فاإذا أدافرت إعاار الفحاص
عن نقصان ر جة العجز عن النسبة السابق تقن رها أعتاءت النسابة اجلن ان أدادًاا للتسار ة اعتباا ًا
من التا خ الذي كان حمنرًا إلعار الفحص الطي.
وجيرز للهيئة أن تتجاوز عن ختلف املصا

عن إعار الفحص الطي إذا قنم أدبابًا مقبرلة.

و تبع يف صرف املستحق عن من الرقف ما تسفر عنه نتيجة إعار الفحص الطي.
مادة (: )61
لتزم صاحب العم يف القطاع اخلاص أو املسئرل الفعلي عن اإلرا

لن ه بإبالغ الشرطة عن

ك حارث قع ألحن عماله عجزه عن العما وذلاك رباالل  48دااعة مان تاا خ تغيباه عان العما
و ماارن الاابالغ مشااتمالً علااى اداام املصااا
واجلهة اليت نق إليها املصا

وعنرانااه وماارجز عاان احلااارث وهروفااه والعضاار املصااا

لعالجه.

و متفى احضار حتقياق إرا ي جيارى اعرفاة السالطة املختصاة لانى صااحب العما يف حالاة
وقرع احلارث رارب رائر العم وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم املشا إليهم يف البنن ن ( )2 1مان
أوالً من املار ( )2من هذا القانرن.
مادة (: )62
جتري اجلهة القائمة بأعماال التحقياق حتقيقًاا مان صار تع يف كا باالغ و ابع يف التحقياق
هروف احلارث بالتفصي وأقرال الشهرر إن وجانوا كماا رةاح بصافة رباصاة ماا إذا كاان احلاارث
نتيجة عمن أو درا دلرك فاحش ومقصارر مان جاناب املصاا

طبقًاا ألحماام املاار ( )57مان هاذا

القااانرن وتاابع فيااه كااذلك أقاارال صاااحب العما أو مننوبااه وأقاارال املصاا
بذلك وعلى هذه اجلهة مرافا ائيئة بصر

إذا مسحااا حالتااه

من التحقيق وللهيئة طلب ادتممال التحقيق إذا أت

حمالً لذلك.
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مادة (: )63
على صاحب العم أن قنم اإلدعافات األولية للمصا

ولر مل متنعه اإلصابة من مباشر عمله.

وعلى صاحب العم الذي ستخنم أحن املؤمن عليهم بالبنرر ( )5 4 3من أوالً من املاار ()2
لن ه إربطا ائيئة علاى النمارذج الاذي تعانه ئاذا

من هذا القانرن أو املسئرل الفعلي عن اإلرا

الغرض عن ك إصابة عم تقع بع عماله فر وقرعها وأن سلم املصا
ملرافقه صر

عنن نقله ملماان العاالج أو

من هذا اإلربطا .

مادة (: )64
تلتزم اجلهة املختصة جبميع احلقرق املقر

وفقًا ألحمام هذا البا

حتاى ولار كاناا اإلصاابة

تقتضي مسئرلية شخص آربر ربالف صاحب العم رون إربالل اا مرن للمؤمن عليه من حاق قبا
الشخص املسئرل.
مادة (: )65
تلتزم اجلهة املختصة باحلقرق اليت مفلها هذا البا

ملن دنة ميالر ة من تا خ انتهاا ربنمة

املؤمن عليه وذلك إذا ههرت عليه أعراض مرض مهين ربالئاا داراا كاان باال عما أو كاان عما
يف صناعة ال نشأ عنها هذا املرض.
و ستمر هذا االلتزام بالنسابة لألماراض الايت ال تظهار أعراةاها إال بعان انقضااا املان املشاا إليهاا
والتى حتنرها الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن بعن أربذ أي ائيئة املعنية بالتأمع الصحي.
مادة (: )66
ال جيرز للمصا

أو املستحقع عنه التمسك ةان ائيئاة بالتعر ضاات الايت تساتحق عان اإلصاابة

طبقًا ألي قانرن آربر.
كما ال جيرز ئم ذلك أ ضًا بالنسبة لصاحب العم إال إذا كانا اإلصاابة قان نشاأت عان ربطاأ مان
جانبه.
مادة (: )67
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ال نتفااع املااؤمن عليااه بأحمااام العااالج والرعا ااة الطبيااة وتعاار ض األجاار طاارال ماان إعا تااه أو
انتنابه ربا ج البالر.
مادة (: )68
لرئيس ائيئة بقرا صن ه بناااً علاى اقارتا جملاس اإلرا
ئذا القانرن بإةافة حاالت جن ن إليه و سري هذا التعن

تعان

اجلانول قام ( )1املرافاق

على الرقائع السابقة لصنو ه.

مادة (: )69
جيمع املؤمن عليه أو صاحب املعاش أو املستحقرن بع املعاشات املقر
العم واألجر أو احلقرق األربرى املقر

يف تأمع إصاابات

بهذا القانرن وفقًا ملا أتي:

 -1جيمع املؤمن عليه بع معاش اإلصابة وأجره رون حنور.
 -2جيمع املؤمن عليه بع معاش اإلصابة وتعر ض البطالة رون حنور.
 -3جيمااع املااؤمن عليااه أو صاااحب املعاااش أو املسااتحقرن بااع معاااش اإلصااابة واملعاااش
املنصرص عليه يف تأمع الشيخرربة والعجز والرفا وذلك رون حنور.
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الباب اخلامس

يف تأمني املرض
مادة (: )70
مع عانم اإلرباالل بأحماام قاانرن نظاام التاأمع الصاحي الشاام الصاار بالقاانرن قام  2لسانة
2018

رل تأمع املرض مما أتي:

 -1االشرتاكات الشهر ة للمؤمن عليهم املشا إليهم باملار ( )2من هذا القانرن وتشم :
أ -حصة صاحب العم وتقن على النحر اآلتي:
( )٪3( )1من أجر املؤمن عليهم املشا إلايهم بالبنان ن ( )2 1مان البنان (أوالً) مان املاار
( )2من هذا القانرن وذلك للعاالج والرعا اة الطبياة وتلتازم اجلهاات املشاا إليهاا باأراا
تعر ض األجر ومصا ف االنتقال املنصرص عليها يف هذا البا .
( )٪3.25( )2من أجر املؤمن عليهم املنصرص عليهم بالبنرر ( )5 4 3مان البنان أوالً مان
املار ( )2من هذا القانرن.
 حصة املؤمن عليهم وتقن على النحر اآلتي: )%1( -1من األجر بالنسبة للعاملع.
 )٪4( -2ماان فئااة رربا أو أجاار االشاارتاك الشااهري للمااؤمن علاايهم ماان الفئااات املشااا إليهااا
بالبنن ن ثانيًا و ابعًا من املار ( )2من هذا القانرن.
 )%1( -3من املعاش بالنسبة ألصحا

املعاشات املناتفعع بأحماام العاالج والرعا اة الطبياة

الرا ر يف هذا البا .
 )%2( -4من املعاش بالنسبة للمستحقع املنتفعع بأحمام العاالج والرعا اة الطبياة الارا ر
يف هذا البا .
وترزع نسب إشرتاكات تأمع املرض وفقًا لآلتي:
 )%4( للعالج والرعا ة الطبية لغري أصحا

املعاشات.

 )%0.25( ألراا تعر ض األجر ومصا ف االنتقال للمؤمن عليهم املنصارص علايهم باالبنرر
( )5 4 3من البنن أوالً مان املاار ( )2مان هاذا القاانرن وجيارز لارئيس ائيئاة أن عفاى
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صاااحب العم ا ماان أراا هااذا االشاارتاك مقاب ا التزامااه بااأراا تعاار ض األجاار ومصااا ف
االنتقال.
وجيرز لصاحب العم عالج املر ض و عا ته طبيًا بتصار ح مان ائيئاة املعنياة بالتاأمع الصاحي
وفقاً للشروط واألوةاع اليت تضامنها القارا املنصارص علياه باملاار ( )48مان هاذا القاانرن وذلاك
مقاب ختفيض نسبة االشرتاكات املخصصة للعالج والرعا ة الطبية إىل ( )%1من أجر املؤمن عليهم
تحملها صاحب العم باإلةافة إىل نسبة االشرتاكات املخصصة لتعر ض األجر ومصاا ف االنتقاال
واحملنر براقع ( )٪0.25من أجر املؤمن عليهم.
 -2ع ادت ما أمرال هذا التأمع.
مادة (: )71
تسري أحمام هذا البا
جملس إرا

تن جييًا على املؤمن عليهم الذ ن صان بتحن انهم قارا مان ئايس

ائيئة املعنياة بالتاأمع الصاحي وذلاك رون اإلرباالل حبقارق املاؤمن علايهم الاذ ن

انتفعرا بتأمع املرض وفقًا ألحمام قانرن التأمع االجتماعي الصار بالقانرن قم  79لسنة .1975
وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن وإجارااات حتصاي االشارتاكات وتر انها للهيئاة
بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات املشا إليها بالبنن ن ثانيًا و ابعًا من املار ( )2من هذا القانرن.
مادة (: )72
تسري أحمام هذا البا

على فئاات أصاحا

اليت صن بها قرا من ئيس جملس إرا

املعاشاات واملساتحقع وفقًاا للقراعان واألولر اات

ائيئاة املعنياة بالتاأمع الصاحي بعان االتفااق ماع ئايس

ائيئااة وذلااك رون اإلربااالل حبقاارق فئااة أصااحا

املعاشااات واملسااتحقع ال اذ ن انتفع ارا بتااأمع

املرض وفقاً ألحمام قانرن التأمع االجتماعي الصار بالقانرن قم  79لسنة .1975
مادة (: )73
شرتط النتفاع املر ض ازا ا هذا التأمع أن مرن مشرتكًا فيه ملن ثالثة أشاهر متصالة أو داتة
أشهر متقطعة حبيم مرن الشهران األربريان متصلع و نرب يف حسا
ازا ا العالج اليت قنمها صاحب العم على نفقته.
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هاذه املان مانر انتفاعاه

وال سري الشرط املنصرص عليه يف الفقر السابقة على الفئات املشا إليها بالبنان ن ( )2 1مان
البنن أوالً من املار ( )2من هذا القانرن كما ال سري يف شأن أصحا

املعاشات.

مادة (: )74
مع عانم اإلرباالل بأحماام قاانرن نظاام التاأمع الصاحي الشاام الصاار بالقاانرن قام  2لسانة
 2018رقف در ان أحمام هذا التأمع ربالل املنر اآلتية:
 -1من عم املؤمن عليه لنى جهة ال ختضع ئذا التأمع.
 -2من التجنين اإللزامي واالدتبقاا واالدتنعاا للقرات املسلحة.
 -3ماانر اإلجااازات اخلاصااة واإلعااا ات واإلجااازات الن ادااية والبع ااات العلميااة الاايت قضاايها
املؤمن عليه ربا ج البالر.
مادة (: )75
تترىل ائيئة املعنية بالتأمع الصحي عالج املصاا
با عجزه وللهيئة احلق يف مالحظة املصا

أو املار ض و عا تاه طبيًاا إىل أن شافى أو

أو املر ض حي ما جيرى عالجه.

و قصن بالعالج والرعا ة الطبية ما هر منصرص عليه يف املاار ( )47مان هاذا القاانرن وكاذلك
الرعا ة الطبية والعالج للمؤمن عليهن أثناا احلم والرالر .
مادة (: )76
إذا حال املرض بع املؤمن عليه وبع أراا عمله تلتزم اجلهة املختصة بصرف تعر ض األجار
أن تؤري له ربالل فرت مرةه تعر ضًا عارل ( )٪75من أجره اليرمي املسنر عنه االشرتاكات ملان
تسعع رمًا و زار بعنها إىل ما عارل ( )٪85من األجر املذكر .
و شرتط أال ق التعر ض يف مجيع األحرال عن احلن األرنى املقر قانرنًا لألجر.
و ستمر صرف التعر ض طرال من مرةه أو حتى ثبرت العجز المام أو حنوث الرفا حبيام ال
جتاوز من  180رمًا يف السنة امليالر ة الراحن .
واداات نااً ماان األحمااام املتقنمااة

اانح املاار ض بأحاان األمااراض املزمنااة تعر ضًاا عااارل أجاار

االشرتاك طرال من مرةه إىل أن شفى أو تستقر حالته ادتقرا ًا منه من العرر إىل مباشر عملاه
أو تبع عجزه عجزًا كامالً.
155/57

وجيرز للجهة امللتزمة بتعر ض األجر أن تقر وقف صرفه عان املان الايت خياالف فيهاا املاؤمن
عليه تعليمات العالج.
وعلى وحنات اجلهاز اإلرا ي للنولة وائيئات العاماة ووحانات القطااع العاام ووحانات قطااع
األعمااال العااام تنفيااذ هااذا الاانص رون حاجااة إىل صاانو قاارا ئاايس جملااس إرا

ائيئااة املعني اة

بالتأمع الصحي املشا إليه يف املار ( )70من هذا القانرن.
مادة (: )77

تستحق املؤمن عليها يف حالة احلم والرةع تعر ضًا عن األجر عارل ( )٪75من األجر املشا

إليه يف الفقر األوىل من املار ( )76من هذا القانرن تؤر ه اجلهة املختصة بصرف تعر ض األجر
وذلك عن من إجاز احلم والرةع املنصارص عليهاا بقاانرن الطفا أو بقاانرن العما أو بأنظماة
العاملع املننيع بالنولة أو بالقطاع العام أو بقطاع األعمال العام حبسب األحارال بشارط أال تقا
من اشرتاكها يف التأمع عن عشر أشهر.
مادة (: )78
تتحم اجلهة املختصة بصرف تعر ض األجر مصا ف انتقال املر ض بردائ االنتقال العار اة
من حم اإلقامة إىل مماان العاالج إذا كاان قاع رباا ج املن ناة الايت قايم بهاا وبرداائ االنتقاال
اخلاصااة متااى قاار الطبيااب املعااا

أن حالااة املاار ض الصااحية ال تساامح باداتعماله ودااائ االنتقااال

العار ة.
وتتبع يف تنظيم االنتقال ومصا فه القراعن اليت صن بها قرا من ئيس ائيئة بنااً على مرافقة
جملس اإلرا .
ويف مجيع األحرال ال تسري أحمام تعر ض األجر ومصا ف االنتقال على أصحا

املعاشاات

أو املستحقع.
مادة (: )79
ال خت ا أحمااام هااذا التااأمع اااا قاان ماارن للمصااا

أو املاار ض ماان حقاارق مقاار

اقتضااى

القرانع أو اللرائح أو النظم اخلاصة أو العقرر املشرتكة أو االتفاقيات أو غريهاا فيماا تعلاق بتعار ض
األجر ومستر ات اخلنمة وذلك بالنسبة للقن الزائن عن احلقرق املقر
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يف هذا التأمع.

مادة (: )80
مع مراعا أحمام املار ( )47من هذا القانرن مرن عاالج املصاا

أو املار ض و عا تاه طبيًاا

يف جهات العالج اليت حتنرها ئم ائيئة املعنية بالتأمع الصحي وال جيرز ئذه ائيئاة أن جتاري
ذلااك العااالج أو تقاانم الرعا ااة الطبيااة يف العيااارات أو املصااحات النرعيااة أو املستشاافيات العامااة أو
املراكز املتخصصة إال اقتضى اتفاقيات رباصة تعقن ئذا الغرض وحينر يف هذه االتفاقيات احلان
األرنى ملستر ات اخلنمة الطبية وأجرها وال جيرز أن ق مسترى اخلنمة الطبياة يف هاذه احلالاة
عاان احلاان األرنااى الااذي صاان بااه قاارا ماان ئاايس جملااس إرا

ائيئااة املعنيااة بالتااأمع الصااحي

باالتفاق مع ئيس ائيئة.
مادة (: )81
تلتزم ائيئة املعنية بالتأمع الصحي بفحص العاملع املعرةع لإلصابة بأحن األمراض املهنياة
املبينااة يف اجلاانول قاام ( )1املرافااق ئااذا القااانرن وذلااك مقابا حتصاايلها مقابا ربنمااة مقاانا ه
مخسرن جنيهًا عن ك مؤمن عليه معرض لإلصابة باألمراض املذكر

و تحم به صاحب العم .

مادة (: )82
تلتزم جهة العالج بإربطا املصا

أو املر ض بانتهاا العالج واا مرن قن ختلف لن ه من عجز

ونساابته وللماار ض أن طلااب إعااار النظاار يف تقر اار انتهاااا العااالج أو ختلااف العج از وفق ااً ألحمااام
التحميم الطي املنصرص عليه يف املار ( )140من هذا القانرن.
كما تلتزم جهة العالج باإلربطا املشا إلياه يف الفقار الساابقة بالنسابة لما مان صااحب العما
وائيئة مع بيان أ ام التخلف عن العالج إن وجنت وذلك كله وفقًاا للشاروط واألوةااع الايت صان
بها قرا من ئيس جملس إرا

ائيئة املعنية بالتأمع الصحي باالتفاق مع ئيس ائيئة.

و مرن قرا جهة العالج ان اإلجاز املرةية ملزمًا لصاحب العم .
مادة (: )83
ت باااا حاااالت العجااز املنصاارص عليهااا يف هااذا القااانرن بشااهار ماان ائيئااة املعنيااة بالتااأمع
الصحي حينر بياناتها قرا من ئيس ائيئة بناا على مرافقة جملس اإلرا .
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و مرن للهيئة املعنياة بالتاأمع الصاحي أن تفارض اماالس الطبياة يف إثباات حااالت العجاز
املشا إليها.
ويف حالة تعا ض قرا ائيئة املعنية بالتأمع الصحي مع قرا جملس طي آربر خماتص رفاع
األمر إىل جلنة صن بتشميلها وتنظيم عملها قرا من ئيس ائيئاة باالتفااق ماع ئايس جملاس إرا
ائيئة املعنية بالتأمع الصحي و مرن قرا ها يف هذه احلالة ملزمًا للجانبع.
مادة (: )84
صن ئيس جملس إرا
املنفذ ألحمام هذا البا

ائيئة املعنية بالتأمع الصحي باالتفااق ماع ئايس ائيئاة القارا ات

إال فيما و ر فيه نص رباص.
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الباب السادس

يف تأمني البطالة

مادة (: )85
تسري أحمام هذا البا

على املؤمن عليهم املنصرص علايهم يف البنان ن ( )3 2مان أوالً مان

املار ( )2من هذا القاانرن و سات نى مان ذلاك العااملرن الاذ ن ساتخنمرن يف أعماال عرةاية أو
مؤقتة وعلى األربص عمال املقاوالت وعمال الرتاحي والعمال املرمسيع وعمال الشحن والتفر غ
وعمال النق الءي وعمال الز اعة وعمال الصين.
و شرتط لالنتفاع بهذا التأمع أال جتاوز دن املؤمن عليه الشيخرربة.
مادة (: )86
رل تأمع البطالة مما أتي:
 -1احلصة اليت لتزم بها صاحب العم براقع ( )٪1من أجر املؤمن عليهم لن ه شهرًا.
 -2ع ادت ما أمرال هذا التأمع.
مادة (: )87
شرتط الدتحقاق تعر ض البطالة ما أتي:
 -1أال مرن املؤمن عليه قن ادتقال من اخلنمة و عتء يف حمم ذلك حاالت االنقطاع عن
العم .
 -2أال تمرن قان انتهاا ربنماة املاؤمن علياه نتيجاة حلمام نهاائي يف جنا اة أو جنحاة ماداة
بالشرف أو األمانة أو اآلرا

العامة أو انتحاله شخصية غري صحيحة أو تقن اه شاهارات أو

أو اق مزو .
 -3أن مرن املؤمن علياه مشارتكًا يف هاذا التاأمع ملان دانة علاى األقا منهاا الساتة أشاهر
السابقة على ك تعط متصلة.
 -4أن ماارن املااؤمن عليااه قاان قياان امسااه يف دااج املااتعطلع امتااب القاارى العاملااة
املختص وأن رترر علاى ممتاب القارى العاملاة املساج فياه امساه يف املراعيان الايت
حتنر بقرا من وز ر القرى العاملة.
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مادة (: )88
ستحق تعر ض البطالاة ابتاناا مان اليارم ال اامن لتاا خ انتهااا اخلنماة أو عقان العما حبساب
األحرال.
و ستمر صرف التعر ض إىل اليرم السابق لتا خ التحاق املؤمن عليه بعم أو ملاان  12أدابرعًا
أ هما أدبق ومتتن هذه املن إىل  28أدبرعًا عنن تعط املؤمن عليه للمر األوىل إذا كاناا مان
االشرتاك يف هذا التأمع جتاوز  36شهرًا.
كما صرف التعر ض ربالل فرت التن ب املهين اليت قر ها ممتب القرى العاملة.
مادة (: )89

قان تعار ض البطالاة للماؤمن علياه رباالل مان التعطا وفقًاا للنساب اآلتياة مان أجار االشاارتاك

األربري:
 )٪75( لأل بعة أدابيع األوىل.
 )٪65( لأل بعة أدابيع ال انية.
 )٪55( لأل بعة أدابيع ال ال ة.
 )٪45( لباقي األدابيع.
مادة (: )90
ادت نااً من حمم املار ( )89من هذا القاانرن ساتحق تعار ض البطالاة بنسابة ()٪40مان أجار
االشرتاك األربري إذا انتها ربنمة املؤمن عليه ألحن األدبا
 -1ا تمابه ربطأ نشأت عناه ربساا

جسايمة لصااحب العما

اآلتية:
وأبلاغ عناه صااحب العما اجلهاات

املختصة ربالل  24داعة من وقا علمه برقرعه.
 -2عاانم مراعاتااه التعليمااات الااالزم اتباعهااا لسااالمة العاااملع واملنشااأ بشاارط أن تماارن هااذه
التعليمات ممتربة ومعلقة يف ممان هاهر.
 -3عنم قيامه بتأر ة التزامات العم اجلرهر ة.
 -4إفشاؤه األدرا اخلاصة بالعم .
 -5وجرره أثناا العم يف حالة دمر بيِّن أو متأثرًا اا تعاطاه من مار خمن .
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 -6اعتناؤه على صاحب العم أو املن ر املسئرل وكذلك اعتاناؤه اعتانااً جسايمًا علاى أحان
ؤدائه يف العم أثناا العم أو بسببه.
مادة (: )91
سقط احلق يف صرف تعر ض البطالة يف احلاالت اآلتية:
 -1إذا فض املؤمن عليه االلتحاق بعم

راه ممتاب القارى العاملاة املخاتص منادابًا لاه و عتاء

العم منادبًا إذا ترافرت فيه الشروط اآلتية:
أ -أن عارل أجره على األق ( )٪75من األجر الذي ؤرى على أداده تعر ض البطالة.
 أن مرن العم متفقًا مع مؤهالت املؤمن عليه وربءته وقن اته املهنية والبننية.ج -أن مرن العم املرشح له يف رائر احملافظة اليت كان عم بها وقا تعطله.
 -2إذا ثبا اشتغال املؤمن عليه حلسابه اخلاص.
 -3إذا ثبا اشتغال املؤمن عليه حلسا

الغري بأجر ساوى قيمة التعر ض أو ز ن عليه.

