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 تقـديم

تماع   ئاات ام ف يعمن مج نظًرا ملا حتظى به التأمينات االجتماعية واملعاشات من اهتمام

يااة  غريات العاملاملاات ملسااا ر  يتطاار ر وحتاان م نظاام التااأمع االجتماااع   وانطالًقااا ماان ةاارو   

رات لتقان م  ياة  ودان ال غا   جتماعجمال احلما ة اال والترافق مع االتفاقيات النولية واإلقليمية يف

ر نظام  راحا  تطار   ل مداتمما ا اخلنمة التأمينية باملسترى الالئق  ومتشًيا ماع دياداة النولاة يف   

رى العاملة ميع فئات القنظم جلترحين املزا ا اليت تقنمها هذه ال و غبة يف ي التأمع االجتماع

  فقان  2014لصاار  عاام   تر  اذي أقره الندا امتمع تطبيًقا ملبنأ املساوا  وتمافؤ الفرص ال يف

ات نظااام التأميناالواحاان  عمفااا ائيئااة القرميااة للتااأمع االجتماااعي علااى العماا  إلعاانار تشاار ع 

 هذا الشأن. االجتماعية واملعاشات بناًل من تشر عات متعنر  يف

ملزا اا  تماًل علاى ا حان مشا  املر يجتمااع ومن ثم فقن أعن مشروع القانرن املرافق للتأمع اال

التطبياق   أدافر   اا الايت  املزا تضمنتها قرانع التأميناات االجتماعياة واملعاشاات وغريهاا مان      اليت

أمع هاا رباءاا التا   ب  ناارى  القرانع عن ةرو   إقرا ها  كما ادتحنث مزا ا جن نئذه  يالعمل

 .ياالجتماع

  ن ان ملعاشات اجلاعية واقانرن التأمينات االجتمإعنار  ا الذ ن داهمرا يفإذ أهين يوإن

اا لبن ا لعم  اجلاار ا ارقة لأ جر أن  ستمر طر ق التحن م والتجن ن والتطر ر حتى  مرن مرآ  ص

 ربنمة املراطن. يف

 

 واهلل وىل الترفيق    

 يجتماعوزيرة التضامن اال

 وايل يغادة فتح
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 مقدمة

لتاأمع  لئة القرمية ائي بع يقضية أمرال التأمينات االجتماعية وفض التشابك املال حظيا

  لايهم عشاات واملاؤمن   املعا باهتمام أصاحا   يدت ما  القرم  املالية وبنك االووزا  جتماعياال

ش مع تنادب املعا عنم صوعلى األرب تراجه النظام التأميين فضاًل عن التحن ات األربرى اليت

  ز ااارو  جلزئاايملااي أو اوالتهاار  التااأميين دااراا ال  ازر ااار هاااهر  املعاااش املبماارو الاانرب  

ن ما ر  ة العن ان  عانم ردات  ب تصان  الايت   وك ر  األحمام الندتر  ةأعنار العمالة غري املنتظمة 

 ي ملشارع النداتر  تانرب  ا ...إخل  كا  ذلاك أرى إىل أن    ....جتماعيانع التأمع االمرار قر

ر  م و ر بالندات لشأن حيهذا ايف  تصن اليت  و ضع نصرص من شأنها ةبط التشر عات التأمينية

طااا ًا عامااًا للحما ااة  حماانرًا بااذلك إ  128   83   27   17   8املاارار أ قااام   2014الصااار  عااام  

 جيب أن  تم ترفريها للمراطنع.اليت  االجتماعية

مع لقرميااة للتااأ يئااة اوائ يةاارا مااا تقاانم كااان لزامااًا علااى وزا   التضااامن االجتماااع     ويف

ل غرات املعاجلة  شاتاملعاجتماعية وةرو   إعنار مشروع قانرن جن ن للتأمينات اال جتماعياال

وكااذلك  2014ر  عااام   الصااافااق مااع الندااترترالتحقيااق الو التشاار عات احلاليااةيف  املرجاارر 

 جتماعية.جمال احلما ة االيف  االتفاقيات النولية واإلقليمية

 شاات اعياة واملعا االجتم قانرن التأميناات  الذي حيتري علىوإذ  سعننا تقن م هذا املن 

اا اهلل أن  رفقناا يف أر  ونرجار مان    واجلناول املرفقة باه  2019لسنة  148الصار  بالقانرن  قم 

أن ة ألصاحا  الشا  لتأمينيا التأمينات االجتماعية علاى الرجاه األكما  حتاى تصا  اخلنماة ا       دالة 

 بالنقة واجلرر  الالزمتع ويف الرقا القيادي لإلجناز.

 واهلل وىل الترفيق   

 رئيس صندوق التأمني االجتماعي
 العام واخلاصللعاملني بالقطاع 

 رئيس صندوق التأمني االجتماعي
 احلكوميللعاملني بالقطاع 

  
 حممد سعودي قطب حممد سامي عبد اهلادي
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 رســــالفه

 الصفحة املـوضـــوع

 6 قانون اإلصدار

 8 يف التغطية التأمينية والتعريفات الباب األول:

 16 إدارة ومتويل نظام التأمينات االجتماعية واملعاشاتيف  الباب الثاني:

 16 وإرا تهومتر له الصننوق إنشاا  الفصل األول:

 23 اشاتيف ادت ما  أمرال نظم التأمينات االجتماعية واملع الفصل الثاني:

 25 تأمني الشيخوخة والعجز والوفاةيف  الباب الثالث:

 25 التمر   الفصل األول:

 27 املعاشات والتعر ضات الفصل الثاني:

 34 ةت املسلحلقراا قراعن معاملة املؤمن عليهم الذ ن كانرا من أفرار الفصل الثالث:

 37 احلقرق اإلةافية الفصل الرابع:

 40 نظام املمافأ  الفصل اخلامس:

 41 املعاش اإلةايف :سادسالفصل ال

 43 األحمام العامة :سابعالفصل ال

 45 تأمني إصابات العمل الباب الرابع:
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 الصفحة املـوضـــوع

 55 تأمني املرض الباب اخلامس:

 61 تأمني البطالة الباب السادس:

 65 جتماعية ألصحاب املعاشاتالالرعاية ا السابع: الباب

 67 املستحقون يف املعاش الباب الثامن:

 72 اخلزانة العامة الباب التاسع:

 75 واملتنوعة األحكام العامة الباب العاشر:

 75 قراعن حسا  االشرتاكات الفصل األول:

 81 املؤمن عليهمبأراا االشرتاك لبعض فئات حمام رباصة أ الفصل الثاني:

 82 مقاب  أراا اخلنماتيف اإلعفاا من الضرائب و الفصل الثالث:

 84 نازعةومراعين امل ومراعين تقن م طلب الصرف مستننات الصرف الفصل الرابع:

 86 ةمانات التحصي  الفصل اخلامس:

 90 أحمام متنرعة الفصل السادس:

 96 والوقتيةاألحكام اإلنتقالية  الباب احلادي عشر:

 100 العقوبات الباب الثاني عشر:

 103 اجلداول املرفقة بالقانون
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 2019لسنة  148قانون رقم 
 ات االجتماعية واملعاشاتقانون التأمينبإصدار 

 

 بادم الشعب

  ئيس اجلمهر  ة

 :   وقن أصن ناهنصه ي  جملس النرا  القانرن اآلتقر

 (املادة األوىل)
 افق.ن املرقانربأحمام ال ات االجتماعية واملعاشاتنظام التأمين شأنيف  عم ُ 

 (الثانيةاملادة )
التاأمع  باملتعلقاة  ت لتشار عا صارف احلقارق املقار   با    يتترىل ائيئاة القرمياة للتاأمع االجتمااع    

تتضامن  و نة العامة   اخلزاوذلك على حسا  كانا تترىل اجلهات اإلرا  ة صرفها واليت جتماعياال

 ذه املار .هحمام ة للقانرن املرافق القراعن واإلجرااات املنفذ  أل الالئحة التنفيذ

 (الثالثةاملادة )
ماة  رانع املنظحماام القا  أاإلرباالل ااا تتضامنه     ال  رتتب علاى تطبياق أحماام القاانرن املرافاق     

ه القارانع  هاذ  يف قار   ا اا امل   و ساتمر العما  باملز  ت اخلاصاة للشئرن الرهيفية للمعاملع بالماار ا 

القاانرن   بقاًا ألحماام  طلاى ذلاك   عاخلزانة العامة فروق التملفاة املرتتباة    واألنظمة الرهيفية وتتحم 

 املرافق.