 -4إذا ادتحق املؤمن عليه معاشًا ساوى قيمة تعر ض البطالاة أو ز ان علياه ماع مراعاا أحماام
البنن ( )2من املار ( )69من هذا القانرن.
 -5إذا هاجر املؤمن عليه أو غار البالر نهائيًا.
 -6إذا بلغ املؤمن عليه دن الشيخرربة.
مادة (: )92
رقف صرف تعر ض البطالة يف احلاالت اآلتية:
 -1إذا مل اارترر املااؤمن عليااه علااى ممتااب القاارى العاملااة الااذي قياان امس اه فيااه مااتعطالً يف
املراعين احملنر ما مل من ذلك ألدبا

مقبرلة.

 -2إذا فض املؤمن عليه التن ب الذي قر ه ممتب القرى العاملة املختص.
و عارر احلااق يف صاارف التعاار ض يف احلااالتع السااابقتع باازوال داابب اإل قاااف وذلااك
للمن الباقية من من االدتحقاق.
 -3إذا جنن املؤمن عليه و عرر إليه احلق يف صرف التعر ض بانتهااا مان التجنيان وال حتساب
هذه املن ةمن من ادتحقاق التعر ض.
 -4إذا اشتغ املؤمن عليه حلسا

الغري بأجر ق عن قيمة تعر ض البطالة.
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 -5إذا ادتحق املؤمن عليه املتعط معاشًا ق عن قيمة تعر ض البطالة.
و صرف يف احلالتع املنصرص عليهما يف البنن ن ( 4و )5ما عارل الفرق بع تعر ض البطالة
املستحق واألجر أو املعاش وذلك للمن الباقية من من االدتحقاق.
مادة (: )93
إذا قام نزاع على دبب انتهااا اخلنماة صارف تعار ض البطالاة بنسابة ( )٪40مان األجار األرباري
ملن أ بعة أدابيع باني ربالئاا ممتاب عالقاات العما املخاتص أ اه يف النازاع وفقًاا لإلجارااات
اليت بينها قرا من ئيس ائيئة باالتفاق مع وز ر القرى العاملة.
ويف ةرا النتيجة اليت نتهي إليها املمتب املذكر من هاهر األو اق تم اآلتي:
 -1صرف التعر ض املستحق متى ترافرت باقي الشروط املنصرص عليها يف هذا البا .
 -2ادرترار ما دبق صرفه للمؤمن عليه إذا ثبا عنم ادتحقاقه للتعر ض.
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الباب السابع
يف الرعاية االجتماعية ألصحاب املعاشات

مادة (: )94
تسري أحمام هذا البا

على أصحا

املعاشات الذ ن صن بتحن نهم قرا من ئيس ائيئاة

بعن مرافقة جملس اإلرا .
مادة (: )95
نشأ يف الصننوق املشا إليه باملار ( )5من هذا القانرن حسا

للرعا اة االجتماعياة ألصاحا

املعاشات وتتمرن أمراله من املرا ر اآلتية:
 -1مااا قاان خيصصااه صااننوق التااأمع االجتماااعي لصااا
املعاشات واليت حينرها جملس إرا

حسااا

الرعا ااة االجتماعياة ألصااحا

ائيئة.

 -2ما قن ختصصه اخلزانة العامة للنولة لصا
 -3عائن ادت ما أمرال واحتياطيات حسا

حسا

الرعا ة االجتماعية ألصحا

الرعا ة االجتماعية ألصحا

املعاشات.

املعاشات.

 -4نسبة ( )٪30مما قضى به من غرامات وفقًا ألحمام هذا القانرن.
 -5التءعات وائبات واملنح اليت قبلها جملس اإلرا .
 -6أي مرا ر أربرى ختصص ئذا الصننوق.
مادة (: )96
خيااتص جملااس اإلرا

باااقرتا األنشااطة واخلاانمات املختلفااة الاايت ااتم تقاان ها ألصااحا

املعاشات ووةع الضرابط والشروط لالنتفاع بها وعلى األربص ما لي:
 -1املساعن يف ترصي املعاشات إىل املنازل للمرةى والعاجز ن وكبا السان مان أصاحا
املعاشات واملستحقع عنهم.
 -2تاارفري الردااائ الرتفيهيااة كااالرحالت ومشاااهن عااروض املسااا
واملشاتي وز ا

واإلقامااة يف املصااا ف

احلنائق العامة.

 -3االتفاق مع اجلهاات املختلفاة للحصارل علاى مزا اا وربانمات ألصاحا
القرانع والقرا ات اخلاصة باحلقرق واملزا ا اإلةافية ألصحا
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املعاشاات وتفعيا

املعاشات.

 -4أي أنشطة اجتماعية إةافية أربرى حتنرها الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن.
مادة (: )97
صاان ئاايس جملااس الاارز اا بنااااً علااى عاارض ئاايس ائيئااة قاارا ًا ااانح أصااحا
املنتفعع بأحمام هذا البا

املعاشااات

تيسريات رباصة وعلى األربص ما أتي:

 -1ختفاايض نسااي يف تعر فااة املراصااالت بالساامك احلن ن ااة وكااذا ودااائ املراصااالت العامااة
اململركة للنولة رارب املنن.
 -2ختفيض يف أدعا رربارل النارارى واملتااحف واملعاا ض ورو الساينما واملساا

اململركاة

للنولة.
 -3ختفيض نفقات اإلقامة يف رو العالج التابعة للجهاز اإلرا ي للنولة.
 -4ختفيض نفقات الرحالت اليت نظمها اجلهااز اإلرا ي للنولاة أو ائيئاات العاماة أو املؤدساات
العامة أو الرحنات االقتصار ة التابعة ألي منها رارب اجلمهر ة وربا جها.
و مرن التخفيض يف مجيع األحرال اا ال جياوز ( )٪75من القيمة الرمسية.
 -5أولر ات يف التساهيالت الايت قر هاا جملاس إرا

شاركة مصار للطاريان بالنسابة ألجار السافر

بطائراتها.
 -6أولر اات يف التيساريات الايت تقاانمها ائيئاة العاماة لبناك ناصاار االجتمااعي والبنارك واجلهاات
األربرى.
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الباب الثامن

املستحقون يف املعاش

مادة (: )98

إذا تُريف املؤمن عليه أو صااحب املعااش كاان للمساتحقع عناه احلاق يف تقاةاي معااش وفقًاا
لألنصبة املقر

باجلنول قم ( )7املرافق ئذا القانرن من أول الشهر الذي حنثا فيه الرفا .

و ُقصاان باملسااتحقع األ م ا واأل ملااة واألبناااا والبنااات والرالاانان واإلرباار واألرباارات الااذ ن
تترافر فيهم يف تا خ وفا املؤمن عليه أو صاحب املعااش شاروط االداتحقاق املنصارص عليهاا يف
هذا البا .
مادة (: )99
ُشرتط الدتحقاق األ ملة واأل م أن مرن الزواج مرثقًا أو ثابتًا حبمم قضائي باات وأال مارن
األ م متزوجًا بأربرى.
وحتاانر الالئحااة التنفيذ ااة ئااذا القااانرن احلاااالت الاايت ُقبا فيهااا إثبااات الاازواج بغااري الردااائ
احملنر بالفقر السابقة وودائ هذا اإلثبات.
مادة (: )100
ُشرتط الدتحقاق االبنة أال تمرن متزوجة.
و ُشرتط الدتحقاق االبن أال مارن قان بلاغ دان احلار اة والعشار ن و سات نى مان هاذا الشارط
احلاالت اآلتية:
 -1العاجز عن المسب.
 -2الطالااب بإحاانى مراحا التعلاايم الاايت ال جتاااوز مرحلااة احلصاارل علااى مؤها الليسااانس أو
البمالر رس أو ما عارئا بشرط عنم جتاوزه دن الساردة والعشار ن ومل لتحاق بعما أو مل
زاول مهنة.
 -3من حص على مؤه نهائي ال جياوز املرحلة املشا إليها بالبنن السابق ومل لتحق بعما أو
مل اازاول مهنااة ومل ماان قاان بلااغ داان الساردااة والعشاار ن بالنساابة للحاصاالع علااى مؤه ا
الليسانس أو البمالر رس ودن الرابعة والعشر ن بالنسبة للحاصلع على املؤهالت األق .
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مادة (: )101
ُشرتط الداتحقاق اإلربار واألربارات باإلةاافة إىل شاروط اداتحقاق األبنااا والبناات أن باا
إعالة املؤمن عليه أو صاحب املعاش إ اهم وفقًا للشروط واألوةاع اليت حتنرها الالئحة التنفيذ ة.
و تم إعار حبم شاروط اإلعالاة املشاا إليهاا باالفقر الساابقة عنان كا تعان

طارأ علاى حالاة

املعاش.
مادة (: )102
إذا ترافرت يف أحن املساتحقع شاروط االداتحقاق ألك ار مان معااش مان ائيئاة ومان اخلزاناة
العامة فال ستحق منها إال معاشًا واحنًا وتمرن أولر ة االدتحقاق وفقًا للرتتيب اآلتي:
 -1املعاش املستحق عن نفسه.
 -2املعاش املستحق عن الزوج أو الزوجة.
 -3املعاش املستحق عن الرالن ن.
 -4املعاش املستحق عن األوالر.
 -5املعاش املستحق عن اإلربر واألربرات.
وإذا كانا املعاشات مساتحقة عان ماؤمن علايهم أو أصاحا

معاشاات مان فئاة واحان فيساتحق

املعاش األدبق يف االدتحقاق.
وإذا نقص املعاش املستحق وفقًا ملا تقنم عن املعاش اآلربر أُري إليه الفرق من هذا املعاش.
على أن تم حتن ن منى ادتحقاق الفرق من املعااش اآلربار وقيمتاه يف ةارا تطار قيماة كا
من املعاشع يف أي تا خ الحق إعماالً لنصرص هذا البا

وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن

ةرابط وإجرااات تطبيق هذه املار .
مادة (: )103
رقف صرف معاش املستحق يف احلاالت اآلتية:
 -1االلتحاق بأي عم واحلصرل منه على ررب صافٍ ساوي قيمة املعاش أو ز ن عليه فاإذا
نقص النرب عن املعاش صارف إليه الفرق يف تا خ التحاقه بالعم ثام يف ناا ر مان كا
دنة وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن املقصرر بالنرب الصايف.
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 -2مزاولة مهنة جتا ة أو غري جتا ة منظمة بقرانع أو لارائح ملان تز ان علاى مخاس دانرات
متصلة أو متقطعة و عرر احلق يف صرف املعاش يف حالة تارك مزاولاة هاذه املهناة اعتباا ًا
من أول الشهر التاالي لتاا خ تارك املهناة وحتانر الالئحاة التنفيذ اة ئاذا القاانرن حااالت
وشروط مزاولة املهنة.
مادة (: )104
ادت نااً من أحمام حظار اجلماع املنصارص عليهاا يف املاارتع ( )103 102جيماع املساتحق
بع املعاشات أو بع النرب من العم أو املهنة واملعاش يف احلنور اآلتية:
 -1جيمااع املسااتحق بااع املعاشااات يف حاانور قيمااة احلاان األرنااى للمعاااش املقاار بااالفقر
األربري من املار ( )24من هذا القانرن و مم املعاش إىل هاذا املقانا وفقًاا للرتتياب
املنصرص عليه يف املار ( )102من هذا القانرن.
 -2جيمع املستحق بع النرب واملعاش يف حنور قيمة احلن األرنى للمعاش املقر باالفقر
األربري من املار ( )24من هذا القانرن.
 -3جتمع األ ملة بع معاشها عن زوجها وبع معاشها بصفتها منتفعة بأحماام هاذا القاانرن كماا
جتمع بع معاشها عن زوجها وبع رربلها من العم أو املهنة وذلك رون حنور.
 -4جيمع األ م بع معاشه عن زوجتاه وباع معاشاه بصافته منتفعًاا بأحماام هاذا القاانرن كماا
جيمع بع معاشه عن زوجته وبع رربله من العم أو املهنة وذلك رون حنور.
 -5جيمع األوالر بع املعاشع املستحقع عن والن هم رون حنور.
 -6جيمع املستحق بع املعاشات املستحقة له عن شخص واحن وذلك بنون حنور.
مادة (: )105
قطع معاش املستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحنى احلاالت اآلتية:
 -1وفا املستحق.
 -2زواج األ ملة أو األ م أو البنا أو األرباااا.
 -3بلرغ االبن أو األخ دن احلار ة والعشر ن و ست نى من ذلك احلاالت اآلتية:
أ -العاجز عن المسب حتى زوال حالة العجز.
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 الطالااب حتااى تااا خ التحاقااه بعم ا أو مزاولتااه مهنااة أو تااا خ بلرغااه داان الساردااةوالعشر ن أ هما أقر

و ستمر صرف معاش الطالب الذي بلغ دن السارداة والعشار ن

ربالل السنة الن ادية حتى نها ة تلك السنة.
ج -احلاص على مؤه نهائي حتى تا خ التحاقه بعما أو مزاولتاه مهناة أو تاا خ بلرغاه
دن الساردة والعشر ن بالنسبة للحاصلع على الليسانس أو البماالر رس ودان الرابعاة
والعشر ن بالنسبة للحاصلع على املؤهالت النهائية األق

أي التا خيع أقر .

 -4ترافر شروط ادتحقاق معاش آربر اراعا أحمام املارتع (  )104 102من هذا القانرن.
وتصرف لالبن أو األخ يف حالة قطع املعاش لغري الرفا أو اداتحقاق معااش ذي أولر اة أعلاى
ولالبنااة أو األربااا يف حالااة قطااع املعاااش للاازواج منحااة تساااوي معاااش داانة حباان أرنااى مقاانا ه
مخسمائة جنيه وال تصرف هاذه املنحاة إال ملار واحان وحتانر الالئحاة التنفيذ اة ئاذا القاانرن
قراعن وإجرااات صرف هذه املنحة.
مادة (: )106
يف حالة إ قاف أو قطع معاش أحن املستحقع كله أو بعضه ئرل إىل باقي املستحقع مان فئاة
هااذا املسااتحق ويف حالااة عاانم وجاارر مسااتحقع آرباار ن ماان هااذه الفئااة ااتم الاارر علااى باااقي
املستحقع بالفئات األربرى فإذا زار نصيب املررور عليه على أقصاى نصايب لاه باجلانول قام ()7
املرافق ئذا القانرن وفقًا للحالة يف تا خ الرر ُر الباقي على الفئة التالية وذلاك اراعاا الرتتياب
الذي رر بالالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن يف هذا الشأن.
ويف حالة زوال دبب إ قاف املعااش كلاه أو بعضاه ألحان املساتحقع عاار ترز اع املعااش باع
مجيع املستحقع يف تا خ زوال السبب.
و تحنر نصيب املستحق الذي ُرر عليه جزا من املعاش اا ال جيااوز احلان األقصاى للنصايب
احملنر باجلنول قم ( )7املرافق ئذا القانرن.
ويف حالة قطع معاش الرالن ن يف احلالة قم ( )2من اجلنول قام ( )7املرافاق ئارل البااقي
ماان نصاايبهما بعاان الاارر علااى فئااة األ ام ا إىل اإلرباار واألرباارات الااذ ن تتاارافر يف شااأنهم شااروط
ادتحقاق املعاش يف هذا التا خ وذلك يف حنور الربع.
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ويف حالااة قطااع معاااش فئااة األ ام ا يف احلالااة املشااا إليهااا بااالفقر السااابقة ئاارل بااع معاااش
صاحب املعاش إىل اإلربر واألربرات الذ ن تتارافر يف شاأنهم شاروط اداتحقاق املعااش يف هاذا
التا خ.
مادة (: )107
عار ترز ع املعاش بع املستحقع من أول الشهر التالي لتحقق إحنى الرقائع اآلتية:
 -1طالق أو ترم البنا أو األربا.
 -2عجز االبن أو األخ عن المسب.
وتتضمن الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن وإجرااات تنفيذ أحمام هذا البا .
مادة (: )108
تسري أحمام هذا البا

على املستحقع عن املعاملع بقرانع املعاشات اخلاصة وذلاك فيماا

مل رر بشأنه نص رباص.
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الباب التاسع

مادة (: )109

اخلزانة العامة

أماارال صااننوق التااأمع االجتماااعي املشااا إليااه باملااار ( )5ماان هااذا القااانرن أماارال رباصااة
و تتمتع جبميع أوجاه وأشامال احلما اة املقار

لألمارال العاماة وهاى وعرائانها حاق للمساتفين ن

منها وجياب علاى ائيئاة ومجياع جهاات النولاة أن تتعاما معهاا علاى أنهاا أمارال رباصاة وال جيارز
الصرف منها إال يف األغراض اليت أنشأت من أجلها وحنرت ارجب هذا القانرن.
مادة (: )110
احلقاارق الاايت تقاار طبقًاا ألحمااام هااذا القااانرن هااي وحاانها الاايت لتاازم بهااا صاننوق التااأمع
االجتماعي املشا إليه باملار ( )5من هذا القانرن فإذا ادتحق املؤمن عليه أو صاحب املعاش أو
املسااتحقع عاان أ همااا ز ااار عليهااا تطبيقًاا لقاارانع أو قاارا ات رباصااة فتلتاازم اخلزانااة العامااة بتلااك
الز ار .
وجيرز للخزانة العامة تفر ض ائيئة يف الصرف نيابة عنها على أن تسنر ماا قاماا ائيئاة بصارفه
وذلك ربالل ثالثع رمًا من تا خ الصرف ويف حالة التأربري تلتزم اخلزانة العامة بسنار فائن على
املبالغ اليت مل تسانر عان املان مان تاا خ الصارف حايت تاا خ السانار وحتساب الفائان براقاع
متردط العائن علي إصنا ات اخلزانة من األذون والسننات ربالل ذات املن .
مادة (: )111

تلتزم اخلزانة العاماة بسانار قساط دانرى للهيئاة براقاع  160.5ملياا جنياه ازار بنسابة ()٪5.7

مركبة دنرًا و ؤرى هذا القسط ملن مخسع دنة وذلك مقاب قيام صاننوق التاأمع االجتمااعي
املنصرص عليه باملار ( )5من هذا القانرن بتحم ما لي:
 -1التزامات اخلزانة العامة يف املعاشات املستحقة حتى تا خ العم بهذا القانرن.
 -2التزاماات اخلزاناة العاماة املقاار

ارجاب أحماام هاذا القااانرن املنصارص عليهاا يف املااارتع

ال انية وال ال ة من قانرن اإلصنا واملرار أ قاام ( 19بنان
(بنن ج)  163 159 35 29من هذا القانرن.
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مان البنان (23 )3بنان 28 27 )4

 -3مساهمة اخلزانة العامة بالنسبة للفئات املشا إليها بالبنن ابعًا من املار ( )2من هذا القانرن.
 -4املبالغ املررعة حلسا

صاننوقي التاأمع االجتمااعي لانى بناك االدات ما القارمي يف تاا خ

العم بأحمام هذا القانرن.
 -5مبالغ الصمرك اليت صن ت من وزا

املالياة لصاننوقي التاأمع االجتمااعي قبا تاا خ العما

بأحمام هذا القانرن.
 -6كام املن رنية املستحقة على اخلزانة العامة لصننوقي التاأمع االجتمااعي قبا تاا خ العما
بأحمام هذا القانرن.

 -7العجااااز اإلكتاااارا ي يف نظااااام التااااأمع االجتماااااعي احلااااالي يف تااااا خ العماااا بهااااذا

القانرن .وال شم القسط السنري املشا إليه ما لي:
 .1املعاشات االدت نائية املقر

بقرا ئيس اجلمهر ة بالقانرن قم  71لسانة 1964والايت

تتقر اعتبا ًا من تا خ العم بهذا القانرن.
 .2أي مزا ا إةافية تتقر بعن تا خ العم بهذا القاانرن وتتحما بهاا اخلزاناة العاماة داراا
بز ار املزا ا أو ادتحناث مزا ا إةافية لبعض الفئات.
وعلااى اخلزانااة العامااة بعاان انتهاااا ماان اخلمسااع داانة املنصاارص عليهااا بااالفقر األوىل ماان
هذه املار أراا املستحقات املالية املقر

وفقًا ألحمام هذا القانرن إىل ائيئة.

و صاان قااارا مااان ئااايس جملااس الااارز اا بنااااا علاااى عاارض وز ااار املالياااة والاارز ر املخاااتص
بالتأمينات االجتماعية بقراعن وأحمام تنفيذ هذه املار .
مادة (: )112

عااار النظاار يف ماانى كفا ااة قيمااة القسااط املسااتحق علااى اخلزانااة العامااة بعاان ثالثااع عامًااا

مااان تاااا خ العما ا بهاااذا القاااانرن وذلاااك مااان رباااالل إعااانار ر اداااة مالياااة وإكترا اااة لنظاااام
التاااأمع االجتمااااعي اعرفاااة جلناااة اخلاااءاا وإذا انتهاااا الن اداااة إىل ز اااار قيماااة القساااط اااتم
اختاذ اإلجرااات التشر عية الالزمة لتنفيذ ذلك.
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مادة (: )113

تلتزم اخلزانة العامة بسنار القسط السنري املشاا إلياه باملاار ( )112مان هاذا القاانرن براقاع

جاازا ماان إثنااى عشاار جاازاًا ربااالل الساانة املسااتحق عنهااا القسااط علااى أن ااتم داانار جاازا القسااط
املستحق ربالل شهر االدتحقاق اا ال جياوز نها ته ويف حالاة التاأربري تلتازم اخلزاناة العاماة بسانار
فائن علي املبالغ اليت مل تسنر عن املن من تا خ الصرف حيت تا خ السنار وحتساب الفائان
براقع متردط العائن علي إصنا ات اخلزانة من األذون والسننات ربالل ذات املن .
ويف حالااة التااأربري عاان الساانار ملاان ثالثااة أشااهر متصاالة لتاازم ئاايس ائيئااة بعاارض األماار
على جملس الرز اا الختاذ ما لزم يف هذا الشأن.
مادة (: )114

ماااع عااانم اإلرباااالل بأحماااام املاااار ( )113مااان هاااذا القاااانرن تلتااازم اخلزاناااة العاماااة عنااان

عااارض مشاااروع قاااانرن املرازناااة العاماااة علاااى جملاااس النااارا

بتقااان م تقر ااار فيااان قياااام اخلزاناااة

العامة بأراا املبالغ املنصرص عليها باملار ( )111من هذا القانرن.
وال جيااارز إقااارا مشاااروع قاااانرن املرازناااة العاماااة للنولاااة إال بعا ان إر اج املباااالغ املنصااارص
عليها باملار ( )111من هذا القانرن يف املشروع.
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الباب العاشر

األحكام العامة واملتنوعة
الفصل األول

قواعد حساب االشرتاكات

مادة (: )115

لتزم صاحب العم بأراا االشرتاكات املستحقة عن العاملع لن ه وفقًاا ألحماام هاذا القاانرن

وتشم احلصة اليت لتزم بها واحلصة اليت لتزم باقتطاعها من أجر املؤمن عليه.
وحتسب االشرتاكاات اليت ؤر هاا صاحاب العما بالنسبة للمؤمن عليهم املشا إليهم يف أوالً من
املار ( )2وفقًا ملا أتي:
أ -بالنسبة للبندين ( :)2 ،1على أداس ما ستحقاه املؤمن عليه من أجر ربالل ك شهر.
 بالنسبة لباقي البنود :ربالل دنة ميالر ة على أدااس أجار هم يف شاهر ناا ر مان كاعااام وإذا كااان التحاااق العاما باخلنمااة بعاان الشااهر املااذكر فتحسااب االشاارتاكات علااى
أداس أجار شاهر االلتحااق باخلنماة وذلاك حتاى ناا ر التاالي ثام عاما بعان ذلاك علاى
األداس املتقنم.
و راعى يف حسا

األجر حتن ن عنر أ ام العم يف الشهار ب الثع رمًا بالنسبة ملن ال تقاةارن

أجر هم مشاهر .
وال تسااتحق االشاارتاكات عاان الشااهر الااذي تب انأ فيااه اخلنماااة إال إذا ك اان شااهرًا كااامالً و تسااتحق
االشرتاكات كاملةً عن الشهر الذي تنتهى فيه اخلنمة.
و عفى املؤمن عليه وصاحب العم من االشرتاكات املستحقة عن من التجنين اإللزامي.
مادة (: )116

ماع عانم اإلرباالل باحلان األرناى ألجار االشاارتاك حتانر الالئحاة التنفيذ اة ئاذا القاانرن أجاار

اشرتاك بعض فئات املؤمن عليهم وطر قة حسابه وطر قاة حسا
أرائها.
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االشرتاكات وامللتازم بهاا ومراعيان

مادة (: )117

جيرز للمؤمن عليه من الفئات املشا إليها بالبنن ن ثانيًا وثالًا مان املاار ( )2مان هاذا القاانرن

طلااب تعاان

ررب ا اشاارتاكه إىل فئااة الاانرب األعلااى بشاارط أن ماارن قاان أرى مجيااع املبااالغ

املستحقة عليه حتى تا خ تقنمه بطلب التعن
فئة النرب األق مباشر بعان تقان م األدابا
األدبا

كما جيرز له طلب تعن
املاء

فئة ررب االشارتاك إىل

لاذلك وال اتم التعان

إال بعان حبام هاذه

ومرافقة ائيئة.
.