 (الرابعةاملادة )

  ع االجتمااعي تعلقة بالتاأم املنع  ستمر العم  باللرائح والقرا ات الصار   تنفيذًا ألحمام القرا 

 .له ةة التنفيذ الالئحصنو  إىل حع وذلك أحمام القانرن املرافق ال  تعا ض مع  اا

 (اخلامسةاملادة )
خ صانو   شهر مان تاا    ل دتة أ صن   ئيس جملس الرز اا الالئحة التنفيذ ة للقانرن املرافق ربال

 هذا القانرن.

 (السادسةاملادة )
 .مهبالنسبة للمعاملع بأحما لغى ك  حمم خيالف أحمام هذا القانرنُ 
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 (السابعةاملادة )
 اجلر ن  الرمسيةيف  نشر هذا القانرنُ 

(1 )

فيماا عانا املارار      1/1/2020مان   اعتباا ً اعما  باه   وُ   

 .لتا  خ نشره يمن اليرم التالفيعم  بها  (114و 113و 112و 111)

 ُ بصم هذا القانرن خبامت النولة  وُ نفذ كقانرن من قرانينها.

 ها 1440احلجة دنة  يذ 18يف صن  برئادة اجلمهر  ة 

 (ما 2019أغساطااس دنة   19املرافق  )   

 
 عبد الفتاح السيسي

 

  

                                                           

الرمسية بتا  خ   (1) ر  قم 19/8/2019نشر باجلر ن   . 33 بالعن أ(   ممر  )
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 جتماعية واملعاشاتقانون التأمينات اال

 الباب األول
 ريفاتالتغطية التأمينية والتع يف

  ( :1) مادة

 :منها  ٍّبع قر ن كامل نىملعاية التال العبا اتو الملماتقصن بُ   أحمام هذا القانرن تطبيق يف

1-  
 
رقاه  داتحقاق حق احتاى حتقاق واقعاة    علياه أحماام هاذا القاانرن      يتسار كا  مان    :ن عليهاملؤم

 .تأمع الشيخرربة والعجز والرفا يف  شرتاكهاالتأمينية عن من  

حماام  ألاةاعع  أو أك ار مان اخل   ستخنم عاامالً   يأو اعتبا  يشخص طبيع ك  :صاحب العمل -2

 .( من هذا القانرن2البنن )أواًل( من املار  )

 .جتماعيائيئة القرمية للتأمع اال :اهليئة -3

 .جتماعيجملس إرا   ائيئة القرمية للتأمع اال :جملس اإلدارة -4

 10م انرن  قا الق ألحمام اتتمرن من ربءاا إكترا  ع  زاولرن أعمائم وفًق جلنة :جلنة اخلرباء -5

 ع  رشاحهم ينتاأمي اليع وما شأن اإلشراف والرقابة على هيئات التأمع  وربءاا يف  1981لسنة 

جناة  رشاحه   عماال الل أيف  ن وزا   املالية متخصاص عو مرن من بينهم مم     جملس اإلرا  

 .وز ر املالية

 ر  عن اجلهازة الصاألدعا  املستهلمع على مسترى اجلمهر   يالرقم القياد :معدل التضخم -6

نة خم عان مان  دا   ت التضا ملعانال  يوحينر باملتردط الشهر  للتعبئة العامة واإلحصاا ياملركز

 ئيئة.او صن  به قرا  من  ئيس    رلير من ك  عامشهر يف  وحينر  دابقة

 .(٪1)معنل التضخم مضافًا إليه نسبة  :يسعر اخلصم اإلكتوار -7

بنان    إليهاا بال ات املشاا الذي حيص  عليه املؤمن عليه من الفئ ياملقاب  النقن :شرتاكأجر اال -8

 .يعمله األصل ( من هذا القانرن من جهة عمله األصلية لقاا2أواًل من املار  )

 االشرتاك على النحر اآلتي:  وحتنر عناصر أجر 

 .ياألجر الرهيف -1

 .دادياألجر األ -2
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 األجر املمم . -3

 احلرافز. -4

 العمرالت. -5

 شأنها الشروط اآلتية:يف  الرهبة  متى ترافرت -6

مئر اة   اس نسابة علاى أدا   أن  نفعها عماالا املنشاأ   على أن  مرن قن جرى العرف  .أ

 من املبالغ املستحقة على العمالا. ًاحمنر  مقنم

 ع العمال.برز عها املنشأ  ترةع فيه حصيلتها لتيف  أن  مرن ئا صننوق مشرتك . 

ا كيفياة  ارجبها  والعماال حتانر  مرن هناك قراعن متفق عليها باع    العما    تأن  .ج

 ترز عها عليهم.

  :اكر االشرتفال تعتء جزًاا من أج التاليةالبنالت  فيما عنا البنالت  -7

ليت تصرف ابنالت بنل االنتقال وبنل السفر وبنل حضر  اجللسات وغريها من ال .أ

 ت نى مان ذلاك  تاه و سا  يفهتملفه من أعباا تقتضيها أعمال و للمؤمن عليه مقاب  ما 

 التم ي . بنل

رف مقابا   تصا يت الا  بنل السمن وبنل امللبس وبنل السيا   وغريها من البنالت . 

 مزا ا عينية.

ملاه  ع  جهاة  البنالت اليت تستحق نتيجة نان  املاؤمن علياه بعاض الرقاا راربا       .ج

 األصلية أو ربا جها.

 بالر.ا ج الالبنالت اليت تستحق للمؤمن عليه ملراجهة أعباا املعيشة رب .ر

 ة.ألجر  اإلةافيا -8

 عار ة.الهرر غري اجلالتعر ض عن  -9

 إعانة غالا املعيشة. -10

 العالوات االجتماعية. -11

 العالوات االجتماعية اإلةافية. -12

 املنح اجلماعية. -13

 املمافآت اجلماعية. -14
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 .داديما زار عن احلن األقصى لألجر األ -15

 .داديمل  تم ةمها لألجر األاليت  العالوات اخلاصة -16
 .اكاالشرت جرالقانرن احلن ن األرنى واألقصى ألوحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا 

 لبنان ن ايف  يهاا املنصارص عل النرب  الذي خيتا ه املؤمن علياه مان الفئاات     :شرتاكدخل اال -9

ى ألجار  ا ال  قا  عان احلان األرنا    اا   ( من هاذا القاانرن لالشارتاك عناه    2من املار  ) ا وثالً اثانًي

رربا    لقاانرن جانول  ة ئاذا ا التنفيذ  الالئحةوحتنر   االشرتاك وال  ز ن على احلن األقصى له

ذلك قراعان  شارتاك وكا  جياب مراعاتهاا عنان حتن ان رربا  اال     الايت   شرتاك والشروط األربرىاال

 وإجرااات تعن له.

ودان    ذا القاانرن ( مان ها  2من املاار  )  للبنن ن أواًل وثالً ادن الستع بالنسبة  :سن الشيخوخة -10

ك ماع مراعاا      وذلا ا ابًعا و انًيا ثا بالبنان ن شاا  إلايهم   ن علايهم امل اخلامسة والستع بالنسبة للماؤم 

 ( من هذا القانرن.41حمم املار  )

رربة مع الشايخ تاأ يف  دتحقاق املعاش عان نفساه  اشأنه واقعة يف  من حتققا :صاحب املعاش -11

  .والعجز والرفا 

من علياه  ع املاؤ وبصافة مساتن ة با    ًاك  عجز من شأنه أن حيرل كليا  :املستديم يالعجز الكل -12

الت حمام ذلاك حاا    يف عتاء و  مهناة أو نشااط  تمساب مناه      يوبع مزاولته مهنتاه األصالية أو أ 

لاس  جم ئايس   ا  منبها قر  صن اليت  األمراض العقلية  وكذلك األماراض املزمنة واملستعصية

 .يإرا   ائيئة املعنية بالتأمع الصح

رل بصافة  مان شاأنه أن حيا    يالملا كا  عجاز خباالف حااالت العجاز       :العجز اجلزئي املسـتديم -13

وبااع عملااه ذا القااانرن هاا( ماان 2اخلاةااع للبناان أواًل ماان املااار  )مساتن ة بااع املااؤمن عليااه  

 األصلي.