و سري تعن

فئة ررب االشرتاك اعتبا ًا من أول الشهر التالي لتا خ تقن م طلب التعن

و تعع تعن

ررب االشرتاك الشهري للمؤمن عليهم املشا إليهم إىل فئة النرب األعلى التالياة

بعن مضى ثالث دنرات على األك ر على ادتمرا االشرتاك بفئة النرب األق .
وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن الشروط واإلجرااات الالزمة لتنفيذ هذه األحمام.
مادة (: )118
جيرز للمؤمن عليه املشا إليه يف املار ( )117طلب تعان

رربا مانر اشارتاكه الفعلياة مناذ

بنا اشرتاكه يف النظام إىل ررب اشارتاكه يف تاا خ طلاب التعان
جيرز له تعن

أو إىل أي رربا أعلاى كماا

بعض فئات اشرتاكه واليت تبنأ بالتتابع مان أوىل املانر إىل فئاة أعلاى .ويف مجياع

األحرال شرتط لقبرل طلب التعن

ترافرالشروط اآلتية:

 -1أن مرن قن أرى مجيع املبالغ املستحقة عليه للهيئة حتى تا خ تقن م طلب التعن

.

 -2أن تقر اجلهة الطبياة لياقتاه الصاحية وحتانر الالئحاة التنفيذ ااة ئاذا القاانرن إجارااات
حتن ن احلالة الصحية للمؤمن عليه.
و لتاازم املااؤمن عليااه يف حالااة طلااب التعاان

بااأراا فااروق االشاارتاكات ومبلااغ إةااايف بنساابة

متردط إصنا ات اخلزانة من األذون والسننات من إمجالي هذه الفروق وذلك اعتباا ًا مان تاا خ
بنا االشرتاك حتى نها ة الشهر السابق على تا خ األراا.
وال عتء املؤمن عليه مشرتكًا بالنرب املعانل إال إذا مت دانار هاذه املباالغ رباالل دانة مان
تا خ إربطا ه بتحن نها وقب حتقق واقعة ادتحقاق أي من احلقرق املقر
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بهذا القانرن.

مادة (: )119
تستحق االشرتاكات عن املنر اآلتية وذلك وفقًا للقراعن واألحمام املبينة قر ن ك منها:
 - 1مدد اإلعارات اخلارجية بدون أجر ومدد اإلجـازات اخلاصة للعمل باخلـارج :لتاازم املاؤمن
عليه حبصته وحصة صاحب العم يف االشرتاكات وتؤرى بإحنى العمالت األجنبية.
وحتاانر الالئحااة التنفيذ ااة ئااذا القااانرن بعاان االتفاااق مااع الاارز ر املخااتص ناارع العمااالت
األجنبية ودعر التحر

وكيفية ومراعين أراا االشرتاكات واملبالغ اإلةافية اليت تستحق يف

حالة التأربري يف السنار وذلك وفقاً للنسب املقر

يف املار ( )121من هذا القانرن.

 - 2مدد اإلجـازات اخلاصـة بـدون أجـر :لتازم املاؤمن علياه حبصاته وحصاة صااحب العما يف
االشرتاكات إذا غب يف حسابها ةامن مان اشارتاكه يف التاأمع وحتانر الالئحاة التنفيذ اة
ئااذا القااانرن األحمااام املنظمااة لميفيااة ومراعياان إبااناا الرغبااة وأراا االشاارتاكات واملبااالغ
اإلةااافية الاايت تسااتحق يف حالااة التااأربري يف األراا وذلااك وفقاًا للنسااب املقار

يف املااار

( )121من هذا القانرن.
وإذا ثبا التحاق املؤمن عليه بعم ربالل من اإلجااز فياتم االلتازام بسانار حصاة املاؤمن
عليه وحصاة صااحب العما يف االشارتاكات وحتانر الالئحاة التنفيذ اة ئاذا القاانرن مراعيان
األراا وامللتزم بها واملبالغ اإلةافية وفقًا للنسب املقار

يف املاار ( )121مان هاذا القاانرن

اليت تستحق يف حالة التأربري يف األراا.
 - 3مدد اإلجازات الدراسيـة بدون أجر  :لتزم صاحب العم حبصته يف االشرتاكات وتؤرى يف
املراعياان النو ااة و لتاازم املااؤمن عليااه حبصااته و ؤر هااا يف املراعياان احمل انر بالالئح اة
التنفيذ ة ئذا القانرن.
 - 4مدد البعثات العلمية بدون أجر  :تلتزم اجلهة املرفن للبع ة حبصاة صااحب العما وحصاة
املؤمن عليه يف االشرتاكات وتؤرى يف املراعين النو ة.
 - 5مدد اإلعارة الداخلية  :تلتزم اجلهااة املعاا إليهاا حبصاة صااحب العما يف االشارتاكات كماا
تلتزم خبصم حصة املؤمن عليه من أجره وتاؤرى للجهاة املعاا منهاا يف املراعيان احملانر
لسنارها للهيئة يف املراعين النو ة.
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و سري حمم هذا البنن يف شأن حاالت النن

الملي.

 - 6مدد االستدعاء واالستبقاء :تلتازم اجلهاة الايت تاؤري أجار املاؤمن علياه رباالل تلاك املانر
حبصة صاحب العم يف االشارتاكات كماا تلتازم هاذه اجلهاة خبصام حصاة املاؤمن علياه مان
أجره وتؤرى احلصتان للهيئة يف املراعين النو ة.
مادة (: )120
لتزم صاحب العم يف القطاع اخلاص بأن قنم للهيئة بيانات العاملع وأجر هم واشرتاكاتهم
وذلك وفق النماذج اليت تعنها ائيئة وبالشروط واألوةااع املنصارص عليهاا يف املاار ( )127مان
هذا القانرن.
وحتسب االشرتاكات على أداس البيانات الرا ر يف هذه النماذج.
فإذا مل قنم صاحب العم البيانات املشاا إليهاا مارن حساا

االشارتاكات علاى أدااس آربار

بيان قنم منه للهيئة أو طبقًا ملا تسفر عنه حتر اتها ويف تلك احلالاة تلتازم ائيئاة باأن ختطار صااحب
العم بقيمة االشرتاكات واملبالغ األربرى املستحقة عليه و مارن لصااحب العما االعارتاض علاى
هذه املطالبة لنى املمتب املختص ربالل ثالثاع رمااً مان تاا خ تسالمه اإلربطاا ماع أراا دام
اعرتاض قيمته مائة جنيه رح إىل احلساا

املنصرص عليه يف املار ( )150من هذا القاانرن وال

ال إال بعن أراا الردم املشا إليه.
عتء االعرتاض مقبر ً
وعلى ائيئة الرر على هذا االعرتاض ربالل ثالثع رمًا من تا خ و وره إليها.
ويف حالااة فااض ائيئااة اعاارتاض صاااحب العما

ماارن لااه أن طلااب عاارض الناازاع علااى جلنااة

فحص املنازعات املنصرص عليها باملار ( )148من هذا القانرن وتعلن ائيئة صاحب العم بقرا
اللجنة وتعنل املستحقات وفقًا ئذا القرا .
ولصاحب العم الطعن على قارا اللجناة أماام احملمماة املختصاة رباالل الا الثع رمًاا التالياة
لصنو ه و صبح احلسا

نهائيًا وتمرن املستحقات واجبة األراا بانقضاا مرعن الطعن رون طعن أو

برفض ائيئة العرتاض صاحب العم وعنم قيامه بطلب عرض النزاع علاى جلناة فحاص املنازعاات
ربالل ثالثع رمًا من تا خ ادتالمه اإلربطا بالرفض.
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مادة (: )121
لتزم صاحب العم بالنسبة للمؤمن عليهم املشا إلايهم يف البنان أوالً مان املاار ( )2مان هاذا
القااانرن كمااا لتاازم املااؤمن عليااه وفقًااا ألحمااام البناارر ثانيًااا وثالً اا و ابعًااا ماان ذات املااار حبسااب
األحرال بأراا املبالغ التالي بيانها يف املراعين احملنر قر ن ك منها:
 -1االشرتاكات املستحقة عن الشهر وذلك يف أول الشهر التالي لشهر االدتحقاق.
 -2األقساط املستحقة على املؤمن عليه وذلك يف أول الشهر التالي لشهر االدتحقاق.
 -3األقساط املستحقة عن املبالغ املتأربر وذلك يف أول الشهر املستحق عنه القسط.
 -4املبالغ اليت قرم خبصمها شهرًا من أجر املؤمن عليه يف احلانور اجلاائز احلجاز عليهاا أو
النزول عنها واليت صرفا للمؤمن عليه بنون وجه حاق مان ائيئاة وذلاك اعتباا ًا مان أول
الشهر التالي لتا خ إربطا صاحب العم .
ويف حالة التاأربري يف أراا أي مان املباالغ املشاا إليهاا ساتحق علاى امللتازم بااألراا ااا يف
ذلك اجلهاز اإلرا ي للنولة وائيئات العامة مبلغ إةايف شهري عن من التأربري من تاا خ وجار
األراا حتى نها ة شهر السنار وحيسب املبلغ اإلةايف بنسبة تساوي متردط إصنا ات اخلزانة مان
األذون والسننات يف الشهر السابق للشهر الذي تعع فيه دنار املبالغ مضافًا إليه (.)٪2
و تم اإلعفاا من املبلغ اإلةايف إذا مت السنار ربالل مخسة عشر رمًا من تا خ وجر

األراا.

ويف مجيع األحرال تحم امللتزم باألراا بنفقات إ دال االشرتاكات واملبالغ املستحقة إىل
ائيئة وجيرز للهيئة أن تقاارم بالتحصيا مقابا واحان يف األلاف مان قيمااة املباالغ احملصالة حبان
أرنااى مقاانا ه عشاار جنيهااات وحباان أقصااى مقاانا ه مائااة جنيااه و رحا هااذا املبلااغ إىل احلسااااا
املنصرص عليه يف املار ( )150من هذا القانرن.
وادت نااً من أحمام الفقرات السابقة جيرز للهيئة بعن مرافقة جملس اإلرا

أن تتبع يف حتصي

االشرتاكات طرقًا وودائ أربرى يف احلاالت اليت حتتاج فيها إىل ذلك وعلى األربص ما أتي:
 -1إدنار حتصاي اشارتاكات التاأمع االجتمااعي إىل اجلهاات اإلرا اة باالتفااق ماع السالطات
املختصة و تعع على هذه اجلهات حتصي االشرتاكات وتر نها يف مراعيانها احملانر
فر حتصيلها إىل ائيئة يف ميعار غا ته أول الشهر التالي لشهر التحصي وذلك مقابا نسبة ال
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تز ن عن ( )٪1مان قيمااة املباالغ احملصالة ختصاص حلساا

العااملع القاائمع بالتحصاي

و مرن ئذه اجلهات يف دبي اداتيفاا مساتحقات ائيئاة دالطة ترقياع احلجاز اإلرا ي وفقًاا
حلمم املار ( )132من هذا القانرن.
 -2حتن ن املبالغ اإلةافية اليت تساتحق علاى امللتازم بالتحصاي يف حالاة التاأربر يف التر ان
عن املراعين املقر

وذلك اا ال جياوز النسب املقر

بهذه املار .

وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن يف مجيع احلاالت املراعين والشروط واإلجارااات الايت
تتبع يف حتصي االشرتاكات واملبالغ املستحقة للهيئة طبقًا ألحمام هذا القانرن.
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الفصل الثاني

مادة (: )122

أحكام خاصة بأداء االشرتاك لبعض فئات املؤمن عليهم

مع عنم اإلربالل باملار ( )120مان هاذا القاانرن اؤري صااحب العما يف القطااع اخلااص
االشرتاكات كاملة إذا كان عقن العم مرقرفًا أو كاناا أجار املؤمن عليهام ال تمفاي لاذلك .وتعتاء
املبالغ الايت ؤر هاا صااحب العما عان املاؤمن علايهم يف حمام القارض و ماارن الرفااا بهاا طبقًاا
لألحمام اليت حتنرها الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن.
و لتزم صااحب العما يف القطااع اخلااص باأن علاق يف أمااكن العما الشاهار النالاة علاى
دنار اشرتاكه يف ائيئة وتتضمن الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن البيانات اخلاصة بهذه الشهار .
مادة (: )123
للهيئااة ادااتخنام الردااائ الالزمااة لتحصااي االشاارتاكات ومسااتحقاتها املاليااة األرباارى وصاارف
املعاشااات وغريهااا ماان احلقاارق املقاار

يف هااذا القااانرن اااا يف ذلااك األروات املاليااة والرداائ

اإللمرتونية وادتخنام شبمات السنار والتحصي اإللمرتوني املصرفية واحلمرمية.
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الفصل الثالث

يف اإلعفاء من الضرائب ومقابل أداء اخلدمات
مادة (: )124
تعفى قيماة االشرتاكاات املستحقاة وفقاًا ألحماام هذا القانرن من مجياع الضارائب والردارم أًاا
كان نرعها املفروةة حاليًا واليت تفرض مستقبالً.
وتعفااى االدااتما ات واملسااتننات والبطاقااات والعقاارر واملخالصااات والشااهارات واملطبرعااات
ومجيع احملر ات اليت تطلبها تنفيذ هذا القانرن من درم النمغة.
وتعفى أمرال ائيئة ال ابتة واملنقرلة ومجياع عملياتهاا االدات ما ة مهماا كاان نرعهاا مان مجياع
أنراع الضرائب اا يف ذلك الضر بة على القيمة املضافة والضر بة علاى العقاا ات املبنياة والردارم
املفروةة حاليًا أو اليت تفرض مستقبالً من احلمرمة أو أي دلطة عامة أربارى راربا مجهر اة مصار
العربية وكذا من درم الترثيق والشهر والنمغة يف أي عم من أعمال الشهر أو الترثيق.
كمااا تعفااى العمليااات الاايت تباشاارها ائيئااة مااان اخلضاارع ألحمااام القاارانع اخلاصااة باإلشاااراف
والرقابة على هيئات التأمع.
وتعفى ائيئاة مان أراا الضارائب والردارم علاى األصاناف الالزماة ألعمائاا الايت تساتر رها مان
اخلا ج.
مادة (: )125
تعفى مجيع احلقرق واملباالغ الايت تاؤرى وفقًاا ألحماام هاذا القاانرن مان اخلضارع للضارائب
والردرم جبميع أنراعها كما سري هذا اإلعفاا على متجمن هذه احلقرق.
مادة (: )126
تعفى من الردرم القضائية يف مجيع ر جات التقاةاي الانعاوى الايت ترفعهاا ائيئاة أو املاؤمن
علاايهم أو أصااحا

املعاشااات أو املسااتحقرن طبقًاا ألحمااام هااذا القااانرن و ماارن نظرهااا علااى وجااه

االدتعجال وللمحممة يف مجيع األحرال احلمم بالنفااذ املعج وبال كفالة.
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مادة (: )127
تقن احلقرق املقار

وفقًاا ئاذا القاانرن علاى أدااس البياناات واملساتننات الارا ر يف ملاف

التأمع االجتماعي اخلاص باملؤمن عليه رون الرجرع إىل ملف اخلنمة.
وحتنر الالئحة التنفيذ اة ئاذا القاانرن الساجالت والانفاتر الايت لتازم صااحب العما حبفظهاا
وامللفات اليت نشئها لم مؤمن عليه واملستننات اليت تررع بها وكذلك البيانات والنمااذج الايت
لتاازم بتقاان ها للهيئااة عاان العاااملع لن ااه وأجاار هم واشاارتاكاتهم ومراعياان تقاان م هااذه البيانااات
والنماذج.
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الفصل الرابع

مستندات الصرف

مادة (: )128

ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد املنازعة

حتنر الالئحاة التنفيذ اة ئذا القانرن بناا على اقرتا جملس إرا
واملستننات الالزمة لتسر ة وصرف احلقرق املقر

ائيئااة الشااروط واألوةااع

بهذا القانرن.

مادة (: )129
ادت نااً من أحمام القانرن املنني جيب تقن م طلب صرف املعااش أو التعار ض أو أي مباالغ
مستحقة طبقًا ألحمام هذا القانرن يف ميعار أقصاه مخس دانرات مان التاا خ الاذي نشاأ فياه دابب
االدتحقاق وإذا قنم الطلب بعن انتهاا امليعار املشا إليه فيتم صرف املعاش اعتبا ًا من أول الشهر
الذي قانم فياه الطلاب باإلةاافة إىل قيماة املعاشاات املساتحقة عان اخلماس دانرات الساابقة علاى
تا خ تقن م طلب الصرف و سقط احلق يف صرف باقى احلقرق.
وتعتااء املطالبااة باأي ماان احلقاارق املقاار

بأحمااام هااذا القااانرن شاااملة املطالبااة بباااقي تلااك

احلقرق.
و نقطاع در ان امليعار املشا إليه بالنسبة إىل املستحقع مجيعًا إذا تقنم أحانهم يف املرعان
احملنر.
و رقف أراا املعاش الذي ال تم صرفه ملن دتة أشهر وتسري أحمام الفقر األوىل عنن تقن م
طلب من صاحب الشأن إلعار صرف املعاش.
مادة (: )130
على ائيئة أن تتخاذ مان الردائا ما مف تقن ر احلقرق التأمينية وصارفها رباالل أ بعاة أداابيع
من تا خ تقن م املؤمن عليه أو املستحقع طلبًا بذلك مشفرعًا جبميع املستننات املطلربة.
فإذا تأربر صرف املبالغ املستحقة عن املراعين املشا إليها باالفقر الساابقة التزماا ائيئاة بناااً
على طلب صاحب الشأن بنفعها مضافًا إليها مبلغ إةايف عن ك شهر تأربر فيه الصارف عان امليعاار
احملنر وحيسب املبلغ اإلةايف بنسابة تسااوي مترداط إصانا ات اخلزاناة مان األذون والساننات
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وذلك من تا اخ ادتيفاااا املاؤمن علياه أو املستفين اان املساتننات املطلرباة مانهم وااا ال جيااوز
قيمة أص املستحقات.
وترجع ائيئة عالى املتسبب يف تأربري الصرف بقيمة املبالغ اإلةافية املشا إليها الايت التزماا
بها ما مل با أن التأربري اجع خلطأ مرفقي.
وال تستحق املبالغ اإلةافية املشا إليها يف حاالت املنازعات إال من تا خ فاع النعارى.
مادة (: )131
مع عنم اإلربالل بأحمام املارتع ( )59 56من هذا القاانرن ال جيارز للهيئاة تعان
املقر

احلقارق

بهذا القانرن بانقضاا ثالث دنرات من تا خ اإلربطا باربط احلقارق التأمينياة بصافة نهائياة

كما تسقط رعرى املطالبة بتعن

تلك احلقارق بعان انقضااا امليعاار املشاا إلياه وذلاك فيماا عانا

احلاالت اآلتية:
 -1صنو حمم قضائى بات.
 -2صنو قانرن الحق قر ز ار احلقرق التأمينية.
 -3األربطاا املار ة اليت تقع يف احلسا

عنن التسر ة.

 -4حاالت الغش والتنليس.
 -5احلاالت اليت ال مرن لصاحب الشأن فيها األحقية يف أص احلق التأميين.
وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن طرذج اإلربطا املشا إليه يف الفقر األوىل.
ويف مجيع األحرال سقط احلق يف فع رعرى املطالبة بتعن
عشر دنة من تا خ االدتحقاق.
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تلك احلقرق بانقضااا مخاس

الفصل اخلامس

مادة (: )132

ضمانات التحصيل

مرن للمبالغ املستحقة للهيئة اقتضى أحمام هذا القاانرن امتيااز علاى مجياع أمارال املان ن
من منقرل وعقا وتساترفى قبا املصاروفات القضاائية .وللهيئاة حااق حتصاي هاذه املباالغ بطر اق
احلجاز اإلرا ي وجيرز ئا تقسيط املبالغ املستحقة على صاحب الشاأن وذلاك بالشاروط واألوةااع
اليت حتنرها الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن.
مادة (: )133
ال جيرز احلجز أو النزول عن مساتحقات املاؤمن علياه أو صااحب املعااش أو املساتفين ن لانى
ائيئة.
وادت نااً من حمم الفقار الساابقة جيارز احلجاز أو النازول عان املساتحقات املشاا إليهاا لسانار
احلقرق اآلتية:
 -1النفقااات اراعااا أحمااام القااانرن قاام  1لساانة  2000بشااأن تنظاايم بعااض أوةاااع وإجاارااات
التقاةي يف مسائ األحرال الشخصية.
 -2ما جتمن للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن.
 -3املبالغ املستحقة للمعاشات العسمر ة والضمان االجتماعي.
و راعى بالنسبة للمعاش الشهري أن مرن اخلصم يف حنور ( )٪25منه ويف حالاة التازاحم
بنأ خبصم ر ن النفقة يف حنور اجلزا اجلاائز احلجاز علياه خمصارمًا مناه نان املعااش للرفااا
بن ن ائيئة.
 -4أقساط قروض بنك ناصر االجتماعي.
 -5األقساط املستحقة للهيئة.
 -6احلاالت اليت رافق عليها جملس اإلرا

نزوالً على غبة صاحب الشأن.

155/86

واراعا الفقر السابقة مرن للهيئة ربصم ماا مارن قان اداتحق علاى املاؤمن علياه أو صااحب
املعاش من مبالغ قب وفاته من إمجالي احلقرق التأمينية للمستفين ن تقسام بيانهم بنسابة ماا صارف
لم منهم.
وجيرز للهيئة قبرل أراا املبالغ املستحقة ئا على املؤمن عليه بالتقسيط وفقًا للجانول قام ()4
املرفق وتسقط األقساط املتبقياة يف حالاة اداتحقاق املعااش للعجاز أو الرفاا وفقًاا ألحماام املاار
( )21من هذا القانرن.
وال تم صرف املعاش املستحق وفقًا للبنن قم ( )6من املار ( )21من هذا القانرن إال بعن أراا
املبالغ املستحقة علي املاؤمن علياه والقيماة احلالياة لألقسااط وفقًاا جلانول القيماة احلالياة املرفاق
بالالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن.
ويف حالااة صاارف تعاار ض النفعااة الراحاان مااع عاانم ادااتحقاق معاااش ختصاام القيمااة احلاليااة
لألقساط املستحقة على املؤمن عليه من املبالغ املستحقة له.
و رقف دنار األقسااط املساتحقة علاى املاؤمن علياه يف مجياع احلااالت الايت ال ساتحق عنهاا
أجرًا أو تعر ضًا عن األجر و ستأنف السنار فر ادتحقاق األجر وتزار من التقسيط بقن املان الايت
أوقف فيها دنار األقساط.
وجياارز للهيئااة قباارل تقساايط املبااالغ املسااتحقة ئااا قب ا املااؤمن عليااه أو صاااحب املعاااش أو
املستفين ن على مخس دنرات.
كما مارن للهيئاة احلجاز علاى أجار املاؤمن علياه لسانار متجمان االشارتاكات ومتجمان املباالغ
املستحقة ئا وذلك مع مراعا احلنور والقراعن املنصرص عليها يف الفقر ال انية من هذه املار .
مادة (: )134
جيرز للمؤمن عليه أو صاحب املعاش أو املستحقع طلب أي بيانات عن حالته التأمينية مقابا
أراا مبلغ ال جياوز عشر جنيهات عن ك طلب وحتنر الالئحة التنفيذ اة ئاذا القاانرن قيماة مقابا
أراا اخلنمة وإجرااات احلصرل على البيانات وحاالت اإلعفاا من املقاب املشا إليه.
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مادة (: )135
حينر جملس االرا

مقاب االنتفاع باخلنمات التأمينية اليت تقنمها ائيئة للغري.

مادة (: )136
تلتاازم ائيئااة بإعطاااا أصااحا

األعمااال يف القطاااع اخلاااص شااهار مقابا أراا مبلااغ ال تجاااوز

عشر جنيهات تنل على انتظاامهم يف االشارتاك يف ائيئاة عان مجياع العااملع لان هم وعلايهم أن
علقرا هذه الشهار يف أماكن هاهر اقر عملهم وجتنر هذه الشهار دنرًا.
و لتزم ك مؤمن عليه مان الفئاات املشاا إليهاا بالبنان ابعًاا مان املاار ( )2بالتقانم إىل ممتاب
ائيئة التابع له حم إقامته لتسجي نفسه لنى ائيئة و عتن يف حتن ن مهنته باملهنة امل بتة ببطاقاة
الرقم القرمي رون غريها.
األعمااال أو امل اؤمن علاايهم علااى

وعلااى مجيااع أجهااز النولااة أن تعلااق التعام ا مااع أصااحا
تقن هم الشهار النالة على االشرتاك بائيئة.

وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئاذا القاانرن قراعان وإجارااات تنفياذ هاذه املاار بعان التنسايق ماع
الرز اا املختصع.
مادة (: )137
تئرل حصيله الردرم وحصيلة مقاب أراا اخلنمات املقار

ارجاب هاذا القاانرن إىل احلساا

املنصرص عليه يف املار ( )150منه.
مادة (: )138
تضمن املنشأ جبميع عناصرها املار ة واملعنر ة يف أي ن كانا مجيع مستحقات ائيئة.
و مرن اخللف مسئرالً بالتضامن مع أصحا

األعمال الساابقع داراا كاانرا مُالكًاا أو مساتأجر ن

للعع حم النشاط عن الرفاا جبميع االلتزامات املستحقة عليهم.
على أنه يف حالة انتقال أحن عناصر املنشأ إلي الغري بالبيع أو باإلرماج أو بالرصية أو باإل ث أو
بالنزول أو بغري ذلك من تصرفات فتمرن مسئرلية اخللف يف حنور قيمة ما آل إليه.
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وال حيرل رون رفع املسئرلية وفقًا ملا دبق درى تقن م من آلاا إلياه املنشاا أو العاع شاهار
صار

من ائيئة يف تا خ دابق على التعام على املنشأ ت با عنم وجرر من رنية علاى املنشاأ

يف التا خ الذي آلا إليه املنشأ أو العع.
مادة (: )139
ُشرتط لصرف احلقرق التأمينية املستحقة للمؤمن عليهم املشا إلايهم باالبنرر ثانيًاا وثالًاا و ابعًاا
من املار ( )2من هذا القانرن أراا االلتزامات املقر
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وفقًا ألحمام هذا القانرن.

الفصل السادس
مادة (: )140

أحكام متنوعة

للمؤمن عليه أن تقنم بطلب إعار النظر يف قرا جهة العالج وذلك رباالل أدابرع مان تاا خ
إربطا ه بانتهاا العالج أو بتا خ العرر إىل العم أو بعانم إصاابته اارض مهاين ورباالل شاهر مان
تا خ إربطا ه بعانم ثبرت العجز أو بتقن ر نسبته.
كما مرن لالبن أو األخ أن تقانم بطلب إعار النظر يف قرا اجلهة الطبية بعانم ثبارت عجازه
عن المسب وذلك ربالل شهر من تا خ إربطا ه بعنم ثبرت العجز.
و قنم الطلاب إىل جلنة التحميم الطي بائيئاة مرفقًا به الشهارات الطبية املؤ ن لرجهة نظره
مع أراا مبلغ عشر ن جنيهًا مقاب أراا ربنمة.
وحتاانر الالئحااة التنفيذ ااة ئااذا القااانرن األحمااام املنظمااة لتشاامي جلنااة التحماايم الطااي
وإجرااات وتنظيم عملها ووديلة اإلربطا بنتيجة قرا اللجنة بعن االتفاق مع وز ر القرى العاملة.
مادة (: )141
تلتزم ائيئة بالرفاا بالتزاماتها املقر

كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم واملستحقع حتى ولر مل قم

صااحب العما باالشارتاك عاانهم يف ائيئاة وتقان احلقارق وفقًاا لألحماام املنصارص عليهاا يف هاذا
القانرن.
وإذا مل تت بااا ائيئااة ماان صااحة البيانااات اخلاصااة ااان االشاارتاك يف التااأمع أو األجاار بااط
املعاش أو التعر ض على أداس املن واألجر غري املتنازع عليهما.
و ؤرى املعاش أو التعر ض على أداس احلن األرنى املقار قانرنًا لألجر يف حالة عانم إمماان
الت با من قيمة األجر.
وادت نااً من قراعن وأحمام االشرتاكات لتزم صاحب العماا باأن اؤري إىل صاننوق التاأمع
االجتماعي القيمة الرأمسالية للمعاش وقيمة املستحقات التأمينية األربرى املرتتبة على ثبرت عالقاة
العم .
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وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن وأحمام حسا

القيمة الرأمسالية.

مادة (: )142
لتزم صاحب العم ارافا ائيئاة ببياان بأمسااا العااملع لن اه الاذ ن تنتهاى ربانمتهم بسابب
بلرغ دن ادتحقاق املعاش وذلك قب مرعن انتهاا اخلنمة ب الثة أشهر على األق .
و لتزم صااحب العما يف القطااع اخلااص عان كا شاهر تاأربر فياه عاان إربطاا ائيئاة بانتهااا
ربنمة املؤمن عليه بأراا مبلغ إةايف بنسبة ( )٪20من قيماة االشارتاك املساتحق عان الشاهر األرباري
ماان ماان اشاارتاك املااؤمن عليااه وذلااك يف احلاااالت وبالشااروط والقراعاان الاايت حتاانرها الالئحااة
التنفيذ ة ئذا القانرن.
مادة (: )143
مرن ملن تننبه ائيئة من العاملع بها احلق يف رربرل حماال العما ااا يف ذلاك املنشاآت
املقامة يف املناطق احلر وغريها مان املنااطق ذات الطبيعاة القانرنياة اخلاصاة يف مراعيان العما
املعتار إلجراا التحر ات الالزمة واالطالع على السجالت والنفاتر واألو اق واحملر ات وامللفاات
واملستننات املالية اليت تتعلق بتنفيذ أحمام هذا القانرن وحيانر وز ار العانل باالتفااق ماع ئايس
.
قانرن
ائيئة العاملع بائيئة الذ ن تمرن ئم صفة الضبطية القضائية يف تطبيق أحمام هذا ال

.

مادة (: )144
لتزم ك من َعهن بتنفيذ أي أعمال إىل مقاول أن خيطر ائيئة بادم املقااول وعنراناه وبياناتاه
عن العملية قب بنا العم بسبعة أ ام علاى األقا

وعانم دانار أي مساتحقات لاه قبا أن قانم ماا

فين دنار اشارتاكات التاأمع االجتمااعي عان هاذه األعماال و مارن مُسانن األعماال متضاامنًا ماع
املقاااول يف الرفاااا بااللتزامااات املق اار

وفقً اا ألحمااام هااذا القااانرن يف حالااة إرباللااه بااللتزامااات

املتقنم بيانها.
كما تلتازم اجلهاات املختصاة بإصانا تاراربيص البنااا أو ائانم أو الايت حتار خمالفاتاه ارافاا
ائيئة ببيانات الرتربيص وادم وعنران املقاول الذي قرم بتنفيذه أو ادم وعناران الصاار يف شاأنه
املخالفات ربالل امليعار املشا إليه بالفقر السابقة.
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مادة (: )145
علااى اجلهااات واملصااا

احلمرميااة اااا يف ذلااك مصاالحة الضاارائب املصاار ة واإلرا

العامااة

للجرازات وائجر واجلنسية وعلى البنرك والنقابات واجلمعيات مرافا ائيئة جبميع البيانات اليت
تطلبها يف جمال تطبيق أحمام هذا القانرن وال عتاء ذلاك إفشااا لسار املهناة أو إرباالالً اقتضايات
الرهيفة.
كماا لتاازم قطاااع األحارال املننيااة ارافااا ائيئاة جبميااع البيانااات واملعلرماات الالزمااة لتنفيااذ
أحمام هذا القانرن وعلى األربص بيانات املهنة واحلالاة االجتماعياة ملساتحقى املعااش مان زواج
وطالق وأي تغيري طارأ عليهاا وكاذا حااالت الرفاا الايت تقاع باع مان حيصالرن علاى معاشاات مان
ائيئة.
على أن مرن مرافا ائيئة بالبيانات املشا إليها رون أي مقاب أو درم.
وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن وأحمام تطبيق هذه املار .
مادة (: )146
علااى وحاانات اجلهاااز اإلرا ي للنولااة وائيئااات واجلمعيااات والنقابااات والشااركات وأصااحا
األعمال الذ ن ساتخنمرن أحان أصاحا

املعاشاات أو املساتحقع يف املعااش وفقااً ألحماام هاذا

القانرن أن خيطروا ائيئة بادم من ستخنمرنه مانهم وتاا خ التحاقاه بالعما ومقانا أجاره واجلهاة
اليت صرف منها معاشه وذلك ربالل شهر من تا خ ادتخنامه.
وعلااى صاااحب املعاااش أو املسااتحق أو ماان صاارف بامسااه املعاااش إبااالغ ائيئااة بما تغاايري يف
أدلر

االدتحقاق اؤري إىل قطاع املعااش أو ربفضاه أو وقفاه وذلاك رباالل شاهر علاى األك ار مان

تا اخ التغيري.
مادة (: )147
ادت نااً من أحمام القانرن املنني تتقارم حقرق ائيئة قب أصحا
وأصحا

األعمال واملاؤمن علايهم

املعاشات واملستفين ن بانقضاا مخس عشر دنة مان تاا خ االداتحقاق وذلاك يف حالاة

متسك املن ن بذلك.
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ومااع عاانم اإلربااالل بأداابا

قطااع التقااارم املنصاارص عليهااا يف القااانرن املاانني تقطااع ماان

التقارم بأي عم تقرم به ائيئة مشف عن متسمها استحقاتها لنى املن ن وعلى األرباص بالتنبياه
على املن ن بأراا املبالغ املستحقة عليه اقتضى أحمام هذا القانرن ارجب كتاا

مرصاى علياه

مصاحرب ًا بعلاام الرصاارل أو باااحلجز اإلرا ي أو غااري ذلااك ماان أعمااال تماارن قاطعااة الناللااة يف هااذا
الشأن.
ويف مجيع األحرال ال سري التقاارم يف مراجهاة ائيئاة بالنسابة للمان ن الاذي تباع أًاا مان
للحصرل على أمرال ائيئة أو لعانم الرفااا اساتحقاتها كاملاة كماا ال ساري

طرق الغش أو التحا

التقارم بالنسبة لصاحب العم الذي مل سبق اشرتاكه يف التأمع عان كا عمالاه أو بعضاهم إال مان
تا خ علم ائيئة بالتحاقهم لن ه.
مادة (: )148
تنشأ بائيئة جلان لفحص املنازعات الناشئة عان تطبياق أحماام هاذا القاانرن و صان بتشاميلها
ونظام عملها وممافآت أعضائها قرا من ئيس ائيئة بعن مرافقة جملس إرا
وعلااى أصاااحا

األعماااال واملاااؤمن علااايهم وأصاااحا

ائيئة.

املعاشاااات واملساااتحقع وغريهااام ماان

املستفين ن قب اللجرا إىل القضاا تقن م طلب إىل ائيئة لعرض النازاع علاى اللجاان املشاا إليهاا
لتسر ته بالطرق الرر ة.
ومع عنم اإلربالل بأحماام املار ( )118من هاذا القاانرن ال جياارز فاع الانعرى قبا مضاى
ثالثع رمًا من تا خ تقن م الطلب املشا إليه.
مادة (: )149
ختتص ائيئة بطلب الرأي من جملس النولة فيما تعلق بتطبيق أحمام هذا القانرن.
مادة (: )150
تلتزم مجيع البنرك التجا ة وبنك ناصار االجتمااعي وهيئاة الء ان وغريهاا مان اجلهاات بصارف
املعاشات اليت حتيلها ائيئة إليها.
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وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القاانرن مراعيان وكيفياة صارف املعاشاات واجلهاات الايت تصارف
منها.
وجيرز للهيئة أن تقنم ربنمات تمنرلرجية ألصحا

املعاشات واملستحقع بنفسها أو من رباالل

التعاقن مع الشركات املتخصصة أو البنارك وحتانر الالئحاة التنفيذ اة ئاذا القاانرن هاذه اخلانمات
وطر قااة تقاان ها ومقاب ا أرائهااا علااى أال تتحم ا ائيئااة أي تماااليف إة اافية مقاب ا تقاان م ه اذه
اخلنمات.
و فرض دم على صاحب املعاش أو املستحق مقنا ه ( )٪0.2من قيمة املبالغ املستحقة اا ال
جياوز عشر ن جنيهاً مقاب صرف أي من املبالغ املستحقة وفقاً ألحمام هذا القانرن وحتنر الالئحة
التنفيذ ة ئذا القانرن حاالت اإلعفاا منه.
ويف حالة وجرر قائم بالصرف عن أك ار من مستحاق ال ز ان الردام الاذي تحملرناه عان احلان
األقصى املشا إليه.
وترح حصيلة الردم املشاا إلياه إىل حساا

ربااص خيصاص لصاا

الالئحة التنفيذ ة ئاذا القاانرن أوجاه الصارف مان هاذا احلساا

العااملع بائيئاة وحتانر

وقراعانه وجيارز أن تقار الالئحاة

التنفيذ ة ئذا القانرن من اخلنمات اليت تقر ها يف هذا الشأن إىل أصحا

املعاشات من العااملع

املشا إليهم.
كما حتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن النسبة اليت تؤرى إىل اجلهات القائمة بالصارف و اتم
ختصيص نصف هذه النسبة حلسا

العاملع القائمع بصرف املعاشات يف تلك اجلهات.

مادة (: )151
هم كسر اجلنيه عنن حسا

احلقرق التأمينية ويف إمجالي املبالغ اليت لتزم صاحب العما

بأرائها.
مادة (: )152
نشأ معهن سمى"املعهن القرمي للتأمع االجتماعي" تباع ائيئاة تمارن لاه شخصاية اعتبا اة
ومرازناة مستقلة مقره من ناة القااهر و هانف املعهان إىل العما علاى تنمياة مهاا ات العااملع يف
جمال التأمع االجتماعي بهنف مسا ر التطر العاملي وترديخ قراعن العم املهنى السليم.
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و صن بالنظام األدادي للمعهن قرا من ئيس جملس الرز اا بناااً علاى مرافقاة جملاس اإلرا
على أن تضمن ما أتي:
 -1مهام واربتصاصات املعهن.
 -2تشاامي جملااس إرا

املعهاان واربتصاصاااته وإجاارااات الاانعر إىل اجتماعااات املااس

ونظام العم به.
 -3قراعن اربتيا اخلءاا واملن بع والفنيع والباح ع والعاملع.
 -4اللرائح املالية واإلرا ة للمعهن رون التقيان باالنظم املعمارل بهاا يف احلمرماة أو القطااع
العام أو قطاع األعمال العام.
مادة (: )153
تبنأ السنة املالية للمعهن مع بنا ة السنة املالية للهيئة وتنتهي بنها تهاا و مارن للمعهان حساا
من دنة إىل أربرى.

رباص تررع فيه مرا ره و رح هذا احلسا
وتتمرن مرا ر املعهن مما أتي:

 -1االعتمارات اليت خيصصها له جملس اإلرا .
 -2املبالغ اليت تؤر هاا اجلهاات مقاب تن ب العاملع بها.
 -3مقاب اخلنمات اليت ؤر ها املعهن.
 -4العائن على ادت ما أمرال املعهن.
 -5التءعااات و ائبااات واإلعانااات الاايت تاارر إىل املعهاان ماان اجلهااات املختلفااة و قاار جملااس
اإلرا

قبرئا.

و صن بتحن ن املقاب املنصرص عليه يف البنن ن ( )3 2قارا مان جملاس اإلرا
اقرتا جملس إرا

املعهن.
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بنااا علاى

الباب احلادي عشر

مادة (: )154

األحكام االنتقالية والوقتية

مع مراعا ائيم التنظيمي للهيئاة نقا إىل ر اران عاام ئاداة ائيئاة العااملرن بان ران عاام
وزا

التأمينات بن جاتهم وأوةاعهم الرهيفية يف تا خ العم بأحماام هاذا القاانرن علاى أن تاتم

معاملتهم ماليًا معاملة العاملع بائيئة.
مادة (: )155
تئرل أمرال صننوقي التأمع االجتماعي املنصرص عليهما بقانرن التأمع االجتمااعي الصاار
بالقانرن قم  79لسنة  1975إىل الصننوق املنشأ ارجب املار ( )5من هذا القانرن.
وتنق احلقرق وااللتزامات اليت ترتبا على تنفياذ القارانع املتعلقاة بالتاأمع االجتمااعي إىل
الصننوق املنشأ ارجب املار ( )5من هذا القانرن.
وتترىل جلنة اخلءاا حتن ن صين أول املن يف حسابات التأمع االجتمااعي و صان بهاا قارا
من ئيس ائيئة بعن مرافقة جملس اإلرا .
و لتازم الصاننوق املشاا إلياه واخلزاناة العاماة كا فيماا خيصاه ووفاق أحماام القارانع املتعلقااة
بالتأمع االجتماعي بقيمة احلقارق املقار

بهاا واحلقارق الايت قر هاا القاانرن املرافاق ألصاحا

املعاشات واملستحقع املعاملع بتلك القرانع قب العم بأحمامه.
مادة (: )156
حينر أجر أو ررب التسر ة عنن من االشرتاك يف تأمع الشيخرربة والعجز والرفا السابقة على
تا خ العم بهذا القانرن عن ك من األجار األداداي واألجار املاتغري وفقًاا ألحماام قاانرن التاأمع
االجتماعي اليت قضيا املن يف هله و زار أجر أو ررب التسر ة بنسبة متردط نسب التضخم عن
ك دنة من تا خ العم بهذا القانرن حتى تا خ حتقق واقعة االدتحقاق.
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مادة (: )157
حتسب املمافأ عن املن السابقة على تا خ العم بهذا القانرن براقع أجر شهر عن كا دانة
من دنرات من االشرتاك ربالل املن املشا إليها.
و قان أجر حسا

املمافأ بأجر حسا

معاش األجر األدادي املنصرص عليه باملار السابقة.