يهاا صااحب   صا  عل حيدارف  الايت   : القيمة احلالية لنفعاة املعااش للجنياه الراحان    دفعة احلياة -14

 واملستحقع.املعاش عنن تقاعنه وملنى احليا  

  ئذا القانرناملرافق  (1)اإلصابة بأحن األمراض املهنية املبينة باجلنول  قم  :إصابة العمل -15

حمم ذلك ك  حارث  قع يف  و عتء  أو اإلصابة نتيجة حارث وقع أثنااا تأر اة العم  أو بسببه

للمؤمن علياه ربالل فرت  ذهابه ملباشر  عمله أو عررته منه بشرط أن  مرن الذهاا  أو اإل اا   
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 وتعتء اإلصابة الناجتاة عان اإلجهاار أو     رون ختلف أو ترقااف أو احناراف عن الطر ق الطبيعي

حتانرها الالئحاة   الايت   العما  إصاابة عما  متاى تارافرت فيهاا الشاروط والقراعان         اإل هاق مان 

 .ي ئيس جملس إرا   ائيئة املعنية بالتأمع الصح التنفيذ ة ئذا القانرن بالتنسيق مع

 .من أصيب بإصابة عم  :املصاب -16

 عم .المن أصيب ارض أو حارث غري إصابة  :املريض -17

 ته على نقص قن  م  أوابينه وبع الع اك  شخص مصا  بعجز حيرل كلًي :العاجز عن الكسب -18

تيجاة حاارث   ن أور باامليال  او شرتط أن  مرن هذا العجز ناشائً   على األق  (٪ 50)العم  براقع 

 .قب  دن الستع  صا  به الشخص أو مرض

  ( :2) مادة

 الفئات اآلتية: أحمام هذا القانرن على تسري

 : لدى الغرينيالعاملأوالً: 
ات والرحاانعامااة ؤدسااات الواملوائيئااات العامااة  للنولااة ياإلرا  باجلهاااز ع املااننيعالعااامل -1

 هذه اجلهات. من ىٍّألاالقتصار ة التابعة 

التابعة  االقتصار ة لرحناتوغريها من ا  برحنات القطاع العام وقطاع األعمال العامعالعامل -2

 .عمال العامقطاع األت شركايف  املنتنبرن را  اإل ؤداا وأعضاا جمالس ذلك يف  ئا  اا

ات رمسيع باجلها  واملا كما تسري أحمام هذا القانرن على العاملع املؤقتع والعرةايع 

 .(2  1)البنن ن يف املنصرص عليها 

 عما  مارن عالقاة ال  أن ت    مع مراعا ألحمام قانرن العم عاخلاةعبالقطاع اخلاص  عالعامل -3

املقااوالت   عماال شارط  و سات نى مان هاذا ال     تربط املؤمن عليه بصاحب العم  منتظمةاليت 

ذا ئا التنفيذ اة   الئحاة وحتانر ال   يوعمال الصاين وعماال النقا  الاء     وعمال الشحن والتفر غ

 .نتظمةمالعتبا  عالقة العم   القراعن والشروط الالزم ترافرهاالقانرن 

 ارباا  املنااازلماانهم ر فيمااا عاانا ماان  عماا     باألعمااال املتعلقااة خبنمااة املنااازل عاملشااتغل -4

 التنفيذ ة ئذا القانرن. وحتنرهم الالئحة

نصارص  الشاروط امل  تارافر  أفرار أدر  صاحب العم  الذ ن  عملرن لن ه و عرئم فعاًل  بشارط  -5

 (.3البنن )يف  عليها
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 . شرعق  دن املؤمن عليه عن ال امنة ت( أال 5  4  3البنرر )يف  و شرتط

ه من  اشارتاك  عتن ةمن لتحاق املؤمن عليه بالعم  لنى أك ر من صاحب عم  فال احالة  ويف

ام قراعان وأحما   لقاانرن اإال ان  عملاه لانى صااحب عما  واحان  وحتانر الالئحاة التنفيذ اة ئاذا          

 حتن ن من  العم  اخلاةعة ئذا القانرن.

 :حكمهميف  ومن ،أصحاب األعمالثانيًا: 

 وغريهام  عرفيواحلا   ا اعًيا أو ز اأو صاناعيً  اا جتا ً ا األفرار الذ ن  زاولرن حلسا  أنفساهم نشااطً   -1

هم قارانع  ظم أنشاطت أن تان  همو شرتط خلضارع   ربنمات حلسا  أنفسهمأو  انشاًطممن  ؤرون 

 ملختصة.ا  ة اأو  لزم ملزاولتها احلصرل على ترربيص بذلك من اجلهة اإلر  رباصة

 لساجم اوأعضاو ؤداا  شركات األشخاص وشركات الترصية باألدهم يف  عالشركاا املتضامن -2

كات الشريف  ن ن روامل ص الشركات املساهمة بالقطاع اخلايف  عواألعضاا املنتنب اإلرا  

 ذات املسئرلية احملنور .

 مالك شركات الشخص الراحن. -3

ة بأحماام  نتفاع ك  مهنبنا ا وحينر تا  خ  وأعضاا النقابات املهنية   باملهن احلر عاملشتغل -4

  ئيس ائيئة.بقرا  من  القانرنهذا 

 .ا  أنفسهمغلرن حلساجلمعيات التعاونية اإلنتاجية الذ ن  شتيف  عاملنتجاألعضااا  -5

 فأك ر. افناًنتبلغ مساحتها اليت  الز اعية ياأل اة يمالم -6

أجر ن مساات ا أوالًكااكااانرا م فااأك ر  دااراا افااناًنتبلااغ مساااحتها الاايت  الز اعيااة ياأل اةاا يحااائز -7

 ا.مًع هماكليباألجر  أو باملزا عة أو 

اى ن احلان األرنا  لسانري عا  امنهم مان الانرب     الذ ن ال  ق  نصيب ك ٍّمالك العقا ات املبنية  -8

 لبنن.خلضرع ئذا اراعن األجر االشرتاك  وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن شروط وق

 يوالنهار  يلاء ا  النقا   ذلك ودائيف  اا  البضائع وأصحا  ودائ  النق  اآللية لألشخاص أ -9

 .ياجلرو يوالبحر

 .عالركالا التجا   -10

 .مراكب الصين امليمانيمية أو الشراعيةأصحا   -11

  من غري الرهبان.ع املنتنبع واملرثقع الشرعيعاملأذون -12
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 العمن واملشا خ. -13

 .األثر وقصاصي عن واألرالا السياحي املرشن -14

 .عاألرباا والفنان -15

وط القاانرن شار   ذ اة ئاذا  التنفياملنشآت الفرر اة  وحتانر الالئحاة    يف  و ثة أصحا  األعمال -16

 اخلضرع.

 الصناعات املنزلية والبيئية والر فية واألدر ة. أصحا  -17

اًل مان هاذه   ا للبنن أورن طبًقو شرتط لالنتفاع بأحمام هذا البنن عنم اخلضرع ألحمام هذا القان

 ق  دن املؤمن عليه عن احلار ة والعشر ن.تاملار   وأال 

تا  خ بنا  لقرا ا على أن حينر ا ئذا البنن إةافة فئات أربرى وفًقوجيرز بقرا  من  ئيس ائيئة 

 االنتفاع والشروط األربرى لالنتفاع بأحمام هذا القانرن.

 :اخلارجيف  ني املصرينيالعاملثالثًا: 
  بعقرر عم  شخصية.ع املرتبطعالعامل -1

  حلسا  أنفسهم.عالعامل -2

 .سية املصر ةم باجلنئالسابقة احملتفظ البنرر يف  ن من الفئات املشا  إليها املهاجر -3

  ذلاك رباالل فارت   وجنبياة  أ الذ ن  عملرن على دفن حبر ة ترفع علم رولة ع البحر عالعامل -4

 .يدر ان جراز السفر البحر

 رارباا جنبيااة ا ات األوالساافبرحاانات املنظمااات النوليااة واإلقليميااة  و عتااء العاماا  املصااري  

  حمام العاما   يف ن العم شأنه قانريف  يشخصي وال  سرعم   عقنبمجهر  ة مصر العربية املرتبط 

 .املصري باخلا ج

 : أتينتفاع بأحمام هذا البنن ما و شرتط لال

 .ا من هذه املار أواًل وثانًيا ألحمام البنن ن أال  مرن رباةًع -

 . أال  ق  دن املؤمن عليه عن ال امنة عشر -

  رابعًا: العمالة غري املنتظمة:



 
 

14/155 

نااى  ئاة احلان األر  فنري عن منهم من النرب  الس الذ ن  ق  نصيب ك ٍّمالك العقا ات املبنية  -1

 ألجر االشرتاك.

 عمال الرتاحي . -2

عي الصااحف وماارز الساايا ات أنفسااهم كالباعااة اجلااائلع ومناااري    صااغا  املشااتغلع حلسااا    -3

 .احلرفيعلع وغريهم من الفئات املماثلة ورومادحي األحذ ة املتج

 حممهم الذ ن  عملرن رارب  املنازل.يف  نازل ومنربنم امل -4

 .هئوقرا القرآن المر م يحمفظ -5

 نام المنيسة.رب والقيمة وغريهم من عاملرتل -6

أنهم شا يف  ى تارافرت ا متا نًيا ت الفرر ة غري اخلاةعع للبنن ثاآاملنشيف  و ثة أصحا  األعمال -7

 الشروط اآلتية:

 ال  عم  باملنشأ  عمال وقا وفا  مر ثها.أ -أ

لضر بة على الربط  اللمنشأ  املتخذ أداًد ينرب  السنرن  مرن نصيب الرا ث من الأ - 

 شرتاك.أق  من احلن األرنى ألجر اال النرب 

 ملنشأ .ا بإرا   اأال  مرن قائًم-ج

بياة  مشاروعات تر  يف تع أواحلقارل واحلانائق والبساا   يف  الز اعة دراايف  ع املؤقتعالعامل -8

دتصاااال   اةاااي االأيف  املناحااا  أويف  الصاااغري  أو الااانواجن أو املاشاااية أو احليراناااات  

لعما  عان داتة    صااحب ا  و قصن بالعاملع املؤقتع من تقا  مان  عماالتهم لانى      واالدتز اع

 احب العما  مان  زاولاه صا    انرب  بطبيعتاه فيماا     أشهر متصلة أو كان العما  الاذي  زاولرناه ال   

 نشاط.