و راعى بالنسبة للمنر احملسربة يف نظام املمافأ وفقًا للمار  34من قانرن التأمع االجتماعي
الصار بالقانرن قم  79لسنة  1975ما أتي:
 -1حتسااب املمافااأ عاان هااذه املاان يف حاااالت بلاارغ داان ادااتحقاق املعاااش والرفااا وفق ااً
لألحمام الرا ر بالفقرتع السابقتع.
 -2يف غري احلاالت املشا إليها بالبنن السابق حتسب املمافاأ طبقًاا للجانول قام (  ) 4املرفاق
بقانرن التأمع االجتماعي الصار بالقانرن قم  79لسنة  1975وعلى أداس دان اداتحقاق
املؤمن عليه يف تا خ بنا العم بهذا القانرن وأجر حسا

املمافأ املشا إلياه يف الفقار

السابقة.
وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن وأحمام وإجرااات تنفيذ أحمام هذه املار .
مادة (: )158
رقف العم بالقرا ات واالتفاقات اليت أبرما مع اجلهات اليت طلبا ز ار اشارتاك العااملع
بها يف نظام املمافأ وفقًا لقانرن التأمع االجتماعي الصار بالقانرن قم  79لسنة  1975والقارانع
املعنلة واملمملة له وحتسب املمافأ وفقًا للقراعن املشا إليها باملار السابقة.
وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن وأحمام وإجرااات تنفيذ أحمام هذه املار .
مادة (: )159
تعتااء ماان االشاارتاك وفقًااا لقااانرن التااأمع االجتماااعي الشااام الصااار بالقااانرن قاام  112لساانة
 1980اليت أرى املؤمن عليه االشرتاك عنها قب العم بهذا القانرن من اشرتاك وفقًا ألحمام هذا
القانرن وعلى أداس احلن األرنى ألجر أو رربا االشارتاك حبساب األحارال وفقًاا ألحماام قاانرني
التأمع االجتمااعي قماي  79لسانة  1975و 108لسانة  1976وذلاك اراعاا تان ج أجار أو رربا
االشرتاك ربالل كام من االشرتاك املشا إليها.
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وتلتزم اخلزانة العامة بسنار مساهمة مالية تعارل حصة صاحب العم عن هذه املن .
وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن وإجرااات تطبيق هذه املار .
مادة (: )160
مرن للمؤمن عليه السابق ربضرعه ألحمام قانرن التأمع االجتمااعي الشاام الصاار بالقاانرن
قم  112لسنة  1980أو قانرن التأمع االجتماعي على أصحا

األعماال ومان يف حممهام الصاار

بالقانرن قم  108لسانة  1976الاذي ال تساري علياه أحماام هاذا القاانرن احلاق يف طلاب االنتفااع
بأحمام البنن ابعاً من املار ( )2ربالل دنة من تا خ العم بأحمام هذا القانرن.
ويف حالة وفا املؤمن عليه قب إبناا الرغبة يف االنتفاع مرن للمستحقع عنه احلق يف إباناا
الرغباة ربالل املن املشا إليها بالفقر السابقة.
مادة (: )161
تسري حنور اجلمع بع املعاشات أو بع املعاش والنرب املنصارص عليهاا يف هاذا القاانرن
على حاالت االدتحقاق السابقة على تا خ العم به اليت حرم فيها املستحق مان املعااش اآلربار أو
جزا منه تطبيقاً حلنور اجلمع السابقة وذلك يف حنور اجلزا غري املرزع من املعاش.
مادة (: )162
ُتجاوز عن ادرترار ما تبقى من املبالغ اليت صرفا قب العم بهذا القانرن باملخالفة ألحمام
حظر اجلمع بع املعاشات أو بع املعاش والنرب وفقاً لم من قانرن التأمع االجتمااعي الصاار
بالقانرن قم  79لسنة  1975وقاانرن التاأمع االجتمااعي علاى أصاحا

األعماال ومان يف حممهام

الصااار بالقااانرن قاام  108لساانة  1976وقااانرن التااأمع االجتماااعي علااى العاااملع املصاار ع يف
اخلا ج الصار بالقانرن قم  50لسنة  1978وذلك يف احلنور اليت أجاز فيها هذا القانرن اجلماع
بع أك ر من معاش أو بع املعاش والنرب .
مادة (: )163
تزار معاشات تأمع الشيخرربة والعجز والرفا املستحقة وفقًاا ئاذا القاانرن بقيماة تعاارل الفارق
بع  450جنيهاً و(( )٪33ثالثة وثالثرن يف املائة) من إمجالي قيمة املعاش يف تا خ االدتحقاق.
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و راعى إ قاف صرف الز اار يف حالاة عارر صااحب املعااش إىل العما أو مزاولتاه مهناة قبا
بلرغه دن الشيخرربة.
وإذا ق املعاش بعن إةافة هذه الز ار عن  900جنيه رفع إىل هذا القن .
وال تم االنتفاع حبمم هذه املار إال مر واحن عنن بط املعاش.
وتتحم اخلزانة العامة للنولة باألعباا املرتتبة على تنفيذ أحمام هذه املار .
وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن ةرابط تنفيذ هذه املار .
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الباب الثاني عشر
العقوبات

مادة (: )164

مع عنم اإلربالل بأي عقربة أشان انص عليهاا قاانرن العقرباات أو أي قاانرن آربار عاقاب علاى
اجلرائم املنصرص عليها يف املرار التالية بالعقربات املقر

ئا.

مادة (: )165
عاقااب بالغرامااة الاايت ال تقا عاان ثالثااع ألااف جنيااه وال جتاااوز مائااة ألااف جنيااه كا مان منااع
العاملع بائيئة ممن ئم صفة الضبطية القضائية من رربرل حم العم

أو مل منهم مان االطاالع

على الساجالت والانفاتر واملساتننات واألو اق الايت تطلبهاا تنفياذ أحماام هاذا القاانرن أو أعطاى
بيانات غري صحيحة أو امتنع عن إعطااا البياناات املنصارص عليهاا يف هاذا القاانرن أو القارا ات أو
اللرائح املنفذ له.
وتضاعف العقربة يف حالة العرر.
مادة (: )166
عاقب بغرامة ال تق عن عشر ن ألف جنيه وال جتاوز مخسع ألاف جنياه كا مان حصا علاى
أماارال ائيئااة بغااري حااق أو قااام بإعطاااا بيانااات غااري صااحيحة أو امتنااع عاان إعطاااا بيانااات ممااا جياب
اإلفصا عنها وفقًا ألحمام هذا القانرن أو القرا ات أو اللرائح املنفذ له مع علمه بذلك.
و عاقااب بااذات العقربااة كا ماان تعماان عاانم الرفاااا باملبااالغ املسااتحقة للهيئااة وفقًاا ألحمااام هاذا
القانرن عن طر ق إعطاا بيانات رباطئة أو إربفاا بيانات.
مادة (: )167
عاقااب املرهااف املخااتص يف اجلهااات احلمرميااة أو القطاااع العااام أو قطاااع األعمااال العااام أو
املسئرل الفعلي عن اإلرا

لنى صاحب العما

بااحلبس مان ال جتااوز دانة وبغراماة ال تقا عان

مخسع ألف جنيه وال جتاوز مائة ألف جنيه أو بإحنى هااتع العقاربتع يف حالاة ا تماباه أًاا مان
األفعال اآلتية:
أ -عنم نق املصا

إىل ممان العالج باملخالفة حلمم املار ( )50من هذا القانرن.
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 عنم إبالغ الشرطة بغري عذ مقبرل بأي حارث صايب أحان العااملع اخلاةاعع ألحماامهذا القانرن وذلك باملخالفة حلمم املار ( )61من هذا القانرن.
وتمرن العقربة احلبس من ال جتاوز ثالث دنرات وغرامة ال جتاوز مليرن جنيه إذا ترتب على
عنم نق املصا

وفاته أو ختلفا لن ه نسبة عجز جتاوز (.)٪50

وتمرن العقربة الغرامة اليت ال تق عن عشر ن ألف جنيه وال جتاوز مخسع ألف جنيه يف حال
ا تمابهم أًا من األفعال اآلتية:
أ -عاانم تقاان م بيانااات بأمساااا العاااملع وأجاار هم واشاارتاكاتهم للهيئاااة باملخالفااة ألحم اام
املارتع ( )142 120من هذا القانرن.
 عنم مرافا ائيئة الف التأمع االجتماعي للمؤمن عليه يف حالة طلبه.ج -خمالفة أحمام املار ( )142من هذا القانرن أو القرا ات واللرائح املنفذ ئا.
ر -االمتناع عن تنفيذ طلب ائيئة خبصم املبالغ اليت صرفا للمؤمن عليه رون وجه حاق أو
عنم تر ن هذه املبالغ إىل ائيئة يف مراعين دنار االشرتاكات.
وتضاعف العقربة يف حالة العرر.
مادة (: )168
عاقااب بغرامااة ال تقا عاان عشاار ن ألااف جنيااه وال جتاااوز مائااة ألااف جنيااه املساائرل الفعلااي عاان
اإلرا

لنى صاحب العم أو املرهف املخاتص يف اجلهاات احلمرمياة أو القطااع العاام أو قطااع

األعمال العام الذي مل قم باالشرتاك يف ائيئة عن أي من عماله اخلاةعع ألحمام هذا القانرن أو
مل قم باالشرتاك عنهم باملنر أو األجر احلقيقية.
و عاقب بذات العقربة املسئرل الفعلي لنى صاحب العم عن اإلرا

أو املرهف املختص يف

اجلهات احلمرمية أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام الذي حيم املؤمن عليهم أي نصيب من
نفقات التأمع مل نص عليها يف هذا القانرن وحتمم احملممة من تلقاا نفسها بإلزاماه باأن ارر إىل
املؤمن عليهم قيمة ما حتملره من نفقات التأمع.
وتضاعف الغرامة يف حالة العرر.
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مادة (: )169
عاقب باحلبس من ال تق عن دتة أشهر وبغرامة ال تق عن عشر ن ألاف جنياه وال جتااوز مائاة
ألف جنيه أو بإحنى هاتع العقربتع ك من أفشى من مرهفي ائيئة دارًا مان أدارا الصاناعة أو
املهنة أو العم أو غري ذلك من أداليب العم أو ممن أو مسح أو داعن أو ده للغري بطر ق مباشر
أو غري مباشر االطالع على در من هذه األدرا اليت مرن قن اطلع عليها حبمام املاار ( )143مان
هذا القانرن أو داعن صاحب العم على التهر

من الرفاا بالتزاماته املقر

يف هذا القانرن.

وتقضي احملممة من تلقاا نفسها بعزله من وهيفته.
مادة (: )170
ُعار النظر يف قيمة الغرامات الرا ر يف هذا البا
هذا القانرن.
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ك عشر دنرات مان تاا خ العما بأحماام

جدول رقم ()1
أمراض املهنة
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 -1األمراض املهنية الناجتة عن التعرض لعوامل ناجتة عن النشاط املهني:
 0101عوامل كيميائية.
 0102عوامل فيزيائية.
 0103عوامل حيوية.
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 0101األمراض املهنية الناجتة عن التعرض للعوامل الكيميائية:
الرمز
010101

العامل املسبب

التسمم بالرصاص أو مركباته ومضاعفاته

أي عماا

األعمال واملهن

سااتنعي إدااتعمال أو تااناول الرصاااص أو

مركباته أو املرار احملتر ة عليه.
و شم ذلك:
 تناول اخلامات احملتر ة على الرصاص. صب الرصااص القان م والزناك القان م (اخلارر )يف دبائك.
 العم يف صاناعة األروات مان دابائك الرصااصأو الرصاص القن م (اخلرر ).
 العماا ا يف صااااناعة مركبااااات الرصاااااص صااااهرالرصاص.
 حتضااري وادااتعمال ميناااا اخلاازف احملتر ااة علااىصاص.
 التلميااع برادااطة باارار الرصاااص أو املساااحيقاحملتر ة على الرصاص.
 حتضاااااري أو اداااااتعمال البر اااااات أو األلاااااران أوالنهانات احملتر ة على الرصاص  ....إخل.
 -وكذا أي عما

ساتنعي التعارض لغباا أو أخبار

الرصاص أو مركباته أو املرار احملتر ة عليه.
010102

التسمم بالزئبق أو مركباته ومضاعفاته

أي عماااا

سااااتنعي ادااااتعمال أو تااااناول الزئبااااق

أومركباتااه واملاارار احملتر ااة عليااه وكااذا أي عماا
ستنعي التعرض لغبا أو أخبار الزئباق أو مركباتهاا أو
املرار احملتر ة عليه.
و شم ذلك:
 العم ا يف صااناعة مركبااات الزئبااق وصااناعة آالتاملعاما ا واملقاااا يس الزئبقياااة وحتضاااري املاااار
اخلااام يف صااناعة القبعاااات وعمليااات التاااذهيب
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الرمز

األعمال واملهن

العامل املسبب

واداتخراج الااذهب وصاناعة املفرقعااات الزئبقيااة
 ...إخل.
أي عما ا

010103

التسمم بالز نيخ أو مركباته ومضاعفاته

010104

التسمم باألنتيمرن أو مركباته ومضاعفاته

010105

التسمم بالفسفر أو مركباته ومضاعفاته

010106

التساااامم بااااالبرتول أو م يالتاا اه أو مركباتااااه ك عما

ساااتنعي اداااتعمال أو تاااناول الاااز نيخ أو

مركباتاااه أو املااارار احملتر اااة علياااه وكاااذا أي عماا
ستنعي التعرض لغبا أو أخبر الاز نيخ أو مركباتاه أو
املرار احملتر ة عليه.
و شم ذلك:
العمليات اليت ترلن فيهاا الاز نيخ أو مركباتاه وكاذلك
العم يف إنتاج أو صناعة الز نيخ أو مركباته.
أي عم ا

سااتنعي ادااتعمال أو تااناول األنتيم ارن أو

مركباتااه أو املاارار احملتر ااة عليااه وكااذا أي عماا
ستنعي التعرض لغبا أو أخبار األنتيمارن أو مركباتاه
أو املرار احملتر ة عليه.
أي عما ا

ساااتنعي اداااتعمال أو تاااناول الفسااافر أو

مركباتااه أو املاارار احملتر ااة عليااه وكااذا أي عماا
ستنعي التعرض لغبا أو أخبر الفسافر أو مركباتاه أو
املرار احملتر ة عليه.
ساتنعي اداتعمال أو تاناول هاذه املارار

األمين اة أو األزوتيااة أو مشاتقاتها ومضاااعفات وكذا ك عم

ستنعي التعرض ألخبرتها أو غبا ها.

ذلك التسمم.
010107

التسمم باملنجنيز أو مركباته ومضاعفاته

010108

التسمم بالمء ا أو مركباته ومضاعفاته

ساتنعي اداتعمال أو تاناول املنجنياز

 -ك عم

أو مركباته أو املرار احملتر ة عليه.
 -وكذا ك عم

ساتنعي التعارض ألخبار أو غباا

املنجنيز أو مركباته أو املرار احملتر ة عليه.
و شم ذلك:
 العماااا يف ادااااتخراج أو حتضااااري املنجنيااااز أومركباته وصحتها وتعبئتها  . .اخل.
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ك ا عم ا

سااتنعي ادااتعمال أو تااناول المء ااا أو

الرمز

األعمال واملهن

العامل املسبب

مركباتااه أو املاارار احملتر ااة عليااه وكااذا ك ا عم ا
سااتنعي التعاارض ألخباار أو غبااا أكسااين المء ااا أو
مركباته أو املرار احملتر ة عليه.

010109

التااأثر باالمروم أو مركباتااه ومااا نشاأ عناه ماان كاا عماا
قر ومضاعفات

سااتنعي حتضااري أو ترلاان أو ادااتعمال أو

تااناول المااروم أو محااض المروميااك أو كرومااات أو
بيمرومااات الصاارر رم أو البرتاداايرم أو الزن اك أو أ اة
مار حتترى عليه.

0101010

التأثر بالنيم أو مركباته أو ماا نشاأ عناه مان كاا عماا
مضاعفات وقر

سااتنعي حتضااري أو ترلاان أو ادااتعمال أو

تااناول النيم ا أو مركباتااه أو أ ااة مااار حتت اري علااى
النيم أو مركباته.
و شم ذلك:
التعرض لغبا كربرني النيم .
أي عم

0101011

التسمم بالء ليرم أو مركباته

0101012

التسمم بالسليليرم أو مركباته

0101013

التسمم بالمارميرم أو مركباته ومضاعفاته

0101014

أمراض سببها األملرنيرم أو مركباته

ستنعي ادتعمال أو تاناول هاذا العنصار أو

مركباته أو املرار احملتر ة عليه.
أي عم

ستنعي التعرض لغبا ه أو أخبرته أو مركباته

أو املرار احملتر ة عليها.
أي عماا

ساااتنعي التعااارض أو اداااتعمال أو تاااناول

المااارميرم أو مركباتااه أو املاارار احملتر اة عليااه م ا
الطاااالا بالمهربااااا صاااناعة الطاااائرات والسااايا ات أو
األجهااااااز اإللمرتونيااااااة والبر ااااااات والبالدااااااتيك
والبطا ات القلر ة وغريها.
أي عمااا

تضااامن ادتنشااااق أرربناااة األملرنيااارم أو

مركباته م

:

 عمليات دبك األلرمنيرم من رباماتاه (األلرمنياا أوالبركسيا).
 -إةااافة باارر

األلرمنياارم ألنااراع الطااالا املقاااوم

ويف عمليات التبطع والتغليف.
 -عمليااااات تصاااانيع وإنتاااااج داااابائك األلرمنياااارم
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الرمز

األعمال واملهن

العامل املسبب

واحملركات وممرنات املركبات والطائرات وأطار
النرافاااذ واألداااطح وحاو اااات وأواناااي الطعاااام
وكذلك إنتاج المابالت واألدالك المهربائية.

0101015

أمراض سببها النحاس أو مركباته

0101016

أمراض سببها القصن ر أو مركباته

0101017

أمراض سببها الزنك أو مركباته

تضمن التعرض ألرربنة النحاس م

أي عم

:

 دبك وتنقية وحلام النحاس.
 تصااانيع املنتجااااات النحاداااية أو الاااايت اااانرب
النحاااااس يف تركيبهااااا م اا ا صااااناعة المااااابالت
المهربية.
 املهماااات واألروات الااايت ااانرب النحااااس يف
تركيبهااا واملسااتخنمة يف أنشااطة التشاايين والبناااا
م

املرادري واألنابيب واخلامات النحادية.

 إنتااااج الميماو اااات الااايت ااانرب النحااااس يف
تركيبها م
أي عم
م

كء تات النحاس السامة.

تضمن التعرض ألرربنة القصان ر أو مركباتاه

:

 إدتخالص القصن ر وتنقيته وتشغيله وتصنيعه. تصنيع دبائك من القصن ر مع معارن أربرى. تصنيع مركبات القصن ر مع مرار وعناصر أربرى. إدتخنام القصن ر يف صناعة أنراع من الزجاج. إدتخنام القصن ر يف تصنيع بعاض مارار اللحااموبعض أنراع العبرات.
 تصنيع أنراع من األصباغ النسيجية. مركبات القصن ر العضر ة اليت تنرب يف تصانيعبعض أنراع مبينات الفطر ات.
 مركبات القصان ر الايت تانرب يف تصانيع أناراعمن البالدتيك (كمار ت بيا).
أي عم ا
مركباته م
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تضاامن التعاارض ألتربااة وأرربنااة الزن اك أو
:

الرمز

األعمال واملهن

العامل املسبب

 ادتخراج وإنتاج املعنن أو مركباته. إعار تصنيع املعنن أو مركباته. ادتخراج اخلالئاط الايت انرب فيهاا املعانن أومركباته.
أي عم

0101018

التسمم ب نائي كء تين المربرن

0101019

التسااامم باااالمحرل اجلليمااارل الميتااارن أي عم

تضمن التعرض ل ناائي كء تيان المربارن أو

مركباته أو أخبرته أو أي مار نرب يف تركيبها.
بأنراعها املختلفة ومضاعفاتها.

ستنعي التعرض أو ادتعمال أو تناول هذه

املرار ومركباتها واملرار احملتر ة عليها و شم ذلك
الصااااباغة والتنظيااااف والطباعااااة واحلر اااار الصااااناعي
واجللرر واملطاط وغريها.
أي عم

تضمن التعرض ألخبر األمرنيا م ا  :إنتااج

0101020

أمراض سببها األمرنيا أو مركباتها

0101021

أماااااراض مهنياااااة ناجتاااااة عااااان التعااااارض األعمال املعرةة الدتنشاق أو مباشار األ زوداياناتات

األمسن والتخمر العضري األعمال اليت تؤري إىل
إفراز األمرنيا أو انتشا ها.
العضر ة رباصة:

لإل زوديانات

 صااااناعة وادااااتعمال ملمعااااات وو ناااايش متعاااانراألو تان وصناعة األلياف اإلصطناعية.
 صناعة غر متعنر األو تان وادتعمائا دائلة صاااناعة واداااتعمال الغاااراا الااانارب يف تمر نا اهمتعنر األو تيان.
 صااااناعة وادااااتعمال األرهااااان احملتر ااااة علااااىاال زودياناتات العضر ة.
0101022

أماااراض مهنياااة نتيجاااة التعااارض لءوتيناااات أي عم
الالتمس

تضمن التعرض لءوتينات الالتمس م

:

 حتضاااري واداااتعمال ومباشااار املطااااط الطبيعا اي(الالتمس) واملرار اليت حتتر ه رباصة:
 انتاج ومعاجلة الالتمس الطبيعي صناعة وادتعمال أروات من املطاط الطبيعي. -املنتجاااات الااايت حتتااارى علاااى املطااااط م ا ا
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األعمال واملهن
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(القفاااازات – مقاااابض الااان اجات – املطااااط يف
أماكن الرعا ة الصحية).

0101023

التساامم بالغااازات اخلانقااة م ا أول أكسااين املهن اليت اتم فيهاا التعارض ئاذه الغاازات ربصرصااً
المربااارن كء تيااان ائيااان وجع دااايانين الصرف الصحي.
ائين وجيع ومشتقاتها السامة

0101024

التسمم حبامض السايانر ومركباتاه وماا نشاأ ك عم
عن ذلك من مضاعفات

ساتنعي تغايري اداتعمال أو تاناول حاامض

السيانر أو مركباته وكذا ك عم

ساتنعي التعارض

ألخباااار أو ذاذ احلااااامض أو مركباتااااه أو أتربتهااااا أو
املرار احملتر ة عليها.
0101025

التسمم بالملر والفلر والءوم ومركباتها

0101026

التساااامم بااااالبرتول أو غازاتااااه أو مشااااتقاته ك عم

ساااتنعي حتضااري أو اداااتعمال أو تاااناول

كاا عماا

الملر أو الفلر أو الءوم أو مركباتهاا وكاذا أي عما
ستنعي التعرض لتلك املرار أو ألخبرتها أو غبا ها.
ومضاعفاته

ستنعي تناوالً وادتعمال البرتول أو غازاته

أو مشااتقاته وكااذا أي عم ا

سااتنعي التعاارض لتلااك

املرار صلبة كانا أو دائلة أو غاز ة.
0101027

التسمم بالملر وفر م و ابع كلر و المربرن أي عم

ستنعي ادتعمال أو تناول الملر وفار م أو

اباااع كلااار و المربااارن وكاااذا أي عما ا

ساااتنعي

التعرض ألخبرتها أو األخبر احملتر ة عليها.
0101028

أمااراض تسااببها املااذ بات العضاار ة متض امنة أي عم
ائمسان

تضمن التعارض ألخبار املاذ بات العضار ة

وائمسان م

:

 إنتااااج واداااتخالص وصااانع واداااتخنام ربالئاااطنرب فيها املذ بات العضر ة أو ائمسان.
 تناول وختز ن والتخلص من خملفات املاذ باتالعضر ة أو ائمسان.
0101029

أمااراض سااببها ابااع كلاار و االثاايلع ثالاام أي عم ا

سااتنعي ادااتعمال أو تااناول هااذه امل ارار

كلااار و االثااايلع ثااااني كلر ااان امليتاااان والتعرض ألخبرتها أو األخبر احملتر ة عليها.
(كلر ن امليتايالن) /ثالام كلر ان امليتاان
(كلر وفر م)/ثالاااااااااااااام برومرميتااااااااااااااان
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(برومرفاار م) /ثاااني كلاار  2-1اإل تاايالن/
ثاني بروم  2-1اإل تا ن /ثالم كلار -1-1
 1اإل تان (ميتيملر فر م)  /ثااني كلار 1-1
اإل تيالن (ثاني كلر اإل تيالن) /ثالم كلار
اإل تيالن /اباع كلار اإلتايالن /ثااني كلار
 2-1الااءوبيالن /كلاار الءوبيااان (كلر اان
األلي ) /كلر  – 2برتار ان( 3 -كلر بران)
واملشتقات ائالرجينياة األربارى للمركباات
ائين وكربرنياااة مااان اممرعاااة األليفاتياااة
والعطر ة.

0101030

التسمم بالنرتات والنرت تات والنيرتوجلسر ن أي عم ا

سااتنعي ادااتعمال أو تااناول هااذه امل ارار

واألماااااال العضااااار ة األربااااارى حلاااااامض والتعرض ألخبرتها أو األخبر احملتر ة عليها.
النيرت ك.
0101031

أمراض سببها األكر المين واألكر لرنيرت

.

أي عماااا ا
واألكر لرنيرت

تطلااااااب التعاماااا ا مااااااع األكر المياااااان
م

:

 ختليااااااااق (إنتاااااااااج) األكر المياااااااان املتعاااااااانر Polyacrylamideوبعض الميماو ات العضر ة.
 معام األدنان واألجهز التعر ضية. صناعة الر ق. عملياااات تشاااغي اخلاماااات املعننياااة واألصاااباغومرار اللصق.
 عمليات ادتعار الز ا يف صناعة الز رت. كيماو ات البناا. عملياااات ختلياااق (إنتااااج) املركباااات البرليمر اااةلألكر ليك يف صناعة املنسرجات.
 تصااانيع املطااااط الاااذي ااانرب فياااه مركبااااتاإلدتري ن والبيرتار ع.
 -صناعة البالدتيك واألكر لرنيرت ن .
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 صناعة املنربنات .Fumigantsأي عم

0101032

التسمم ابينات اآلفات

0101033

أمراض تسببها املرار الصينالنية

0101034

األعراض واألماراض الباثرلرجياة الايت تنشاأ كا ا عمااا

ستنعي ادتعمال أو تاناول أو تصانيع هاذه

املرار وكذلك أي عم

ستنعي التعرض ئا.

صناعة وحتضري وجتهيز املارار واملركباات الصاينالنية
م

:

 املضاانات احلير ااة ومركبااات الساالفا واملركباااتاملطهر .
 أرو ة عالج السرطان املضار لألو ام. -األرو اااة املخااان

م ااا املااار فع ومشاااتقاته

واملركباااات املهنئاااة واملااارار املساااتخنمة يف
التخن ر ويف اإلنعاش.
 املركبات املسيلة للنم. مركبات النيرتوجلسر ن العالجية.عن ائرمرنات ومشتقاتها

ساااتنعي التعااارض لتاااأثري ائرمرناااات أو

املشتقات ائرمرنية.
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 0102األمراض املهنية الناجتة عن التعرض للعوامل الفيزيائية:
الرمز
010201

األعمال واملهن

العامل املسبب

العما يف الصااناعات أو األعمااال الاايت تعاارض

الصمم املهين.

فيهاااااا العماااااال لتاااااأثري الضرةااااااا أو العقااااااقري
والميماو ات اليت تؤثر على السمع.
010202

األعراض والعالمات الباثرلرجياة بااألطراف أي عمااا ا

ساااااتنعي التعااااارض لإلهتااااازازات

العليااا الناجتااة عاان االهتاازازات املرةااعية باااألطراف رباصااة إذا كااان صاااحبه باارور يف
أعمااال احلفاار والتخاار م واملسااابك واملناااجم

()vibrating whie finger

واحملاجر والصناعات ال قيلة وغريها.
010203

األمراض اليت تنشاأ عان التعارض لان جات األعمال اليت تتطلاب التعارض حلارا
احلرا

أو الءور الشن ن .

عالياة أو

بارور شاان ن م ا  :العما يف ثالجاات حفااظ
األطعمة  ....إخل.

010204

األعااراض واألمااراض الباثرلرجيااة الناجتااة أي عم ا

سااتنعي التعاارض للرار اارم أو أشااعة

عاااان التعاااارض للرار اااارم أو املاااارار ذات إكس أو أ ة مار أربرى ذات نشاط إشعاعي.
النشاط اإلشعاعي أو أشعة إكس
010205

األماااراض الناجتاااة عااان اإلشاااعاعات غاااري أي عم
املؤ نة م

010206

ستنعي التعرض ئذه اإلشعاعات.

:

-

األشعة فرق البفنسجية.

-

األشعة حتا احلمراا.

األعااراض واألمااراض الناجتااة عاان التعاارض ك عم
لتغريات الضغط اجلري.

ستنعي التعارض املفااجئ أو العما

حتا ةغط جري مرتفع أو التخلخ املفااجئ
يف الضغط اجلري أو العم حتا ةغط جاري
منخفض ملنر طر لة.
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 0103األمراض املهنية الناجتة عن التعرض للعوامل احليوية:
الرمز
010301

العامل املسبب

ك عم

اجلمر اخلبي ة -إن راكس

األعمال واملهن

ستنعي االتصال حبيرانات مصابة بهذا

املرض أو تناول ممها أو أجزاا منها أو منتجاتهاا
اخلام أو خملفاتها ااا يف ذلاك اجللارر واحلارافر
والشعر والقرون وكاذلك العما يف شاحن وتفر اغ
أو نقااا ا البضاااااائع احملتر اااااة علاااااى منتجاااااات
احليرانااات اخلااام أو خملفاتهااا أو البضااائع الاايت
حيتما ا أن تمااارن قااان تلرثاااا باااأبراغ املااارض
(حر صاااالت املااارض) عااان طر اااق احليراناااات أو
فضالتها.
ك عم

010302

السقاو

010303

الن ن

010304

احلمى املالطية (الءوديال)

ستنعي االتصال حبيرانات مصابة بهذا

املرض وتناول ممها أو أجزاا منها.
 العم يف املستشفيات املخصصة لعالج هاذا
املرض.
 األعمااال الاايت ماان أن تضااع العماااال يف
اتصاااال ماااع احليراناااات احلاملاااة للعصااايات
الن نياااااااة أو املنجاااااااز يف حماااااااالت آوت
احليرانات املصابة ورباصة األعمال املنجاز
يف املساااخل واماااز وأماااكن معاجلااة حل ام
اخلنز اار ومعاجلااة المااروش أو املصااا ن يف
مؤدسااات القصااابة ومباشاار أو معاجلااة الاانم
والغااانر والعظاااام والقااارون واجللااارر الطر اااة
والعالج البيطري.
 أعمال املخابر البيرلرجية.
ك األعمال اليت تستنعي التعام مع احليرانات
املصابة أو أجزائها أو ج ها أو تناوئا.
010305

التها

المبنى الفريوس نرع :بى أو دى

أي عم

ستنعي االرباتالط بانم مصاا

منتجاتاااه أو مصااان للفاااريوس ماااع ةااارو
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أو أحان
تااارفر

العامل املسبب

الرمز

الشروط التالية:
-

األعمال واملهن

أن ماارن العام ا غااري مصااا

بااالفريوس قب ا

االلتحاااق بالعم ا ماان واقااع الفحااص الطااي
األولي قب العم .
-

أن تماارن حارثااة التعاارض مرثقااة يف وثيقاااة
مسية.

-

أن ااتم إثبااات وجاارر املاارض لاانى املاار ض
ناق العنوى من ربالل الفحرصات املخء ة
ومعطيات امللف الطي.

-

أن تظهاار الفحرصااات املخء ااة للعاماا تغااري
نتيجااة الفحااص إىل اإلجيابيااة ربااالل السااتة
أشهر املرالية حلارثة التعرض

010306

فريوس نقص املناعة املمتسبة.

010307

المزاز

العاااملع الااذ ن تتطلااب طبيعااة عملااهم التعاارض
للنم أو منتجاتاه أو السارائ اجلسامية األربارى أو
األنسااجة ملرةااى مصااابع بااالفريوس مااع ةاارو
ترفر ك الشروط التالية:
-

أن ماارن العام ا غااري مصااا

بااالفريوس قب ا

االلتحاااق بالعم ا ماان واقااع الفحااص الطااي
األولي قب العم .
-

أن تماارن حارثااة التعاارض مرثقااة يف وثيقاااة
مسية.

-

أن ااتم إثبااات وجاارر املاارض لاانى املاار ض
ناق العنوى من ربالل الفحرصات املخء ة
ومعطيات امللف الطي.

-

أن تظهاار الفحرصااات املخء ااة للعاماا تغااري
نتيجااة الفحااص إىل اإلجيابيااة ربااالل السااتة
أشهر املرالية حلارثة التعرض.

-

155/115

األعمال املنجز يف قنرات الصرف الصحي.

الرمز

األعمال واملهن

العامل املسبب
-

األعمال الفالحياة وكاذلك األعماال املؤر اة
إىل اإلربااتالط باحليرانااات األلفيااة وج هااا أو
فضالتها.

010308

العرام احلير اة األربارى املساببة لألماراض العمااا يف منشااااآت الرعا ااااة الصااااحية والصاااارف
املعن ااة مل اارر ذكرهااا يف اجلااناول وال ايت الصاااحي والتعامااا ماااع احليراناااات واحلشااارات
مت إثبااات عالقتهااا املباشاار بطبيعااة النشاااط والقرا ض.
املهين علميا
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ً
 -2األمراض املهنية تبعا لوظائف وأجهزة اجلسم:
 0201األمراض املهنية يف اجلهاز التنفسي.
 0202األمراض املهنية يف اجللد واألغشية املخاطية.
 0203اإلعتالالت العضلية العظمية الناجتة عن التعرض املهني.
 0204اإلضطرابات النفسية السلوكية الناجتة عن التعرض املهني.
 0205أمراض مهنية أخرى.
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 0201األمراض املهنية يف اجلهاز التنفسي:
الرمز
020101

املرض

األعمال واملهن

ساااتنعي التعااارض لغباااا حااان م

أمراض الغبا الرئري (بنرمركرنيارزس) الايت -

أي عما ا

تنشأ عن:

الترلن ملار الساليما أو املارار الايت حتتاري

-

غبا السليما (دليلمرزس).

علاااى ماااار الساااليما بنسااابة تز ااان علاااى ٪5

-

غبا االدبسترس (أدبسترزس).

كالعمااا يف املنااااجم واحملااااجر أو حناااا
األحجاااا أو صاااحنها أو يف صاااناعة املسااانات
احلجر اااة أو تلميااع املعااارن بالرماا أو أ ااة
أعمال أربرى تستنعي نفس التعرض.
-

أي عم

ستنعي التعارض لغباا االدبساترس

ورباصااة ادااتخراج ومباشاار ومعاجلااة ربامااات
وصاااااخر األدبساااااا ومباشااااار واداااااتعمال
األدبسااااا اخلااااام يف العمليااااات الصااااناعية
التالياة( :األدبساابا – اإلمسناا األدبسااا –
البالدتيك األدتبسا -النسيج األدتبسب –
املطااااط طاااالا وصااااحائف ووصاااالت ماااان
األدبتسااب حشاار بطااائن اإلحتماااك حتتااري
علاااى األدبسااابا منتجاااات مقبرلاااة أو مااارار
عازلة حمتر ة أدادًا علاى األدبساا) وكاذلك
أعماااال النااانف والغااازل والنسااايج وربياطاااة
املنتجااااااات احملتر ااااااة علااااااى األدبسااااااا
وادااتعمال وحتطاايم وإزالااة املاارار احملتر ااة
على اإلدتبسا أو اإلدبسا املقاذوف وعازل
احلااارا

براداااطة مااارار األدبساااا وأعماااال

وةع وإزالة العرازل احلرا ة احملتر اة علاى
اإلدبسا وأعمال التجهياز والصايانة واحلفاظ
املنجااااار باااااآالت أو يف حماااااالت وتراباااااع
احملالت ممسر أو حمتر ة على مرار نرب
األدبساااااا يف تمر نهاااااا واألعماااااال الااااايت
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الرمز

األعمال واملهن

املرض

تسااترجب عااار مح ا مالبااس حتتااري علااى
اإلدبسا.

020102

أمراض اجلهاز التنفسي الناجتاة عان التعارض أي عم ا

سااتنعي التعاارض لغبااا القطاان وغبااا
التلك وغباا ربيارط القناب

ألغء  :القطان (بيسينرداز) والمتاان وبارر

المتان وغبا برر

التلك (تلمرزس) وربيارط القناب والسايزال

وغبااا ربياارط القصااب الساامري ورباصااة األعمااال

والقصب السمري

الايت تساتنعي التعاما مااع األليااف بأمااكن داايئة
التهر ة يف أماكن الغزل أو النسيج.

020103

أزمات بر بسبب التعرض املهين لآلتي:

أي عمااا

 -1األ زودينات

الربر ة املهنية املذكر

 -2املضارات احلير ة

-

تضااامن التعااارض ملساااببات األزماااات
م

:

ادتخنام البرلي ر ان يف إنتااج املراتاب

 -3الفر ما لنهين

وحشاار الردااائن وصااناعة األداافنج الصااناعي

 -4املنظفااااات الاااايت اااانرب يف تركيبهااااا

وخملفاتها.

اخلمائر

-

 -5غبا النقيق واحلبر

ش (بخ) النهانات والار نيش وصاناعة مارار
العزل اليت تنرب األ زوديانات يف تركيبها.

-

أعمال السباكة (القرالب الرملية).

-

ادااااااتخنام أنهين اااااانات األمحاااااااض يف
املعاجلااة الميميائيااة إلنتاااج األلمياان والب ارلي
إدرت والراتنجات اإل بركسية.

-

ش (باااخ) الااانهانات وصناعااااة وادتخاااانام
املرار الرغر ة (الراتنجات اإل بركسية) ومرار
الطالا والتغطية.

-

اداااتخنام األميناااات األليفاتياااة يف املعاجلاااة
الميميائياااة إلنتااااج البااارلي أميااانات وتمر ااار
النفط ومعاجلة املطاط و ش (باخ) الانهانات
وتناول املرار الرغر ة الراتنجياة اإل بركساية
ومرار الطالا والتغطية.

-

تصااانيع وتنقياااة وحتضاااري وإعااانار وختاااز ن
(تااناول) األرو ااة م اا املضااارات احلير ااة
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الرمز

األعمال واملهن

املرض

ومستخلصات الغنر ومصنعاتها واملستحضارات
السامة للخال ا والفطائر النشطة ومرار الاتطهري
والتعقيم.
-

020104

التها

احلر صالت الرئر ة ألدابا

العم يف أنشطة الرعا ة الصحية والبيطر ة.

حساداية أي عماا

مهنية ربا جية املنشأ

تضاامن ادتنشاااق أنااراع ماان األغااء

العضااار ة أو األ رودااارالت امللرثاااة بامليمروباااات

Extrinsic Allergic Alveolitis

والفطر ات املرجرر يف أنشطة العم م
-

:

كافاة األعمال اليت تعاارض فيهاا العماال إىل
ادتنشااق األغء الناجتة عن ختاز ن وطحان
وتعبئة احلبر

-

أعمااااال تربيااااة الطياااار وتااااناول خملفاتهااااا
(بقا اها) م

-

الغذائية.
الر ش والزب .

العمليااات الز اعي اة أو الصااناعية الاايت تعاارض
فيها العمال إىل أغء القش ومصاص القصاب
(البجاس) والتنب.

-

تصاانيع وجتهيااز األعااالف املصاانعة بادااتخنام
املرار املذكر
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أعاله.

 0202األمراض املهنية يف اجللد واألغشية املخاطية:
الرمز
020201

التهاااا

األعمال واملهن

املرض

اجللااان التالمساااي أو طفاااح جلاااني التعرض املتمر للمرار املهيجة واحملسسة للجلن

( )urticariaالتهاباااااات وتقرحاااااات اجللااااان امل بااااا علميااااا عالقتهااااا بااللتهابااااات اجللن ااااة
املزمنة الناجتة عن التعارض املهاين لعراما

التالمسية وااللتهابات والتقرحات املزمنة.

حمسسة معروفة مل تم ذكرها يف اجلناول
التعرض للمرار التالية:

020202

البهاق املهين

020203

اإللتهابات الفطر ة باجللن واألهافر

األعمال اليت تتطلاب التعارض لان جات احلارا

Occupational photodermatoses

العالية أو األشعة السينية وأشعة الشمس.

155/121

-

ثالثي بيرتي الفينرل.

-

ثالثي بيرتي الماتيمرل.
فينرل.

-

أما

-

هين وكر نرن.

 0203االعتالالت العضلية العظمية الناجتة عن التعرض املهني:
الرمز
020301

020302

أمراض المتف:

املرض

-

متزامنة عضلة المتف النوا

-

أوتا المتف.

التها

األعمال واملهن

األعمااال الاايت تتطلااب حركااات متماار

ودر عة ملفص المتاف عنان أو أعلاى مان مساترى
المتف.

أمراض املرفق:
-

التها

األعمااال الينو ااة الاايت تساابب احتماااك ربااا جي

الميس الزاللي للمرفق أو التهاا

النسيج اخللري ما حتا اجللن.
020303

وشاااقة

أمراض الين أو الساعن

شااان ن أو مساااتمر أو ةاااغط شااان ن علاااى مفصا ا
املرفق.
-

األعمال الينو ة اليت تسبب احتماك ربا جي

-

التها

النسيج اخللري حتا اجللن.

شاان ن أو مسااتمر أو ةااغط شاان ن علااى مفصا

-

التهااا

أوتااا الياان أو الساااعن أو األغش اية

الردغ أو ما حرله.

املصلية لألوتا .
-

-

متالزمة النفق الردغي.

األعمال الينو ة اليت تتطلب حركات متمر
أو إجهاار شان ن أو أوةااع غاري مرحياة تساتمر
لفرتات طر لة للين أو الردغ.

020304

أمراض الركبة
-

التها

األعمااال احلرفيااة الاايت تساابب احتماااك ربااا جي

الميس الزاللاي للركباة أو التهاا

شن ن أو مستمر أو ةغط شن ن على مفص الركبة.

النسيج اخللري ما حتا اجللن.
020305

اعااااتالالت أدااااف الظهاااار املزمنااااة تشاااام  :األعماااال الشااااقة الااايت تتطلاااب فاااع األثقاااال أو
الاااتغريات االحناللياااة للفقااارات أو األقاااراص حركاااات الظهااار العنيفاااة املتمااار
أوةااااع قسااار ة متمااار

الفقا ة.

أو العما ا يف

كا ا ين والتاااراا الظهااار أو

اهتزازات اجلسم الملية كسائقي الشاحنات ال قيلاة
وآليات حضائر البنااا ويف مجياع األحارال جياب
أال تق من التعرض عن عشر دنرات.
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 0204االضطرابات النفسية السلوكية الناجتة عن التعرض املهني:
الرمز
020401

األعمال واملهن

املرض

االعااتالل النفسااي مااا بعاان التعاارض حلااارث التراجن يف جمال حارث جسيم.
جسيم.
Post- traumatic stress disorder

 0205أمراض مهنية أخرى:
الرمز
020501

الااارأ أ (تذباااذ

األعمال واملهن

املرض

املقلاااتع السااار ع الغاااري أعمال املناجم حتا األ ض.

إ اري)
020502

التهابات وتقرحات العع املزمنة

أي عماااا

سااااتنعي ادااااتعمال أو تااااناول أو

التعااارض للقطاااران أو الزفاااا أو البيتااارمع أو
الز رت املعننية (ااا فيهاا الباا فع) أو الفلار أو
أي مركبااااات أو منتجااااات أو متخلفااااات هااااذه
املرار وكذا التعارض أل اة ماار مهيجاة أربارى
صلبة أو دائلة أو غاز ة.
020503

روالي الساقع

020504

الفتق اإل بي املباشر

األعمااال الاايت تسااتنعي الرقاارف ملاان ال تق ا
عن أ بع داعات رميًا ولفرت ال تق عن دانتع
يف نفس املهنة.
األعمال اليت تساتنعي محا أو فاع أو جار أو
رفع األثقال على أال تق األثقال يف جممرعهاا
عن طن واحن رميًا وملن دنتع أو أك ر.
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جدول رقم ()2

تقدير درجة العجز

ً
أوال :تقدير درجات العجز يف حاالت الفقد العضوي:

النسبة املئوية لدرجة العجز

العجز املتخلف

رقم
 1برت الذ اع األ ن إىل المتف

%80

2

برت الذ اع األ ن إىل ما فرق المرع

%75

3

برت الذ اع األ ن حتا المرع

%65

4

برت الذ اع األ سر إىل المتف

%70

5

برت الذ اع األ سر إىل ما فرق المرع

%65

6

برت الذ اع األ سر حتا المرع

%55

7

الساق فرق الركبة

%65

8

الساق حتا الركبة

%55

9

الصمم المام

%55

10

فقن العع الراحن

%35

11

12

13

14

أيسر

أمين

برت اإلبهام

%25

%30

برت السالمية الطرفية لإلبهام

%15

%18

برت السبابة

%10

%12

برت السالمية الطرفية للسبابة

%5

%6

برت السالميتع الطرفية والردطى للسبابة

%8

%10

برت الردطى

%8

%10

برت السالمية الطرفية الردطى

%4

%5

برت السالميتع الردطى والطرفية

%6

%8

برت أصبع خبالف السبابة واإلبهام والردطى

%5

%6

% 2.5

%3

%4

%5

برت السالمية والطرفية
برت السالميتع الطرفيتع

15

%60

برت الين اليمنى عنن املعصم
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النسبة املئوية لدرجة العجز

العجز املتخلف

رقم
 16برت الين اليسرى عنن املعصم

%50

17

برت القنم مع عظام الماح

%45

18

برت القنم رون عظام الماح

%35

19

برت ؤوس مشطيات القنم كلها

%30

20

برت األصبع املشطية اخلامسة للقنم

%10

21

برت إبهام القنم وعظمة مشطه

%10

22

برت أصبع القنم خبالف السبابة

%5

23

برت السالمية الطرفية إلبهام القنم

%4

24

برت السالمية الطرفية لسبابة القنم

%3

25

برت أصبع القنم خبالف السبابة واإلبهام

%3
أمين

أيسر

الطرف العلوي انكيلوز املفاصل

انميلرز املفص السالمي السالمي يف حالة بسط كام

%8

%6

انميلرز املفص السالمي السالمي يف حالة ثين كام

%10

%8

%10

%8

%8

%6

%15

%12

%18

%15

انميلرز املفص بع مشطية اإلبهام وعظام الردغ

%15

%12

ربلع باملفص السالمي السالمي لإلبهام

%5

%4

ربلع باملفص املشطي السالمي

%15

%10

%20

%16

السبابة:

أمين

أيسر

انميلاارز املفص ا السااالمي السااالمي األول يف حالااة ثااين أو

%6

%4

اإلبهام:

انميلاارز املفص ا املشااطي السااالمي يف حالااة ثااين أو بسااط
كام
انميلرز املفص املشطي السالمي يف حالة نصف ثين
انميلااارز املفصااالع املشاااطي الساااالمي والساااالمي الساااالمي
لالبهام يف حالة ثين جزئي
انميلرز املفصالع املشاطي الساالمي والساالمي الساالمي يف
حالة بسط كام أو ثين كام

تقر ب جءي لإلبهاام نتيجاة أثار التئاام أو فقان عما العضالة
املباعن

155/125

رقم

النسبة املئوية لدرجة العجز

العجز املتخلف
بسط
انميلاارز املفص ا السااالمي السااالمي ال اااني يف حالااة ث اين أو
بسط
انميلرز املفصلع الساالمي الساالمي األول وال ااني يف حالاة
بسط أو ثين
انميلرز املفص املشطي السالمي يف حالة ثين أو بسط
انميلرز املفص املشطي الساالمي والساالمي الساالمي األول
وال اني يف حالة بسط كام أو ثين كام

%2

%1

%8

%5

%8

%6

%12

%10

الوسطى:
انميلاارز املفص ا السااالمي السااالمي األول يف حالااة ثااين أو
بسط
انميلاارز املفص ا السااالمي السااالمي ال اااني يف حالااة ث اين أو
بسط
انميلرز املفصلع الساالمي الساالمي األول وال ااني يف حالاة
ثين أو بسط
انميلرز املفص املشطي السالمي
انميلرز املفاص املشطي السالمي والسالمي الساالمي األول
وال اني يف حالة ثين أو بسط