مالًكااا أو  كااانرا األ اةااي الز اعيااة الااذ ن تقاا  مساااحة حيااازتهم عاان فاانان دااراا        يحااائز -9

 مستأجر ن باألجر  أو باملزا عة.

 نان.ممن تق  ملميتهم عن ف غري احلائز ن ئا مالك األ اةي الز اعية -10

واًل وثانًياا  ا للبنارر أ رن طبًقا نتفاع بأحمام هذا البنن عنم اخلضرع ألحماام هاذا القاان   و شرتط لال

 . وثالً ا  وأال  ق  دن املؤمن عليه عن ال امنة عشر
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  تا  خ بنا لقراا على أن حينر ا ئذا البنن وجيرز بقرا  من  ئيس ائيئة إةافة فئات أربرى وفًق

 كات.نار االشرتادرااات نتفاع بأحمام هذا القانرن وقراعن وإجنتفاع والشروط األربرى لالاال

هاذه   ألحمامفئات لاهذه ن وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن شروط وةرابط ربضرع ك  فئة م

 املار .

     ( :3) مادة

 :اآلتيةالتأمينات  يةاالجتماع اتم التأمينانظ شم  

 تأمع الشيخرربة والعجز والرفا . -1

 تأمع إصابات العم . -2

 .املرضتأمع  -3

 تأمع البطالة. -4

  ( :4) مادة

مان   البنن ثالً اا صرص عليها بات املنفئفيما عنا ال  االقانرن إلزامًيا ألحمام هذا ًقالتأمع وف  مرن

لى عرض  ئيس عبناا  لرز اااولرئيس جملس   ا القانرن فيمرن ربضرعهم اربتيا ً ا( من هذ2املار  )

 العمالة املصر ة. ع فيها علىم التأمال  تاليت  إصنا  قرا  بإلزامية التأمع ئذه الفئة بالنولائيئة 

  رر به نص رباص. نفقات التأمع إال فيمايف  نصيب أي جيرز حتمي  املؤمن عليهال و

 اًيا جزئ أو الًيا ك ة املساتحقة من احلقرق التأمينيا صاحب املعاش  أو حرمان املؤمن عليه جيرز الو

 دبب من األدبا . ألي
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 يالباب الثان
 ات االجتماعية واملعاشاتإدارة ومتويل نظام التأمين يف

 األولالفصل 
 ومتويله وإدارتهالصندوق إنشاء 

  ( :5) مادة

لم  نرع من خيصص انرن  و( من هذا الق3) املار يف  عليها صننوق للتأمينات املنصرص أنشُ 

 هذا الصننوق.يف  رباص حسا أنراع التأمينات املشا  إليها 

  ( :6) مادة

 :را ر اآلتيةمن امل حسا  من احلسابات املشا  إليها باملار  السابقة أمرال ك  تتمرن

زم بهاا   لتا  صة اليتا احلدرا   ؤر ها أصحا  األعمال عن العاملع لن هم شرتاكات اليتالا -1

 . لتزم بها املؤمن عليهاليت  احلصة صاحب العم  أو

 م. ؤر ها املؤمن عليهاليت  االشرتاكات -2

 .املبالغ اإلةافية املستحقة -3

 .لقانرناهذا ألحمام  ر ها اخلزانة العامة للنولة وفًقاتؤ املبالغ اليت -4

 .احلسا  دت ما  أمرالاحصيلة  -5

 حصيلة املقاب  النقني للخنمات املقر   ارجب هذا القانرن. -6

 بها عن خمالفة أحمام هذا القانرن.  يحصيلة الغرامات املقض -7

  قر  جملس اإلرا   قبرئا.اليت  اإلعانات والتءعات وائبات -8

 الناجتة عن نشاط الصننوق. املرا ر األربرى -9

يف  عليهاا  ملنصارص الس اإلرا   حتن ن ما خيصص لم  حسا  من حصيلة املرا ر و ترىل جم

 من هذه املار .( 9  8  7  6البنرر أ قام )

  ( :7) مادة

مار  واحان  علاى    ا القاانرن  ( من هاذ 5املشا  إليها باملار  ) للحسابات تم فحص املركز املالي 

 لنرا . جملس اىل إكترا ي  قنم إتقر ر يف  جلنة اخلءاااألق  ك  ثالث دنرات برادطة 
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 الفحاااص   ختاااايف  ةكتااارا ي ماااا إذا كاناااا معااانالت االشااارتاكات املطبقااا اإل  قااايم التقر ااارو

ك  يف  منرحةللمزا ا امل تزاماتملقابلة االلكافية  نكترا ي وأي ز ارات الحقة  نص عليها القانراإل

 :على أداس مبارئ التمر   التاليةوذلك  حسا 

  والعجز والوفاة:الشيخوخة تأمني  : مزاياأوالً 
قا  عان   تن  ال ملا  يإجيااب  يمع االحتفااه باحتيااط   جزئيمتر   يتم الفحص علي أداس ف

 .كترا ياإل الفحص تا  خ دنة بعن 50

 
ً
  :املالية إصابة العملتأمني ا: مزايا ثاني

ع ما األجا   صاري   مزا اا ق على أداس نظام متر ا  املرازناة السانر ة بالنسابة لل    الفحص  فيتم

 لة األج .ا ا طر ا  ونظام التمر   المام  بالنسبة إىل املزىتمر ن احتياطي طرا 

 
ً
  البطالة:تأمني ومزايا املالية املرض تأمني مزايا ا: ثالث

 .اىرا ط ىزنة السنر ة مع تمر ن احتياطارالفحص علي أداس نظام امل فيتم

 :يتلنحر اآلعلى ا املزا ا حساباتمن  حسا ك   خيصالذي  ياالحتياط  صين مرن و

 والعجز والرفا :الشيخرربة تأمع  مزا ا  

مطروًحاا  ( من هاذا القاانرن   5للصننوق املشا  إليه باملار  )مجالي االحتياطيات إل مساٍو

 .ةرض والبطالإصابات العم  واملتأمع  مزا افروع لمنه االحتياطي احملتسب 

 إصابة العم تأمع  مزا ا:  

الداتحقاقات قصاري    ( شهًرا مان نفقاات ا  12عشر ) ى ساوي اثن ىاطرا احتياطي تمر ن 

ياة  را  اة احلال كتإلة ا سااوي القيما   فاين احتيااطي   تمار ن  األج  املترقعة باإلةاافة إىل 

  ي.كترااإل تا  خ التقييميف  طر لة األج  املنفرعةلالدتحقاقات 

 املرضتأمع ل املالية زا اامل: 

 .املترقعة ( شهًرا من النفقات12عشر ) ىاثنطرا ئ  ساوي  احتياطيتمر ن  

 البطالة مزا ا:  

 .قات املترقعة( شهًرا من النف24احتياطي طرا ئ  ساوي أ بعة وعشر ن ) تمر ن
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أي ز اارات  كتارا ي و اإل تاا  خ الفحاص  يف  املطبقاة عانم كفا اة معانالت االشارتاك      حالاة يف و

ي اعانالت  كتارا   ر اإلصي التقر ر املزا امزا ا ك  فرع من فروع  ملقابلةعليها القانرن  الحقة  نص

 .السنرات الالحقةيف  املنادبة اليت  تعع تطبيقها االشرتاك

ألصاحا    اًنا ملقار   قانر قن اة ا لتزماتهاا الن الرفااا ب لة عجز التانفقات النقن اة للهيئاة عان ا    حا يفو

ها للخزانة العاماة  يئة بسنارئلتزم ات  على أن الالزمةعامة بتنبري تلك املبالغ   تلتزم اخلزانة الالشأن

مرافقاة جملاس   ر املالياة و ة ووز ا للقراعن واإلجارااات الايت  اتم االتفااق عليهاا باع  ئايس ائيئا         وفًقا

 .الرز اا

تم علاى   ا را  ة اليت وض اإلكتاملعا ري وأدس حسا  الفرئذا القانرن وحتنر الالئحة التنفيذ ة 

 .يجتماعحلسابات التأمع اال يييم اإلكترا أدادها إعنار التق

  ( :8) مادة

 من هذا القانرن.( 14  )(5)  قمي باملارتعليها تترىل ائيئة إرا   الصنار ق املشا  إ

نات لاى طاط الرحا   ععانارها  إ اتم  الايت   واملرازنة املستقلة   ةعتبا الالشخصية ا لهيئةل  مرنو

لتأميناات  ر املخاتص با ع الارز    وتتبا يواإلرا  يواملاال  االداتقالل الفاين  كماا  مارن ئاا    قتصار ة  اال

 االجتماعية.