%6

%4

%2

%1

%6

%5

%6

%4

%10

%8

البنصر أو اخلنصر:
انميلاارز املفص ا السااالمي السااالمي األول يف حال اة ثااين أو
بسط
انميلاارز املفص ا السااالمي السااالمي ال اااني يف حالااة ث اين أو
بسط
انيملرز املفص املشطي السالمي
انميلرز املفاصا املشاطي الساالمي الساالمي األول وال ااني
يف حالة بسط أو ثين

%4

%3

%2

%1

%4

%3

%6

%4

انكيلوز اليد:
%60

انميلرز مجيع مفاص الين أو األصابع
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%50

رقم

النسبة املئوية لدرجة العجز

العجز املتخلف
انميلرز مجيع مفاص الين واألصابع فيما عنا اإلبهام

%45

%35

قطع األوتار:

(أ) قطع الوتر الباسط عند قاعدة االصبع (االصبع يف حالة ثني كامل) :
االبهام

%12

%10

السبابة

%12

%10

الردطى

%10

%8

البنصر أو اخلنصر

%8

%6

قطع الوتر الباسط قبل اندغامه يف السالمية الثانية
(السالميتني األخريتني يف حالة ثني كامل) :

االبهام

%6

%4

السبابة

%4

%3

البنصر أو اخلنصر

%3

%2

قطع الوتر الباسط قبل اندغامه يف السالمية األخرية مباشرة
(والسالمية األخرية يف حالة ثني كامل) :

االبهام

%6

%4

السبابة

%2

%1

الردطى أو البنصر أو اخلنصر

%1

%0.5

ب( قطع الوتر القابض عند املفصل املشطي السالمي والسالمي السالمي األول (األصبع يف حالة بسط
كامل):

االبهام

%20

%16

السبابة

%12

%10

البنصر أو اخلنصر

%6

%5

الردطى

%10

%8

(ج) قطع الوتر القابض عند املفصل السالمي السالمي الثاني
(السالمية األخرية يف حالة بسط كامل) :

االبهام

%8

%6

السبابة

%3

%2

الردطى

%2

%1
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رقم

النسبة املئوية لدرجة العجز

العجز املتخلف

%1.5

البنصر أو اخلنصر

%1

(د) العضد والساعد :
تعرر اخللع بالمتف

%30

%25

انميلرز تام بالمتف

%40

%30

انميلرز جزئي بالمتف

%30

%25

نقص يف حركة فع الذ اع ملرازا المتف

%25

%20

نقص يف حركة فع الذ اع إىل أعلى اقنا  30ر جة

%15

%10

أثر التئام مقين حلركة العضن والعضن ملتصق باجلسم

%40

%30

كسر غري ملتحم بالعضن

%50

%40

كسر غري ملتحم بالنتراه املرفقي

%15

%10

انميلرز املرفق يف بسط كام يف ر جة  180ر جة

%50

%40

انميلرز املرفق يف زاو ة  150ر جة

%40

%30

انميلرز املرفق يف زاو ة  90ر جة

%30

%25

%40

%35

أثر التئام مقين حلركة بسط املرفق لزاو ة  90ر جة

%20

%15

أثر التئام مقين حلركة بسط املرفق لزاو ة  135ر جة

%15

%12

كسر بالساعن مع اعاقة تامة يف حركيت المب والبطح

%50

%40

أثر التئام مقين حلركة المب بع ر جيت  10و90

%30

%25

أثر التئام مقين حلركة المب بع ر جيت  45و90

%20

%15

كسر بالتحام معيب بعظام الساعن عائق حلركات مفص الردخ

%15

%10

انميلرز تام بالردخ

%25

%20

انميلرز جزئي بالردخ

%15

%12

انميلرز الردخ مع بسط الين والمب كام

%25

%20

اثر التئام مقين حلركة بسط املرفق لزاو ة  45ر جة أو أقا
(الساعن يف حالة ثين لزاو ة حار )

العضالت واألعصاب واألوعية الدموية بالطرف العلوي
-1

ةمر العضالت:

ةمر العضلة ذات الرأدع العضر ة

%30

%25

ةمر العضلة النالية

%30

%20
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رقم

العجز املتخلف
-2

النسبة املئوية لدرجة العجز

شل األعصا

شل العصب الزنني واالصابة عنن املرفق

%30

%25

شل العصب الزنني واالصابة عنن الين

%20

%15

شل العصب المعءي أعلى الفرع للعضلة امل ل ة الرؤوس

%50

%40

شل العصب المعءي

%40

%30

شل العصب املتردط

%35

%35

شل العصب حتا اللر

%10

%8

شل العصب النائري

%20

%15

شل العصب الزنني والمعءي

%60

%50

شل العصب الزنني واملتردط

%60

%50

شل العصب الزنني والمعءي واملتردط

%75

%65

-3

األوعية النمر ة :
تعام احلالة معاملة البرت

إنسنار بالشرا ع نتجا عنه غرغر نا

من %10إىل%30

إنسنار باألو ر نتجا عنه أوز ا مزمنة
الطرف السفلي
كسر بالفخذ مع قصر  6دم واملفاص جين مع ةعف متردط
بالعضالت

%30

كسر بالفخذ مع قصر  4دم

%12

كسر بالفخذ مع قصر  3دم

%8

كسر غري ملتحم بالرةغة مع ةعف بالفخذ

%20

كسر غري ملتحم بالرةغة مع ةعف شن ن بالفخذ

%30

كسر بعظميت الساق ملتحم بشم معيب

%20

كسر غري ملتحم بالساق

%50

انميلرز املفص احلرقفي يف وةع منادب

%50

انميلرز بالركبة يف ر جة  100ر جة

%50

انميلرز بالركبة متحرك بع ر جيت  120ر جة  170ر جة

%25

انميلرز بالركبة متحرك بع ر جيت  90ر جة 180ر جة

%15

أثر التئام خبلفية الركبة مقين حلركة البسط لغا اة  90ر جاة
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من %60إىل%50

رقم

النسبة املئوية لدرجة العجز

العجز املتخلف
أو أق
أثر التئام خبلفية الركبة مقين حلركة البسط لغا ة 135

من  %50إىل%30

أثر التئام خبلفية الركبة مقين حلركة البسط لغا ة 170

من  %30إىل%10

التها

%25

مفصلي تشرهي بالركبة

انميلرز بماما القانم ماع فاع القانم ألعلاى زاو اة أك ار مان
 100ر جة

%50

انيملرز بمام القنم يف زاو ة  100ر جة

%35

انميلرز بمام القنم يف زاو ة ( 90أحسن وةع)

%20

انميلرز ابهام القنم يف وةع بسبب تعطي حركة املشي

%15

انميلرز يف مجيع أصابع القنم يف وةع جين

%15

تفرطح القنم نتيجة كسر العظام

%15
العضالت واألعصاب بالطرف السفلي

-1

%20

ةمر عضالت اجلزا األمامي للفخذ

ةمر عضالت الفخذ كلها

%30

ةمر عضالت الطرف السفلي

%40

ةمر عضالت الساق مجيعها

%30

ةمر عضالت اجلزا األمامي للساق

%10
من  %10إىل%80

ةمر العضالت املطرر
صك تام ( جنير فاجلم ) مع ةعف شن ن بالعضالت
-2

شل أعصا

%50

الطرف السفلي:

شل تام بالعصب الر كي

%50

شل تام بالعصب الفخذي

%50

شل العصب املأبضي الرحشي

%30

شل العصب املأبضي االنسي

%30

شل العصب املأبضي واالنسي والرحشي

%40

شل العصب املأبضي االنسي والرحشي مصحر

بأمل

شل العصب الشظري
-3

%60
%20

األوعية النمر ة:
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رقم

النسبة املئوية لدرجة العجز

العجز املتخلف

عام معاملة البرت

انسنار الشرا ع نتجا عنه غرغر نا

من  %10إىل %30

انسنار و ني نتجا عنه اوز ا مزمنة
انساانار و ااني نتجااا عنااه اوز ااا بااالطرفع الساافليع م اع
قرحة مزمنة تؤثر على املشي والرقرف
الانوالي الاايت ال ماان شاافاؤها بالتاانرب اجلراحاي و ساابب
عنها قرحة مزمنة

من  %20إىل %50
من  %20إىل %30

اصابات الرأس واجلهاز العصبي املركزي
من  %5إىل %10

فقن شعر فرو الرأس
إصااابة بااالرأس نااتج عنهااا فقاان عظمااي بالصاافيحة اخلا جيااة
والناربلية (حسب مساحة اجلزا املفقرر)

من  %10إىل %40

إصااابة بااالرأس مصااحربة أو غااري مصااحربة بمساار اجلمجمااة
ومصحربة أو غري مصحربة با جتاج باملخ ونتج عنها رورباة أو
ا تعاشااات أو صااناع أو لع مااة يف المااالم أو نقااص يف القاارى

من  %20إىل %70

العقلية حسب شن احلالة.
إصابة بالرأس نتج عنها اةطرا
نز ف باملخ مصحر

عقلي

%100

بشل نصفي غري قاب للشفاا

%100
%100

شل نصفي غري تام مع افاز ا
شل نصفي أ ن غري تام

من  %20إىل %60

شل نصفي أ سر غري تام

من  %20إىل %40

شل نصفي تام مصحر

من  %70إىل %100

بترتر العضالت

شل تام بالطرف العلري األ ن

%80

شل تام بالطرف العلري األ سر

%70

شل غري تام بالطرف العلري األ ن

من  %20إىل %40

شل غري تام بالطرف العلري األ سر

من  %15إىل%30

أفاز ا بسيطة

من  %10إىل %20

أفاز ا واةحة

من  %30إىل %60

نربات صرعية قليلة أو نار

من  %20إىل %30

نربات صرعية متعنر

من  %30إىل %80

155/131

رقم

النسبة املئوية لدرجة العجز

العجز املتخلف
شل الطرفع السفليع

%100

شل الطرفع السفليع غري كام أو املشي غري مممن

%70

شل الطرفع السفليع واملشي مممن بعماز أو بعصا

من  %30إىل %70

تمهف احلب الشركي

من  %40إىل %70

تليف اجلهاز العصي املركزي املنت ر

من  %50إىل %70
العصب األول:
%5

فقن حادة الشم
العصب الثاني:
ةمر تام بالعصب البصري لعع واحن

%35

ةمر تام مزروج بالعصب البصري

%100
العصب الثالث والرابع والسادس:
من  %5إىل%10

شل بالعضالت الناربلية باحنى العينع
شل بالعضالت الناربلية بالعينع

من  %10إىل %20

شل بالعضالت اخلا جية بالعينع بنون إزرواج البصر

من  %10إىل %15
%25

شل بالعضالت اخلا جية مع إزرواج البصر
العصب اخلامس:
التهااا

بااأطراف العصااب اخلااامس مااع تقلااص عضااالت نصااف

الرجه مصحر

بأمل

شل بالعصب اخلامس مصحر

بفقن احلسية بنصف الرجه

من  %15إىل %20
من  %10إىل %20

العصب السابع :
شل بالعصب الرجهي مع عنم القن

على غلق جفين العع

من  %10إىل %20

شل بالعصب الرجهي مع عنم القن

على غلق العينع معًا

من  %30إىل %50

العنق

ان ناا العنق لألمام نتيجة تقلص العضالت أو أثر التئام ملتصقة

من  %10إىل %30

ان ناا العنق التشنجي

من  %20إىل %40
العمود الفقري

دركليرز أو لر روز أو كيفرز مع حتن ن يف احلركة

من  %20إىل %40

بروز أو اخنساف مصحربًا باألم وحتن ن يف احلركة

من  %10إىل %30

155/132

رقم

النسبة املئوية لدرجة العجز

العجز املتخلف
التها

عظمي مفصلي تشرهي مع تيبس مفاص الفقرات

التهااا

عظم اي مفصاالي تشاارهي مااع تياابس مفاص ا الفق ارات

وصعربة التنفس
التها

عظمي خناعي بالفقرات مع دالمة النخاع الشركي

مرض برت غري مصحر
مرض برت مصحر

خبراج ر ني

من  %30إىل %40
من  %30إىل %80
من  %30إىل %60
من  %30إىل %40
من  %50إىل %70

خبراج ر ني
األنف

ةيق باألنف بنون فقن وال من عالج الضيق
كسر بعظم األنف مصحر

من  %5إىل %25
%15

بضيق اخلياشيم

%10

فقن أ نبة األنف
فقن جزئي باألنف بنون ةيق اخلياشيم

من  %10إىل %20

فقن األنف بنون ةيق اخلياشيم

من  %20إىل %40

فقن األنف مصحر

من  %20إىل %50

بضيق اخلياشيم
العني

اجلفرن واملسالك النمعية:
احنراف حافة اجلفن للنارب أو اخلا ج أو التصاق امللتحمة
اجلفنية التحمة املقلة

من  %5إىل %10

نادر رمعي مزمن غري قاب للشفاا من ناحية واحن

%15

نادر رمعي مزمن غري قاب للشفاا من الناحيتع

%30
من % 15إىل %25

تلف احلجاج
املقلة  :الكتاركتا االصابية :

(أ) عنن وجرر كتا كتا بالعع تسبب ةعف باإلبصا قن ص إىل ر جة الفقن التام تقن نسبة العاهة بهذه العع
بنسبة اإلبصا املبينة بالفقر ( )4من اجلنول اخلاص حباالت فقن اإلبصا املرافق ئاذا القاانرن إذا كاناا
عملية إزالة المتا كتا ال جتني يف إصال ر جة اإلبصا .
( ) إذا عملا عملية إزالة كتا كتا إصابية تقن العاهة حسب ر جة اإلبصا بعن عملية إزالة المتا كتاا باداتعمال
النظا

اليت تعتء جزاًا تمميليًا للجراحة و زار  %10مقاب عنم اننماج الصار تع يف حالاة ازالاة كتا كتاا

155/133

رقم

النسبة املئوية لدرجة العجز

العجز املتخلف

يف عع واحن وحبيم ال تتعنى العاهة يف العع امرى بها عملية إزالة كتا كتا عن .%35
األذن
فقن أو تشر ه بصران األذن اخلا جية

%5

فقن أو تشر ه بصران األذنع

%10
الفك العلوي

املضغ مممن

من  %10إىل %20

املضغ غري مممن

من  %30إىل %40

فقن بسقف احللق متص أو غري متص باحلفر األنفية وجييب
ائراا الفمي.
إصابة بالفك العلري مع تشره األنف والرجه

من  %10إىل %30
من  %40إىل %60

الفك السفلي
املضغ مممن

من  %5إىل %10

املضغ غري مممن

من  %30إىل %40

ربلغ باملفص الفمي الصنغي من أوال من ره

من  %10إىل %30

ةيق بالفم سبب انميلرز الفمع

%20

ةيق بالفم سبب انميلرز الفمع سمح بتناول السرائ فقط

%25

فقاان الفااك الساافلي بأكملااه أو ببقاااا الفاارع الصاااعن مااع تشااره
الرجه

من  %40إىل %60

األسنان
فقن لغا ة مخس أدنان

من  %1إىل %5

فقن نصف األدنان مع إممان تركيب طقم صناعي

من  %5إىل %10

فقن نصف األدنان مع عنم تركيب طقم صناعي

%25

فقن األدنان مجيعها مع إممان تركيب طقم صناعي

%15

فقن األدنان مجيعها مع عنم إممان تركيب طقم صناعي

من  %30إىل %40

اللسان
برت اللسان حسب اتساعه واإللتصاقات وحالة المالم

من  %10إىل%40

نادر لعابي مل تحسن بالعالج اجلراحي

من  %10إىل %30
البلعوم األنفي

155/134

العجز املتخلف

النسبة املئوية لدرجة العجز

رقم

ةاايق بااالبلعرم األنفااي ناااتج عاان التصاااق احللااق باجلاانا

من  %15إىل %40

اخللفي للبلعرم
ةيق بالبلعرم مصحر

من  %40إىل %60

بصمم
البلعوم السفلي

من  %10إىل %30

ةيق بالبلعرم عيق البلع
احلنجرة

%20

ر ن احلنجر
ةيق باحلنجر تسبب حبة يف الصرت

من  %5إىل %20

ةيق باحلنجر تسبب حبة يف الصرت مع ةيق التنفس

من  %10إىل %20

ةيق باحلنجر تسبب عنه ةيق بالتنفس ستنعي وةع أنبربة
حنجر ة
ةيق باحلنجر تسابب عناه انعانام الصارت ماع تلاف حمانور
باألوتا الصرتية

من  %30إىل %40
من  %40إىل %50

املريء
من  %10إىل%30

ةيق باملريا عيق البلع
املعدة

من  %30إىل %40

قرحة مزمنة
قرحاة مزمناة مااع التصااقات مؤملااة أو ةايق فتحااة البارا

مااع

من  %40إىل %50

متنر املعن وحنافة
من  %50إىل %60

نادر معني مل شفى بالعالج اجلراحي
األمعاء الدقاق
نادر باألمعاا يف وةع مرتفع بالبطن

من  %40إىل %60

نادر باألمعاا يف وةع منخفض بالبطن

من  %40إىل %50

فقن باألمعاا

من  %10إىل %30
األمعاء الغالظ

ناداار مل شاافى بااالعالج اجلراح اي و ساامح خبااروج الغااازات
والسرائ مع بعض مرار الءاز والتءز عاري
الشرج

155/135

من  %20إىل %40

رقم

النسبة املئوية لدرجة العجز

العجز املتخلف
نادر حسب مرةعه ربا ج أو رارب العضلة العاصر .
نادر ماع عانم القان

علاى حجاز الاءاز أو احتبااس املارار

الءاز اااة نتيجاااة إصاااابة العضااالة العاصااار ومصاااحر
مصحر

من  %20إىل %50

بسقرط الشرج أو التها

معري أو التها

أو غاااري

من %20إىل%50

بر ترني
الكبد
من  %20إىل %50

نادر مرا ي أو صن ني
الطحال
ادتئصال الطحال السليم

%20

ادتئصال الطحال املتضخم

%10

ادتئصال الطحال املتضخم املصحر

بادتسقاا بالبطن

صفر

جدار البطن
فتق أ بي أ ن أو أ سر أو فتق داري أو فخاذي أو فتاق أ باي
مزروج

من  %10إىل %20

فتق أ بي مزروج

من  %20إىل %30

فتق جبنا البطن أو فتق جراحي

من  %10إىل %30

شل جزئي لعضالت البطن نتيجة تأثر عصب جبنا البطن

من  %5إىل %10

املسالك البولية
الكلى واحلالب

من  %10إىل %30

التها

باحنى المليتع

التها

باحنى المليتع مع التها

التها

كلري سبب عنوى أو تسمم

من  %40إىل %60

التها

حبرض المليتع

من  %40إىل %60

حبرض الملية

ادتئصاااال الملياااة واألربااارى داااليمة (حساااب حالاااة الملياااة
املستأصلة)
ادتئصال الملية واألربرى متميسة

من  %30إىل %40

من صفر إىل %15
%50
من  %5إىل %10

كلية متحركة

%50

ر ن بملية واحن

من  %50إىل %80

ر ن بالمليتع

155/136

رقم

النسبة املئوية لدرجة العجز

العجز املتخلف

%50

نادر باحلالب

من  %40إىل %60

نادر بطين برلي
املثانة
التصاق جنا امل انة باال تفاق العاني بسبب كسر

من  %40إىل %50

نادر برلي بالعامة أو العجان

%50

نادر م اني معري

%70

نادر م اني شرجي

من  %50إىل %70

التها

م اني مزمن إصابي أو جر بامل اناة اداتنعى ت بياا

قسطر
التها

م اني مع التها

حبرض كلية واحن

التها

م اني مع التها

حبرض المليتع

من  %30إىل %40
%50
من  %50إىل %70
من  %20إىل %30

ر ن بامل انة مع دالمة المليتع
احنباس كلي بالبرل نتيجة اصابة بالنخاع الشمرى

%40

احنباس جزئي بالبرل

%20

احنباااس جزئااي بااالبرل مصااحر

بالتهااا

كليااة واحاان أو

كليتع
عنم القن

على حبس البرل

من  %50إىل %90
من  %20إىل %30

قناة جمرى البول اخللفية
ةيق كام نتيجة متزق جمرى البرل اخللفية

%70

ةيق جزئي نتيجة متزق جمرى البرل اخللفية

%50

ةيق من ترديعه بالعملية اجلراحية
ةاايق مصااحر

من  %20إىل %40

بناداار متص ا مااا بااع الشاارج وقنااا جم ارى

البرل

من  %40إىل %60

قناة جمرى البول األمامية
ةيق من ترديعه

من  %20إىل %30

ةيق صعب ترديعه

من  %30إىل %40

نادر برىل

%30

انعنام قنا جمرى البرل األمامي مع فتحة بالعجان

%50

155/137

رقم

النسبة املئوية لدرجة العجز

العجز املتخلف
انعنام قنا جمرى البرل األمامي ما بع السر والعجان

%40

القفص الصدري
كسر عظم القفص غري مصحر

من  %10إىل %20

بإصابة حشر ة

من صفر إىل %20

كسر ةلع حسب املضاعفات
الرئتان
التها

شعي مزمن ربفيف

من  %5إىل %20

التها

شعي مزمن شن ن

من  %20إىل %50

التها

شعي مزمن مضاعف بانفز ا أو متنر شاعي أو بار أو

هبرط بالقلب

من  %50إىل %100

انسما

بللر ي إصابي

من  %5إىل %30

انسما

رمري بللر ي

من  %10إىل %40

انسما

صن ني بللر ي

من  %20إىل %70

إصابة ر نية ختلف عنها تلفيات بسيطة

من  %5إىل %10

إصابة ر نية ختلف عنها تلفيات متردطة

من  %10إىل %40

إصابة ر نية ختلف عنها تلفيات شن ن

من  %40إىل %70

إصابة ر نية متقنمة غري قابلة للشفاا

من  %70إىل %100

دليمرزس مصحر

بتليف بسيط بالرئتع

من  %10إىل %30

دليمرزس مصحر

بتليف متردط بالرئتع

من  %30إىل %60

دليمرزس مصحر

بتليف شن ن بالرئتع

من  %60إىل%90

دليمرزس مصحر

بن ن بالرئتع

ادبسترزس مصحر

بتليف بسيط بالرئتع

من  %10إىل %20

ادبسترزس مصحر

بتليف متردط بالرئتع

من  %20إىل%40

ادبسترزس مصحر

بتليف شن ن بالرئتع

من  %40إىل%80

ادبسترزس مصحر

بن ن بالرئتع

%100

%100

بسيسنرزس ( بر القطن أو المتان) وغري مصحر

باتغريات يف

أشعة الرئتع

تقن نسبة العاهة بنسبة النقص يف الطاقة
التنفسية

بسيسنرزس مصحر

بنزلة شعبية مزمنة و بر شعي

من  %10إىل %50

بسيسنرزس مصحر

بأنفز ا

من  %50إىل%90

155/138

رقم

النسبة املئوية لدرجة العجز

العجز املتخلف
امفز ا نتيجة ادتنشاق أخبر

من  %10إىل%90

امفز ا نتيجة النفخ يف اآلالت

من  %10إىل %90
%100

أو ام رببي ة نتيجة ادتنشاق أخبر أو أتربة
القلب واألورطى
التصااااق بغشااااا القلاااب أو إصاااابة بصااامام القلاااب أو التها اا
بعضالت القلب أو تلف بعضالت القلب نتيجة جلطة بالشرا ع

من  %10إىل %20

التاجية والقلب متمافىا
مع بعض أعراض هاهر

من  %20إىل %60

مع عنم تمافؤ القلب

%80

تأثر القلب والمليتع نتيجة حنوث عنوى أو تسمم

من  %30إىل %90

انير زم األو طي أو جنا القلب

من  %30إىل %80
أعضاء التناسل

أثر التئام بالقضيب ال متنع االنتصا

صفر

فقن متر القضيب

%25

انعنام جزئي باجلسم األدفنجي

%30

فقن القضيب

%60

فقن القضيب مع ةيق بفتحة جمرى البرل

%70

فقن القضيب مع اخلصيتع

%90

فقن ربصية قب البلرغ

%35

فقن ربصية من دن البلرغ لغا ة  40دنة

%25

فقن ربصية بعن دن األ بعع

%15

فقن ربصيتع قب دن البلرغ

%60

فقن ربصيتع من دن البلرغ لغا ة دن األ بعع

%40

فقن ربصيتع بعن دن األ بعع

%30

قيله مائية حسب احلجم واملضاعفات

من صفر إىل %10

قيله رمر ة إصابية

من  %10إىل %15

ر ن الءنج واخلصية من ناحية واحن

من  %10إىل %15

ر ن الءنج واخلصية من الناحيتع

من  %20إىل%40

155/139

رقم

النسبة املئوية لدرجة العجز

العجز املتخلف

من  %40إىل %50

ر ن الءنج والءودتاتا واحلر صلة املنر ة
اإلناث

من  %40إىل %60

فقن الرحم واملبا ض قب دن البلرغ
فقن الرحم قب االجنا

%40

فقن الرحم بعن االجنا

%30

فقن مبيض واحن قب أو بعن دن البلرغ

%30

دقرط الرحم أو املهب

من  %5إىل %15

غنر ر نية

من  %5إىل %20

غنر ر نية متقيحة مصحربة بنرادري

من  %20إىل %25

درطان الغنر

من  %40إىل %100
األورام اخلبيثة

تقن نسبة العجز حسب فقن العضر لرهيفته أو بارته أو انتمااس
احلالة أو عنم اممان إجراا عملية

من  %40إىل %100

بعض األمراض
%50

الزهري كمرض مهين
نادر معاور واحن أو متعنر وحسب املرةع

من  %20إىل %40

درطان النم

من  %20إىل %100

يراعى يف تقدير درجات العجز يف حاالت الفقد العضوي ما يأتي:
 -1أن تماارن اجلراحااة قاان التأمااا التئامااً كااامالً رون ختلااف أ ااة مضاااعفات أو معرقااات حلركاات

املفاص املتبقية كالننبات أوالتلفيات أوالتملسات أو االلتهابات أو املضااعفات احلساية أو

غريها وتزار ر جات العجز تبعًا ملا تخلف من هذه املضاعفات.