ئايس   هاا قارا  مان    بالعما    ربتصاصااتها وتسايري  او صن  بتنظيم أجهز  ائيئة وقطاعاتهاا وحتن ان   

 ائيئة.

  ( :9) مادة

 :ي شم  على النحر اآلت   ترىل إرا   ائيئة جملس إرا  

 .عيجتماجمال املعاشات والتأمع االيف  اخلء  ي ئيس متفرغ من ذو -1

أو نظاام  يجتماااعالجمااال التااأمع ايف  اخلااء  ىناارا  متفاارغع لاارئيس ائيئااة ماان ذو  -2

 جمال االدت ما .يف  ربء  اعلى أن  مرن أحنهم ذ  التأمع

  ئيس إرا   الفترى املختصة اجلس النولة. -3

  ئيس جملس إرا   ائيئة العامة للتأمع الصحي الشام . -4
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 ا ه وز ر املالية.خيت   ئيس قطاع برزا   املالية -5

 أو من  فرةه.   ئيس االحتار العام لنقابات عمال مصر -6

 أو من  فرةه.   ئيس احتار الغرف التجا  ة -7

 أو من  فرةه.   ئيس احتار الصناعات املصر ة -8

 جملس اإلرا  . اعن أصحا  املعاشات  خيتا هم اثنع مم لع -9

 ا  .لس اإلرخيتا هم جم  جماالت عم  ائيئةيف  من اخلءاا املستقلعثالثة  -10

 و صن  بتشمي  املس قرا  من  ئيس اجلمهر  ة ملن  أ بع دنرات.

 قط.ر  واحن  فءاا ملو مرن التجن ن لرئيس ائيئة ونرابه ومم لى أصحا  املعاشات واخل

تقاةاه ك  من رابه  وما  يئة ونوحينر القرا  الصار  بتشمي  املس املعاملة املالية لرئيس ائ

  ئيس وأعضاا املس من ممافآت وبنالت.

كما جيرز  بعض املهام ؤقتة بوللمجلس أن  شم  من بع أعضائه جلنة أو أك ر  عهن إليها بصفة م

 اربتصاصاته. بعض مباشر يف  له تفر ض  ئيس املس أو أحن نرابه

م  على غريه أو من ألعضاااو شم  جملس إرا   ائيئة جلنة للمراجعة من ثالثة على األق  من 

لتقاا  ر  ة اراجعاة ا اللجنا  أن تمرن من  عضر تها ثالث دنرات قابلة للتجن ن ملر  واحان   وختاتص  

   ائيئة.ى جملس إرا رةها علذلك احلسابات اخلتامية قب  عيف  املالية واالدت ما  ة للهيئة اا

 ن جملاس أمنااا  ما اثانع  ولحركمة من ثالثاة مان األعضااا    لكما  شم  جملس إرا   ائيئة جلنة 

ى أن تمرن انرنيع  علأحن القوالتأمينات االجتماعية يف  دت ما  وثالثة من اخلءاا املتخصصعاال

ملراجعاة  ضار ة جلناة ا  عع بع من  عضر تها ثالث دنرات قابلة للتجن ن ملر  واحن   وال جيرز اجلم

 جلنة احلركمة  وحينر جملس إرا   ائيئة اربتصاصات اللجنة.عضر ة و

  ( :10) مادة

ووةااع وتنفيااذ  ف أمر هااا علااى شاائرنها وتصاار ة هاار الساالطة العليااا املهيمنااائيئااة  إرا   جملااس

ائياة ملباشار    ن قارا ات نه ما  ازًما الالسيادات الالزمة لتحقيق أغراةها وأهنافها  وله أن  تخذ ما  اراه  

 :أتي ص ما ربألوله على ااربتصاصاتها  وذلك رون احلاجة العتمارها من جهة أربرى  
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شاائرن ملتعلقااة بالاناربليااة ا ات واللاارائح الالقاارا ات ذات الصاابغة التشاار عية والقاار  اعتمااار -1

ى أن   علااحلمرميااةاالاانظم وللهيئااة وذلااك رون التقياان بالقراعاان  الفنيااة واملاليااة واإلرا  ااة

 تراجع اللرائح املالية من وزا   املالية.

والئحااة  ة واإلرا  ااةاملاليااوعتمااار القاارا ات واللاارائح الناربليااة املتعلقااة بالشاائرن الفنيااة   ا -2

 رمية. االدت ما  لصننوق االدت ما  رون التقين بالقراعن والنظم احلم

يف  فاة يتها املختلرتاتيجعتماار دياداتها وادا   ااإلشراف علاى داري العما  بائيئاة  ومراجعاة و      -3

 اماالت. مجيع

 عتمار ائيم  التنظيمى للهيئة.ا -4

 التخطيطية للهيئة.قرا  مشروع املرازنة إر ادة اخلطط و -5

 ألراا.رفع مسترى الت الالزمة وإصنا  القرا االنو  ة وتقييم األراا املتابعة  ر ادة تقا  ر -6

 .قرائمها املاليةإقرا  ميزانية ائيئة و -7

 .جتماعياالالتشر عات اخلاصة بالتأمع قرتا  ا -8

 .االجتماعيالتأمع اعتمار ومتابعة ربطط وديادات ادت ما  أمرال  -9

 .تماعيجاالدت ما  أمرال التأمع ااإلشراف والرقابة على إرا   صننوق  -10

 دت ما .اال يتعيع من ر -11

 .جتماعياال لتأمعحلسابات نظم ا يلفحص وإعنار املركز املال ترشيح جلنة اخلءاا -12

 للنظام. يللترازن املااةمان  كترا  ة اخلاصة بائيئة اا  مف عتمار التقا  ر اإلامناقشة و -13

باربتصاص  القرا اتوح اللرائوالقرانع  يتقضاليت    املسائ  املالية واإلرا  ة والفنيةإقرا -14

 املس بها.

رن  قم القانيف  هارص عليربتصاصات املقر   لرزا   التأمينات واملنصمباشر  السلطات واال -15

 البن لة. ةاخلاص جتماعياالبشأن أنظمة التأمع  1980لسنة  64

جام ومساترى   رائهام وح ةارا معانالت أ  يف  وإثابة العاملع بائيئاة وةع نظام رباص ألجر   -16

ة رازناة ائيئا  تتضامن م نظاام أو قاانرن آربار  و    أيالعم   وذلاك رون التقيان با   يف  إجنازهم

بائيئاااة  لعااااملعجتماعياااة والصاااحية لصاااننوق الرعا اااة االيف  ختصااايص مباااالغ للمسااااهمة

 وأدرهم.
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 قانات تنظايم التعا  قاانرن ام التعاقن طبًقا ألحما يف  و مرن لرئيس ائيئة دلطات الرز ر املختص

حتياجات ائيئة من املقاا   اري تنبل  2018لسنة  182الصار  بالقانرن  قم  تءمها اجلهات العامةاليت 

 متميز . نمة تأمينيةربتقن م والتجهيزات واملعنات واألروات واألجهز  الالزمة حلسن دري العم  و

 .عم  ائيئة ة اجالمشروعات القرانع املتعلقيف  جملس إرا   ائيئة أيو تعع أربذ  

  ( :11) مادة

 اآلتية: تصاصاترباال و ترىل  صالتها بالغري يفأمام القضاا و ها ئيس ائيئة    

 تنفيذ قرا ات جملس اإلرا  . -1

 إرا   ائيئة وتطر ر نظام العم  بها ومتابعته. -2

قارا ات  اللارائح وال و قارانع ال يتقضا الايت   والفنياة ر ادة وإقرا  املسائ  املالية واإلرا  ة  -3

 باربتصاصه بها.

ن ما  ل داتة أشاهر     رباال ية ائيئة وحساباتها اخلتامياة علاى جملاس اإلرا   نعرض مشروع ميزا -4

 م أرائها.ة وتقييعن متابعة أعمال ائيئ تا  خ انتهاا السنة املالية  مع تقر ر

 خ مرافقاة  مان تاا    للهيئاة رباالل شاهر    يإبالغ اجلهاات املختصاة اشاروع احلساا  اخلتاام      -5

 جملس اإلرا   عليه.

 .مرافا  أجهز  النولة اا تطلبه من بيانات وتقا  ر عن ائيئة -6

 ربتصاصاته.ابعض يف  أحن نرابهأن  فرض  ائيئةوجيرز لرئيس 

  ( :12) مادة

ئايس جملاس    ها قارا  مان   بتشاميل   صن    ز ن على تسعة أعضاا بعنر ال  نشأ بائيئة جلنة اخلءااُت

 اان القاارا  حتن ن  تضاامنعلااى أ اإلرا   جملااسمرافقااة الاارز اا بناااًا علااى عاارض  ئاايس ائيئااة بعاان  

 : أتياربتصاصاتها وممافآت أعضائها وئا على األربص ما 

 .يكترا م اإلالتقيي  تم على أدادها إجراااليت  حتن ن األدس والفروض وجناول احليا  -1

 .كترا  عاإل خلءااعتمن من اوٌ   جتماعيااللنظم التأمع  يكترا قييم اإلإجراا الت -2

 ائيئة. س إرا  كترا  ة أو التأمينية ملاخلءات واالدتشا ات دراا اإلتقن م  -3

  ملفها بها جملس اإلرا  .اليت  إعنار الن ادات واألحباث -4
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 مشروعات قرانع التأمع االجتماعي.يف  إبناا الرأي -5

 لجنة.  هذه الجرااات ونظام عمإالالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن ووحتنر 

  ( :13) مادة

رز اا  اة وجملاس الا   ر جلمهاتلتزم ائيئة بأن تقانم قارائم مالياة دانر ة و باع دانر ة إىل  ئايس        

اخلاصاة   راااتواإلجا  لقراعان   وحتانر الالئحاة التنفيذ اة ئاذا القاانرن املراعيان وا      وجملس النارا  

   ومراعين وطر قة نشرها.القرائمبتقن م هذه 
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 يالفصل الثان
 ات االجتماعية واملعاشاتاستثمار أموال نظم التأمين يف

  ( :14) مادة

 .ذا القانرنهمن ( 5  )الصننوق املشا  إليه باملاردت ما  أمرال اإلرا   و صننوقنشأ ُ 

  ( :15) مادة

ز ان عانر   ال  أمناا  ة جملسشم  بقرا  من  ئيس جملس الرز اا بعن مرافقة جملس إرا   ائيئُ 

   تارىل إرا   جتمااعي الاالتاأمع  أمارال  مان املتخصصاع الدات ما      اأعضائه على مخسة عشار عضارً  

ذلاك رون  وس واألعضااا  الارئي  الصننوق املشا  إليه باملار  الساابقة  وحيانر القارا  أجار  وممافاآت     

ر ة لعضااشااروط اوقااانرن آرباار  كمااا حياانر حاااالت عاازل  ئاايس املااس واألعضاااا         أيالتقياان باا 

 ت جتاانر ملاار ث داانراوادااتمرا ها  علااى أن تماارن ماان   ئادااة هااذا الصااننوق وماان  العضاار ة ثااال 

 واحن  فقط.

اعان  لعما  باه وقر  نظاام ا ووحتنر الالئحة التنفيذ ة ئاذا القاانرن قراعان تشامي  هاذا املاس       

 .جتماعيالتأمع االونسب ادت ما  أصرل وأمرال 

  ( :16) مادة

 : أتياا  يمع االجتماعخيتص جملس أمناا ادت ما  أمرال التأ

ءامج ع اخلطاط والا  ياه ووةا  وةع السيادة العامة االدات ما  ة لصاننوق االدات ما   واإلشاراف عل     -1

 :ية  مع مراعا  األدس اآلت مف  تنمية مرا ره املاليةالالزمة اا 

 السيرلة الالزمة لصرف املستحقات التأمينية. .أ

دااننات اخلزانااة وأذون يف  األماارالماان احتياطيااات  (٪75) نعااقاا  تال نساابة اداات ما   . 

 رز ر املخااتصفااق الاا تاالعاماة  وجياارز ختفاايض هاذه النساابة باااقرتا  مان  ئاايس ائيئااة ب   

لالئحاة  حتانرها ا يت الا  راااتا للقراعان واإلجا  وفًقا وبالتأمينات االجتماعية ووز ر املالياة  

 لقانرن.ذا االتنفيذ ة ئ

ت االدات ما ا  يف نسابة  على أن تتضامن تنر ع احملفظة بع أروات االدت ما  املختلفة   .ج

 .يا كتراإل االجتماعية  على أال  ق  عائن االدت ما  عنها عن دعر اخلصم
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 ى ئما.التماليف واملصروفات التشغيلية واالدت ما  ة واحلنور القصر .ر

 .يكترا احملقق ال  ق  عن دعر اخلصم اإل يالعائن االدت ما  .ه

 إىل جتمااعي الالتاأمع  اوتاأثري تانفقات أمارال     الطاقة االداتيعابية ألداراق  أس املاال    .و

 السرق.

 القيمة احلقيقة لألمرال املست مر . ىاحلفاه عل .ز

 وةع مشروع املرازنة السنر ة لصننوق االدت ما . -2

 رائه. ما  وأ فع التقا  ر النو  ة ملس إرا   ائيئة عن نشاط صننوق االدت -3

 مراجعة احلسابات اخلتامية عن صننوق االدت ما . -4

 .الجتماعيالتأمع اقرتا  ائيم  التنظيمي وجنول الرهائف لصننوق ادت ما  أمرال ا -5

 اقرتا  تعيع أمع احلفظ ومن ري األصرل ومتابعة أرائهم. -6

  .حتنر بقرا  تشمي  جملس أمناا االدت مااليت  االربتصاصات األربرى -7

  ( :17) مادة

كات ام قاانرن شار  ا ألحما ربر ن  وفًقا آتأديس شركات مساهمة افررها أو مع شركاا لهيئة جيرز ل

احن ات الشخص الروشرك  ة باألدهم والشركات ذات املسئرلية احملنورياملساهمة وشركات الترص

  مان    على أن  صن  قارا يئةذلك اا ال  تعا ض وأغراض ائ  و1981لسنة  159الصار  بالقانرن  قم 

 .إلرا  لس اجما ا للضرابط اليت حينره ئيس ائيئة بعن مرافقة جملس الرز اا ووفًق

  ( :18) مادة

 .ملالرق  أس ادألحمام قانرن  وفًقا لالدت ما ات العقا  ة اائيئة صننوًقتنشئ 

أن  لهيئاااة  علاااىا  اااة لاألصااارل العق لتخصااايصو صااان   ئااايس اجلمهر  اااة القااارا ات الالزماااة  

 األصرل. هذه تشم  جلنة بقرا  من  ئيس جملس الرز اا لتقييم 
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 الباب الثالث
 الشيخوخة والعجز والوفاةتأمني  يف

 الفصل األول
 التمويل

  ( :19) مادة

مان هاذا   ( 2ملاار  ) ليهاا با للفئاات املشاا  إ  تاأمع الشايخرربة والعجاز والرفاا       اشارتاكات  تتحنر

 : أتيملا  وفًقاالقانرن 

 بالنسبة للفئات املشا  إليها بالبنن أواًل : -1

العااملع  ن علايهم  املاؤم  ر مان أجا   (٪ 12) بهاا صااحب العما  براقاع      لتزم احلصة اليت -أ

 .لن ه شهرً ا

 .امن أجره شهرً ( ٪9)براقع  ه لتزم بها املؤمن علي احلصة اليت - 

  : ئات املشا  إليها بالبنن ن ثانًيا وثالً ابالنسبة للف -2

رفاق  ن اجلانول امل املاؤمن علياه ما    خيتاا ه الاذي   يالشاهر من رربا  االشارتاك   ( ٪21)براقع 

 .بالالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن

 : لفئات املشا  إليها بالبنن  ابًعابالنسبة ل -3

 .ألجر االشرتاك شهرً ا احلن األرنىمن ( ٪9)براقع  ه لتزم بها املؤمن علياليت  احلصة .أ

 .شهرً ا شرتاكاحلن األرنى ألجر االمن ( ٪ 12) براقع اخلزانة العامة مساهمة . 