 -2يف حالااة وجاارر مضاااعفات حلالااة الاابرت فيجااب وصااف احلالااة املسااببة للعجااز واملضاااعفات يف

الشااهار الطبيااة كمااا حتاانر ر جااات اإلعاقااة يف كا حركااة علااى تلااك املفاصا بالنساابة إىل

القراعن الطبيعية.

 -3يف حالة وجرر مضاعفات حسية جيب حتن ن ممانها ومنى ز ار أو نقص احلسادية ونرعها.
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 -4إذا كان املصا
النسب املقر

أعسر قن ت ر جات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلاري األ سار باذات

ئذا العجز يف الطرف األ ن.

 -5إذا عجز أي عضر من أعضاا اجلسم املبينة أعااله عجازاً كليااً مساتن اً عان أراا وهيفتاه اعتاء
ذلك العضر يف حمم املفقرر وإذا كان ذلك العجز جزئياً قان ت نسابته تبعااً ملاا أصاا

من عجز عن أراا وهيفته.

العضار

 -6فيما عنا األحرال املنصارص عليهاا يف البنان ( )3مان املاار ( )55إذا ناتج عان اإلصاابة فقان
جزا أو أك ر من أحن أعضاا اجلسم املبينة باجلنول قان ت النسابة املئر اة لن جاة العجاز يف
حنور النسبة املقر

لفقن ذلك العضر وال جيرز بأي حال من األحرال أن تتعناها.

ً
ثانيا  :يف حاالت فقد اإلبصار:
نسبة فقد اإلبصار

درجة عجز العني املصابة

درجة اإلبصار

-

-

9/6

91

9

3

12/6

84

16

6

18/6

70

30

11

24/6

58

42

15

36/6

40

60

24

60/6

20

80

28

60/5

14

86

31

60/4

8

92

33

60/3

2

98

35

60/2

ا

100

35

60/1

ا

100

35

()1

6/6

نسبة قوة اإلبصار

()2
100

()3
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()4

ويراعى يف تقدير العجز املتخلف عن فقد اإلبصار ما يأتي:

 -1أن تقن ر جة العجز الناشئ من ةاعف إبصاا العاع براقاع الفارق باع ر جاة العجاز املقابلاة
لن جة اإلبصا للعع قب اإلصاابة وبعانها إذا كاان هنااك داج

رةاح ر جاة اإلبصاا بتلاك

العع قب اإلصابة (عمرر .)4
 -2يف حالة عنم وجرر دج حبالة اإلبصا قب اإلصابة عتء أن العع كانا دليمة (.)6/6
 -3مع مراعا أحمام البنن ( )1راعى يف حالة إصابة العع الرحيان أن تقان ر جاة العجاز طبقًاا
لنسبة فقن اإلبصا بها على اعتبا أن اإلبصا المام لتلك العع ( ٪100عمرر .)3
 -4يف حالة فقن إبصا العع الرحين عتء عجزاً كامالً.
 -5مع مراعا أحمام البنن ( )1راعى يف حالة اإلصابة بملتاا العيانع أن تقان ر جاة العجاز علاى
أداس نصف جممرع قر إبصا ك ٍ منهما أي اعتبا أن اإلبصا لم عع ( ٪50عمرر.)3

ً
ثالثا :يف حالة فقد السمع:
أ-

عتء السمع دليمًا إذا كان ةعف السمع ال تجاوز  15ر سب لم من األذنع.

 حتتسب نسبة فقن السمع لألذن الراحن براقاع ر جاة ونصاف ر جاة مئر اة نظاري فقان ر سابواحن من القن

السمعية فيما ز ن على  15ر سب .

ج -تعتء نسبة فقن السمع ( )٪100إذا كان متردط الضعف يف القان

السامعية لألذناع صا إىل

 85ر سب وتعتء ر جة العجز املتخلف يف هذه احلالة  ٪55من العجز الملي.

ويراعى يف تقدير درجات العجز املتخلف عن فقد السمع ما يأتي:
 -1أن قاس فقن السمع بالنسبة ملتردط القن

السمعية لألصرات اليت بلغ ترررها من  125إىل

 100ديم ثانية مع مراعا أن تم تقن ر ةعف السمع جبهاز قياس السامع المهرباائي إلمماان
الرصرل بسهرلة إىل هذه الن جات من الذبذبات اليت ال سه عملها بالشركة الرنانة.
 -2أن تقن ر جة العجز الناشئ عن ةاعف السامع براقاع الفارق باع ر جاة السامع قبا اإلصاابة
وبعنها إذا كان هناك دج

رةح تلك الن جة .

 -3يف حالة عنم وجرر دج حبالة السمع عتء السمع دليمًا ( )%100تبعًاا لسان العاما املصاا
أي ضاف  2/1ر سب لم دنة تز ن على (.)45
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 -4مع مراعا أحمام البنن ( )2راعى يف حالة إصابة األذن الرحين أن تقان ر جاة العجاز طبقًاا
لنسبة السمع لتلك األذن على اعتبا أن مسعها عارل  ٪100من السمع المام .
 -5مع مراعا أحمام البنن ( )4راعى يف حالة إصابة األذنع بن جات متفاوتة مان ةاعف السامع
أن تقن نسبة السمع تبعًا للنظام اآلتي:

(أ) النسبة املئر ة لفقن السمع باألذنع معًا =

نسبة فقن السمع يف األذن األقرى ×  + 5نسبة فقن السمع يف األذن األةعف
6
( ) حتسب ر جة العجز املتخلف على أداس أن نسبة () ٪100من فقان السامع تعاارل ()٪55
من العجز المام .

و شرتط يف مجيع ما تقنم أن تمرن حالة العجز قن ادتقرت ادتقرا ًا تامًا.
و راعى جء نسبة العجز املتخلف إىل أقر

نسبة مئر ة.
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جدول رقم ()3

تكلفة طلب حساب مدة إضافية

سن الشيخوخة
= 60

٪671
٪674
٪678
٪682
٪686
٪690
٪694
٪699
٪703
٪708
٪713
٪718
٪723
٪729
٪734
٪740
٪746
٪752
٪759
٪765

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ضمن مدة االشرتاك يف تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة

سن الشيخوخة
= 61

٪620
٪624
٪629
٪634
٪639
٪644
٪649
٪655
٪661
٪666
٪672
٪678
٪685
٪691
٪698
٪704
٪711
٪718
٪726
٪733
٪741

سن الشيخوخة

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

= 62

٪566
٪572
٪578
٪584
٪590
٪596
٪602
٪609
٪616
٪622
٪629
٪637
٪644
٪651
٪659
٪667
٪675
٪683
٪691
٪700
٪708
٪716

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

سن الشيخوخة
= 63

٪511
٪518
٪525
٪532
٪539
٪546
٪554
٪561
٪569
٪577
٪585
٪594
٪602
٪611
٪619
٪628
٪637
٪646
٪656
٪665
٪675
٪684
٪692

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

سن الشيخوخة
= 64

٪451
٪459
٪467
٪475
٪484
٪492
٪501
٪510
٪519
٪528
٪538
٪547
٪557
٪566
٪576
٪586
٪596
٪607
٪617
٪628
٪639
٪649
٪658
٪667

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

سن الشيخوخة
= 65

٪387
٪396
٪406
٪416
٪425
٪435
٪445
٪455
٪466
٪476
٪487
٪497
٪508
٪519
٪530
٪542
٪553
٪565
٪577
٪588
٪600
٪612
٪622
٪632
٪643

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

مالحظات:
 - 1يف حسا

السن تعتء كسر السنة دنة كاملة.

 - 2تقن املبالغ املطلربة حلسا

من ةمن من االشرتاك على أدااس السان يف تاا خ تقان م

الطلااب واملتردااط الشااهري لألجاار الاايت داانرت علااى أدادااها االشاارتاكات ربااالل املاان
اخلاةعة ألحمام هذا القانرن حتى نها ة الشهر السابق على تا خ تقن م طلب احلسا .
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 - 3جتء قيمة التملفة الناجتة من تطبيق هذا اجلنول إىل أقر
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جنيه.

جدول رقم ()4
حتديد األقساط الشهرية التي تقتطع من األجر يف حالة

اختيار املؤمن عليه أداء املبالغ املستحقة عليه بالتقسيط
( )1سن الشيخوخة  60سنة) :
فرتات التقسيط

السن يف تاريخ

 15سنة

 10سنوات

 5سنوات

التقسيط

٪6.4

٪8.1

٪13.6

40

٪6.5

٪8.2

٪13.6

41

٪6.5

٪8.2

٪13.7

42

٪6.5

٪8.3

٪13.8

43

٪6.6

٪8.3

٪13.9

44

٪6.6

٪8.4

٪14.0

45

٪6.7

٪8.4

٪14.0

46

٪6.7

٪8.5

٪14.1

47

٪6.8

٪8.5

٪14.2

48

٪6.8

٪8.6

٪14.3

49

٪6.8

٪8.7

٪14.4

50

٪6.9

٪8.7

٪14.5

51

٪6.9

٪8.8

٪14.6

52

٪7.0

٪8.9

٪14.7

53

٪7.0

٪8.9

٪14.9

54

٪7.1

٪9.0

٪15.0

55

٪7.2

٪9.1

٪15.1

56

٪7.2

٪9.1

٪15.2

57

٪7.3

٪9.2

٪15.3

58

٪7.3

٪9.3

٪15.5

59
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( )2سن الشيخوخة  61سنة):
فرتات التقسيط

السن يف تاريخ

 15سنة

 10سنوات

 5سنوات

التقسيط

٪5.9

٪7.5

٪12.5

40

٪6.0

٪7.6

٪12.6

41

٪6.0

٪7.6

٪12.7

42

٪6.1

٪7.7

٪12.8

43

٪6.1

٪7.8

٪12.9

44

٪6.2

٪7.8

٪13.0

45

٪6.2

٪7.9

٪13.1

46

٪6.3

٪8.0

٪13.2

47

٪6.3

٪8.0

٪13.4

48

٪6.4

٪8.1

٪13.5

49

٪6.5

٪8.2

٪13.6

50

٪6.5

٪8.2

٪13.7

51

٪6.6

٪8.3

٪13.8

52

٪6.6

٪8.4

٪14.0

53

٪6.7

٪8.5

٪14.1

54

٪6.8

٪8.6

٪14.2

55

٪6.8

٪8.6

٪14.4

56

٪6.9

٪8.7

٪14.5

57

٪7.0

٪8.8

٪14.7

58

٪7.0

٪8.9

٪14.8

59

٪7.1

٪9.0

٪15.0

60
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( )3سن الشيخوخة  62سنة):
فرتات التقسيط

السن يف تاريخ

 15سنة

 10سنوات

 5سنوات

التقسيط

٪5.4

٪6.9

٪11.4

40

٪5.5

٪6.9

٪11.6

41

٪5.5

٪7.0

٪11.7

42

٪5.6

٪7.1

٪11.8

43

٪5.7

٪7.2

٪11.9

44

٪5.7

٪7.2

٪12.1

45

٪5.8

٪7.3

٪12.2

46

٪5.8

٪7.4

٪12.3

47

٪5.9

٪7.5

٪12.5

48

٪6.0

٪7.6

٪12.6

49

٪6.0

٪7.6

٪12.7

50

٪6.1

٪7.7

٪12.9

51

٪6.2

٪7.8

٪13.0

52

٪6.3

٪7.9

٪13.2

53

٪6.3

٪8.0

٪13.3

54

٪6.4

٪8.1

٪13.5

55

٪6.5

٪8.2

٪13.6

56

٪6.6

٪8.3

٪13.8

57

٪6.6

٪8.4

٪14.0

58

٪6.7

٪8.5

٪14.2

59

٪6.8

٪8.6

٪14.3

60

٪6.9

٪8.7

٪14.5

61
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( )4سن الشيخوخة  63سنة):
فرتات التقسيط

السن يف تاريخ

 15سنة

 10سنوات

 5سنوات

التقسيط

٪4.9

٪6.2

٪10.3

40

٪5.0

٪6.3

٪10.5

41

٪5.0

٪6.4

٪10.6

42

٪5.1

٪6.5

٪10.8

43

٪5.2

٪6.5

٪10.9

44

٪5.2

٪6.6

٪11.0

45

٪5.3

٪6.7

٪11.2

46

٪5.4

٪6.8

٪11.4

47

٪5.5

٪6.9

٪11.5

48

٪5.5

٪7.0

٪11.7

49

٪5.6

٪7.1

٪11.8

50

٪5.7

٪7.2

٪12.0

51

٪5.8

٪7.3

٪12.2

52

٪5.9

٪7.4

٪12.4

53

٪5.9

٪7.5

٪12.5

54

٪6.0

٪7.6

٪12.7

55

٪6.1

٪7.7

٪12.9

56

٪6.2

٪7.9

٪13.1

57

٪6.3

٪8.0

٪13.3

58

٪6.4

٪8.1

٪13.5

59

٪6.5

٪8.2

٪13.7

60

٪6.6

٪8.3

٪13.8

61

٪6.6

٪8.4

٪14.0

62
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( )5سن الشيخوخة  64سنة):
فرتات التقسيط

السن يف تاريخ

 15سنة

 10سنوات

 5سنوات

التقسيط

٪4.3

٪5.5

٪9.1

40

٪4.4

٪5.6

٪9.3

41

٪4.5

٪5.7

٪9.4

42

٪4.6

٪5.8

٪9.6

43

٪4.6

٪5.9

٪9.8

44

٪4.7

٪6.0

٪10.0

45

٪4.8

٪6.1

٪10.1

46

٪4.9

٪6.2

٪10.3

47

٪5.0

٪6.3

٪10.5

48

٪5.1

٪6.4

٪10.7

49

٪5.2

٪6.5

٪10.9

50

٪5.2

٪6.6

٪11.1

51

٪5.3

٪6.8

٪11.3

52

٪5.4

٪6.9

٪11.5

53

٪5.5

٪7.0

٪11.7

54

٪5.6

٪7.1

٪11.9

55

٪5.7

٪7.2

٪12.1

56

٪5.8

٪7.4

٪12.3

57

٪5.9

٪7.5

٪12.5

58

٪6.0

٪7.6

٪12.7

59

٪6.1

٪7.8

٪12.9

60

٪6.2

٪7.9

٪13.1

61

٪6.3

٪8.0

٪13.3

62

٪6.4

٪8.1

٪13.5

63
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( )6سن الشيخوخة  65سنة):
فرتات التقسيط

السن يف تاريخ

 15سنة

 10سنوات

 5سنوات

التقسيط

٪3.7

٪4.7

٪7.8

40

٪3.8

٪4.8

٪8.0

41

٪3.9

٪4.9

٪8.2

42

٪4.0

٪5.0

٪8.4

43

٪4.1

٪5.2

٪8.6

44

٪4.2

٪5.3

٪8.8

45

٪4.3

٪5.4

٪9.0

46

٪4.4

٪5.5

٪9.2

47

٪4.5

٪5.7

٪9.4

48

٪4.6

٪5.8

٪9.6

49

٪4.7

٪5.9

٪9.8

50

٪4.8

٪6.0

٪10.1

51

٪4.9

٪6.2

٪10.3

52

٪5.0

٪6.3

٪10.5

53

٪5.1

٪6.4

٪10.7

54

٪5.2

٪6.6

٪11.0

55

٪5.3

٪6.7

٪11.2

56

٪5.4

٪6.9

٪11.4

57

٪5.5

٪7.0

٪11.7

58

٪5.6

٪7.1

٪11.9

59

٪5.8

٪7.3

٪12.1

60

٪5.9

٪7.4

٪12.4

61

٪6.0

٪7.6

٪12.6

62

٪6.1

٪7.7

٪12.8

63

٪6.2

٪7.8

٪13.0

64
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مالحظات :

 -1يف حالة حسا
 -2حلسا

السن تعتء كسر السنة دنة كاملة.

القسط الشهري تقسم جممارع األقسااط املفاروض أراؤهاا علاى عانر األشاهر الماملاة

بع تا خ بنا السنار وتا خ بلرغ دن الستع.

 -3جتء قيمة القسط الشهري الناتج من تطبيق هذا اجلنول إىل أقر
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جنيه.

جدول رقم ()5

معامل حساب املعاش
سن الشيخوخة = 60

سن الشيخوخة = 61

سن الشيخوخة = 62

سن الشيخوخة = 63

سن الشيخوخة = 64

سن الشيخوخة = 65

املعامل

السن

 50فأق

90.0

76.3

51

83.3

51

71.4

52

77.6

52

84.9

67.2

53

72.6

53

78.9

53

63.4

54

68.2

54

73.8

54

80.4

60.0

55

64.3

55

69.2

55

75.0

55

56.3

56

60.0

56

64.3

56

69.2

56

75.0

52.9

57

56.3

57

60.0

57

64.3

57

69.2

57

50.0

58

52.9

58

56.3

58

60.0

58

64.3

58

69.2

47.4

59

50.0

59

52.9

59

56.3

59

60.0

59

64.3

59

45.0

60

47.4

60

50.0

60

52.9

60

56.3

60

60.0

60

45.0

61

47.4

61

50.0

61

52.9

61

56.3

61

45.0

62

47.4

62

50.0

62

52.9

62

45.0

63

47.4

63

50.0

63

45.0

64

47.4

64

45.0

65

81.8

املعامل

السن

املعامل

السن

املعامل

السن

املعامل

السن

 50فأق

150.0

 50فأق

128.6

 50فأق

112.5

 50فأق

100.0

132.4

51

115.4

51

102.3

51

91.8

51

52

52

118.4

52

104.7

52

93.8

107.1

53

95.7

53

86.5

53

54

54

97.8

54

88.2

90.0

55

81.8

55

56

56

81.8
75.0

57
58

مالحظات :
 -1يف حالة حسا

السن هم كسر السنة.

 -2تعام حاالت ادتحقاق املعاش للعجز أو الرفا معاملة حاالت بلرغ دن الشيخرربة.
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املعامل

السن

 50فأق

جدول رقم ()6
نسبة مبلغ التعويض اإلضايف
الســن
حتى دن 25

نسبة

مبلغ التعويض اإلضايف
٪267

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

٪260
٪253
٪247
٪240
٪233
٪227
٪220
٪213
٪207
٪200
٪193
٪187
٪180
٪173
٪167
٪160
٪153

43

٪147

مالحظة :

يف حسا

الســن
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
حتى دن 62
أك ر من دن 62

السن تعتء كسر السنة دنة كاملة.
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نسبة

مبلغ التعويض اإلضايف
٪140
٪133
٪127
٪120
٪113
٪107
٪100
٪93
٪87
٪80
٪73
٪67
٪60
٪53
٪47
٪40
٪33
٪25
٪20

جدول رقم ()7

جدول توزيع املعاش على املستحقني
األنصبة املستحقة يف املعاش

رقم

املستحق

1

أ ملة أو أ م
وولن واحن أو أك ر

2/1
و رزع بالتساوي
يف حالة التعنر

2

أ ملة أو أ م ووالن أو والن ن

3/2

-

3

أ ملة أو أ م وأربا أو أخ أو أك ر

4/3

-

-

4

أ ملة أو أ م فقط

4/3

-

-

-

5

أ ملة أو أ م وولن أو أك ر ووالن أو
والن ن

3/1

2/1

6/1
أل هما أو كليهما
بالتساوي

-

6

ولن واحن

-

 3/2املعاش

-

-

7

أك ر من ولن

-

كام املعاش و رزع
بالتساوي

-

-

8

ولن واحن ووالن أو والن ن

-

3/2

3/1
أل هما أو كليهما
بالتساوي

-

9

أك ر من ولن ووالن أو والن ن

-

6/5

10

والن واحن أو والن ن

-

-

2/1
أل هما أو كليهما
بالتساوي

11

أخ أو أربا أو أك ر

-

-

-

12

والن واحن أو والن ن و أخ أو أربا
أو أك ر

-

-

2/1
أل هما أو كليهما
بالتساوي

األرملة أو األرمل

األوالد

الوالدين

اإلخوة واألخوات

2/1
و رزع بالتساوي يف
حالة التعنر

-

-

3/1
أل هما أو كليهما
بالتساوي

-
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6/1
أل هما أو كليهما
بالتساوي

4/1
أل هم أو ئم مجيعاً
بالتساوي

-

 2/1أل هم أو ئم
مجيعاً و رزع بينهم
بالتساوي
 4/1أل هم أو ئم
مجيعاً بالتساوي