  (٪1) سابة بن قاانرن هاذا ال ا مان تاا  خ العما  ب   اعتباا ً  شارتاكات كا  دابع دانرات    وتزار نسابة اال 

 .(٪26)شرتاكات نسبة اال مجاليعلى أال تتجاوز إ  بع صاحب العم  واملؤمن عليهمناصفة تقسم و

  ( :20) مادة

لعجااز خرربة واشاايتااأمع اليف  ماان  ةاامن ماان  اشاارتاكهعليااه أن  طلااب حسااا   للمااؤمن جيارز 

 شأنها الشروط اآلتية:يف  والرفا  إذا ترافرت

 القانرن.هذا أن تمرن املن  تالية لسن بنا ة اخلضرع ألحمام  -1

 أن تمرن دنرات كاملة. -2
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 .ياالجتماع لتأمعأن تمرن دابقة على من  االشرتاك األربري  وغري رباةعة لنظام ا -3

 القانرن. ( املرافق ئذا3ا للجنول  قم )وتقن  تملفة حسا  هذه املن  وفًق

 ية:ى الطرق اآلتإلحن ا مرن للمؤمن عليه أراا املبالغ املطلربة منه حلسا  املن  وفًقو

 خلنمة. اانتهاا  جياوز تا  خ اا ال رفعة واحن  ربالل دنة من تا  خ طلب احلسا  -1

 إال إذا اًكتء املؤمن عليه مشرتال  ع( املرافق ئذا القانرن  و4للجنول  قم ) ابالتقسيط وفًق -2

 نتهاا اخلنمة.امت دنار أول قسط للهيئة قب  تا  خ 

 . نسا  املدبب من األدبا  العنول عن طلب ح يال جيرز أل  مجيع األحرال ويف
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 يالفصل الثان
 املعاشات والتعويضات

  ( :21) مادة

 :احلاالت اآلتيةيف   ستحق املعاش

ن عا فاا  ال تقا    جاز والر تاأمع الشايخرربة والع  يف  بلرغ دن الشيخرربة مع ترافر من  اشارتاك  -1

دانرات مان تاا  خ     بعان مخاس   ةشاهًرا فعليا   180ملان   اشهًرا فعلية علاى األقا   وتمارن     120

 القانرن.هذا العم  ب

ذا القاانرن  ها ( مان  2ار  )من املا  انتهاا ربنمة املؤمن عليه من الفئات املشا  إليها بالبنن أواًل -2

نى ما  آربار لاه لا    عوجارر   املستن م متى ثباا عانم   زئيجز اجلللرفا  أو العجز المام  أو الع

 صاحب العم .

شا  إلياه  امل زئيجلاحالة ثبرت العجز يف  لنى صاحب العم   با عنم وجرر عم  آربر و

رن من و م  ختصعلرز اا املاباالتفاق مع  ئيس ائيئة من  بقرا  من جلنة  صن  بتشميلها قرا 

حيانر  و  ن ائيئةعل ومم   العاملع حبسب األحرا نقابى أوبع أعضائها مم   عن التنظيم ال

 عم  اللجنة.ونظام القرا  قراعن وإجرااات 

 اًابنا س ائيئاة  من  ئي   صن  بها قرااليت  و ست نى من شرط عنم وجرر عم  آربر احلاالت

 جملس اإلرا  . مرافقةعلى 

ت املشاا   لنسابة للفئاا  رال بااألحا العجز المام  أو الرفا  أثناا مزاولة العما  أو النشااط حساب     -3

 قانرن.( من هذا ال2إليها بالبنرر ثانًيا وثالً ا و ابًعا من املار  )

لياه   اط املاؤمن ع أو نشا  العجز المام  أو الرفاا  رباالل دانة مان تاا  خ انتهااا ربنماة أو عما          -4

 وبشرط عنم جتاوز دن الشيخرربة وعنم صرف تعر ض النفعة الراحن .

من علياه  و نشااط املاؤ  أو عم  أفا  بعن انقضاا دنة من تا  خ انتهاا ربنمة العجز المام  أو الر -5

ملان   اى األقا   وتمارن   شاهًرا فعلياة علا    120ال تق  عن  التأمعيف  شرتاكهامتى كانا من  

م جتااوز دان   شارط عان    وبالقاانرن هاذا  بعن مخس دنرات من تا  خ العما  ب  ةشهًرا فعلي 180

 الراحن . الشيخرربة وعنم صرف تعر ض النفعة
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فاا  ماع   لعجاز أو الر ة أو اانتهاا ربنمة أو عم  أو نشاط املؤمن علياه لغاري بلارغ دان الشايخررب      -6

 ترافر الشروط اآلتية:

عااش ال  قا    ميف  حلاق تأمع الشيخرربة والعجز والرفا  تعطى ايف  ترافر منر اشرتاك -أ

لمعااش  لن األرناى  من أجر أو رربا  التسار ة األرباري  وااا ال  قا  عان احلا       ( ٪50)عن 

 ن.( من هذا القانر24املشا  إليه بالفقر  األربري  من املار  )

 240ال تقا  عان    فعلياة  أن تتضمن مان  االشارتاك املشاا  إليهاا بالبنان )أ( مان  اشارتاك        - 

هااذا العماا  ب شااهًرا فعليااة بعاان مخااس داانرات ماان تااا  خ    300ملاان  اوتماارن   شااهًرا

 القانرن.

 تقن م طلب الصرف. -ج

 لب الصرف.قن م طتا  خ تيف  أمع الشيخرربة والعجز والرفا ا لتأال  مرن رباةًع -ر

( أن تمارن للماؤمن علياه مان      4  3  2) الارا ر  باالبنرر   احلاالتيف  و شرتط الدتحقاق املعاش

 ت اآلتية :احلااليف  رطذا الشه  سريوال   اشرتاك ال تق  عن ثالثة أشهر متصلة أو دتة أشهر متقطعة

( ماان هااذا 2ار  )ماان املاا ( ماان البناان أواًل2  1)يف  علاايهماملااؤمن علاايهم املنصاارص  -أ

 القانرن.

( الاذ ن خيضاعرن   2  )من املاار  ( من البنن أواًل3)يف  املؤمن عليهم املنصرص عليهم - 

ياااتهم هاام وترقحاانرت أجاار هم وعالوات علااى قااانرن أو   للاارائح ترهااف صااار   بنااااً  

 علاى هاذه  يئاة  ئيس ائ وافق  ا لقانرن العم  متىتفاقات مجاعية أبرما وفًقااقتضى 

 أو االتفاقات.اللرائح 

( 2لبنان أواًل مان املاار  )   ا( من 2  1)يف  انتقال املؤمن عليه من العاملع املشا  إليهم -ج

مان البنارر    أين  أو إىل ( مان ذات البنا  3)يف  من هذا القانرن إىل الفئاة املشاا  إليهاا   

 األربرى من ذات املار .

 الرفا  نتيجة إصابة عم .ثبرت العجز أو وقرع  -ر
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لصااعبة أو ألعمااال اايف  بالنساابة للمااؤمن علاايهم ماان العاااملع داان الشاايخرربة وجياارز ختفاايض 

ب أن  تضامن  وجيائيئة   عرض  ئيسعلى  بناًاجملس الرز اا من  ئيس  حتنر بقرا اليت  اخلطر 

 : أتيهذا القرا  ما 

 ل.بالنسبة لم  من تلك األعما املشا  إليهاحتن ن السن  -أ

ياه عان   ؤمن عل عارض املا  الاذي   حيسب على أدادها املعااش بالقان   اليت   فع النسب - 

 ختفيض السن.

لناجتااة عاان عباااا املراجهااة األصاااحب العماا   ها تحملاا االشاارتاكات الاايت ز ااار  نساابة -ج

 تقر  للعاملع املشا  إليهم.تاليت  املزا ا

  ( :22) مادة

 نرنهاذا القاا   امعم  بأحما تا  خ التبنأ من اليت  أو ررب  التسر ة عن من  االشرتاك أجر حينر

 ت عان هاذا  شارتاكا الاأر اا علاى أداداها    الايت   أو الانربرل  لألجار   الشاهري على أداس املتردط 

 .أو النرب  األجر

 : أتيما  يحسا  املتردط الشهريف   راعىو

لاذي  نرب  الشاهر ا اًل و ا ال  نرب  شهر البنا اة ةامن فارت  املترداط إال إذا كاان شاهرًا كاام        -1

 .اخلنمة كاماًل ةمن فرت  املتردطانتها فيه 

وحتاى   رتاكاالشا ا ة ربالل املن  من بن متردط نسب التضخم يبنسبة تساو زار املتردط  -2

علية شرتاك الفالات من  اكاملة من دنر ةعن ك  دندتحقاق احلقرق التأمينية احتقق واقعة 

جار  األقصاى أل ن لاى احلا  عن هذا األجر بشرط أال  ز ن املتردط بعن إةاافة هاذه الز اار  ع   

 شرتاك.الا

 ملار .اوحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن وأحمام تنفيذ هذه 

  ( :23) مادة

 :يتأمع الشيخرربة والعجز والرفا  هيف  شرتاك املؤمن عليهامن  
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ام هاذا  نتفااع بأحما  ا  خ االالساابقة علاى تا    االجتمااعي منر االشرتاك وفقًا لقرانع التاأمع   -1

رباالل  ماع عانم اإل     وذلاك املانر هاذه  جممرع حساا   يف  االشهر شهًركسر  وجيءالقانرن 

 من هذا القانرن. (159)بأحمام املار  

 .نتفاع بأحمام هذا القانرنالتبنأ من تا  خ االيت  املن  -2

 .على طلبه  بناًاعالتأمهذا يف  شرتاك املؤمن عليهاةما ملن   اليتاملنر  -3

ش ةامن  املعاا  يف أن حتساب هاذه املانر      علاى رباصاة وقارا ات  املنر املضافة بقرانع  -4

  .ه املن لى إةافة هذرتتبة عبالتملفة املاخلزانة العامة وتتحم   من  االشرتاك براقع الربع

يف  املاة كالسنة دنة  ء كسرجممرع حسا  املنر املشا  إليها  كما جييف  اوجيءكسر الشهر شهًر

 .اعليه معاًشدتحقاق املؤمن اكان من شأن ذلك  إذا هذا اممرع

  ( :24) مادة

خ بانأ مان تاا     الايت ت  تاأمع الشايخرربة والعجاز والرفاا     يف   سرى املعاش عان مان  االشارتاك   

نول  قام  احملنر باجل ن عليهالعم  بهذا القانرن براقع جزا واحن من املعام  املناهر لسن املؤم

 التسر ة.أو ررب   من أجر( ٪80)( املرافق ئذا القانرن عن ك  دنة  حبن أقصى مقنا ه 5)

  راقااع املعاماابقااانرن و ساارى املعاااش عاان ماان  االشاارتاك السااابقة علااى تااا  خ العماا  بهااذا ال 

حبن أقصى ذا القانرن  ه( من 156باملار  ) املشا  إليه  وأجر التسر ة األوىلاملنصرص عليه بالفقر  

 من أجر التسر ة.( ٪80)مقنا ه 

ا ر التسار ة األكاء وفًقا   مان أجا  ( ٪80)و ربط املعاش اجمرع املعاشات املستحقة ااا ال جيااوز   

 . من هذه املار  األوىل وال انيةللفقرتع 

( 21( مان املاار  )  4  3  2ا للبنارر ) حالاة اداتحقاقه وفًقا   يف  املعاش املستحق مجاليإق  ا إذو

 .املقنا  هذا إىل  فعأجر أو ررب  التسر ة األكء من ( ٪65)عن من هذا القانرن 

ن األقصااى ألجاار ( ماان احلاا٪80علااى )ملعاااش ا مجاااليإ ااتعع أال  ز اان   مجيااع األحاارال ويف

 تا  خ االدتحقاق.يف  االشرتاك
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( ماان هااذا القااانرن 21)( ماان املااار  5 4  3  1 2حاااالت ادااتحقاق املعاااش وفقااًا للبناارر )  ويف

تاا  خ  يف  الشارتاك امان احلان األرناى ألجار     ( ٪65)املعااش املساتحق عان     مجاالي جيب أال  قا  إ 

 ادتحقاق املعاش.

  ( :25) مادة

رافر ق املعااش لتا  ق  و ساتح نشأ فيه دبب االدتحقاالذي  من أول الشهر املعاش اعتباً ا  ستحق

قانم فياه طلاب الصارف      ذي الا  من أول الشاهر  (21)( من املار  6البنن )يف  احلالة املنصرص عليها

ما   العجاز الما  بارت و ثأحالة عنم تقن م طلب الصرف حتى بلرغ املؤمن عليه دن الشيخرربة  ويف

شاا   الرقاائع امل  ياه إحانى  فحتققاا  الاذي   مان أول الشاهر   عتبااً ا ا  فيستحق املعاش أو وقرع الرفا 

 إليها.

  ( :26) مادة

ق شااروط ادااتحقا شااأنه يف ومل تتاارافر  حالااة انتهاااا ربنمااة أو نشاااط أو عماا  املااؤمن عليااه  يف

  .لعجز والرفاخرربة واتأمع الشييف  عن منر اشرتاكه تعر ض النفعة الراحن   ستحق  ملعاشا

 شارتاك الرات مان  ا مان دان   ةعن ك  دان  السنري رااألج من( ٪15)بنسبة هذا التعر ض حيسب و

 .التأمعيف 

 ثناى ايف  امضاروبً ( من هذا القانرن 22ا للمار  )أجر أو ررب  التسر ة وفًق يالسنرباألجر  و قصن

 عشر.

  :احلاالت اآلتيةيف  و صرف هذا التعر ض

 البع اااةتحاقاااه بالأو  ئماااةاخلاااا ج بصااافة رايف  اشاااتغالها أو للااابالر نهائًيااا األجااانيمغاااار    -1

 دفا   أو قنصلية رولته.يف  النبلرمادية

 هجر  املؤمن عليه. -2

 .الشيخرربةن لرغه دا على املؤمن عليه بالسجن بقن  املن  الباقية لباحلمم نهائًي -3

 .زاولة العم ه من ممستن م  نع جزئيلنى املؤمن عليه ربالل من  دجنه عجز  اأإذا نش -4

 .دلك الرهبنةيف  نتظام املؤمن عليها -5

 كاماًل. اعجز املؤمن عليه عجًز -6
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اش املع يمستحق إىل لهابأكمتصرف املبالغ املستحقة  ةهذه احلال يفو  وفا  املؤمن عليه -7

ساتحق واحان   ن دارى م فاإذا مل  رجا    املعااش يف  علايهم بنسابة أنصابتهم    ةا مرزعا عنه حمًم

رفا للر ثاة  صق للمعاش مستح أي فإذا مل  رجن  هذه املبالغ بالمام ه إلي ر اللمعاش ُأ

 الشرعيع.

 .املؤمن عليه دن الشيخرربةبلرغ  -8

بالنسابة   (8  7 6  5)و ست نى من تطبيق شرط انتهااا النشااط احلااالت املنصارص عليهاا باالبنرر       

 ( من هذا القانرن.2من املار  ) ليهم املنصرص عليهم بالبنن ثانًياللمؤمن ع

حيسب مبلغ  إليه ا(  صرف مبلغ التعر ض مضاًف8  7  6البنرر )يف  حلاالت املنصرص عليهاا ويف

نها اة الشاهر الساابق    وحتاى   نها ة االشارتاك ربالل املن  من  دعر أذون اخلزانةمتردط  يبنسبة تساو

 .من مبلغ التعر ض الصرفدتحقاق احتقق واقعة على تا  خ 

  ( :27) مادة

و ئايس   ئايس جملاس النارا     نائب  ئيس اجلمهر  ة ومنصب  فعلًيا معاش ك  من  شغ   سرى

جملس الرز اا ونرابه والرز اا ونرابهم واحملافظع ونرابهم براقع جزا من  و ئيسجملس الشيرخ 

 :وذلك اراعا  اآلتي  املنصبيف  ياالتسر ة عن ك  دنة ربنمة قضعشر  أجزاا من أجر 

 اتاب  ربار  آأو لشايرخ  او  ئايس جملاس   لرئيس جملس النرا   ممافأ  قصن بأجر التسر ة آربر  - 1

 نتهاااا شااغ اخ تااا  يف  احلاان األقصااى لألجاار   واااا ال جياااوز صااايف الفئااات  يبالنساابة لباااق

 املنصب.

 ليه بالبنن السابق.من أجر التسر ة املشا  إ( ٪80) مرن احلن األقصى للمعاش براقع  - 2

 فاع   مان هاذه املاار    ( 1البنان ) يف  من أجر التسار ة املشاا  إلياه   ( ٪25)إذا ق  املعاش عن  - 3

ي لملاي اإلصااب  او العجاز  أنتهى شغ  املنصاب بسابب الرفاا  اإلصاابية     ا  وإذا إىل هذا القن 

( ماان هااذه 1البناان )يف  هااااااا  إليااااااااااااملش أجاار التساار ةماان ( ٪80)فيماارن املعاااش براقااع  

 املار .

 حسا  املنر املشا  إليها.يف  جيء كسر الشهر إىل شهر - 4

 ر جة وز ر.يف  حمم هذه املار  على من هم يال  سر - 5
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 املسااتحقة وفًقاااعاشااات جلمااع بااع املحالااة تماارا  االنتفاااع بأحمااام هااذه املااار   ماارن ا   ويف

 ( من الفقر  السابقة.2األقصى للمعاش املشا  إليه بالبنن )جياوز احلن  ألحمامها اا ال

 نرن.ذا القائذه املار  من ه ااملعاش املستحق وفًقبوتتحم  اخلزانة العامة 

إحانى   يف حمام علياه   جنا ة أويف  باتحمم من صن  ةنه   ستفين من أحمام هذه املار  الو

 املضر  بأمن النولة. اجلرائمإحنى يف  اإل ها  أو جرائم

 اة وفًقا واملساتحق   هاتحق عليوالز ارات اليت تس شاتال جيرز أن تز ن املعا  مجيع األحرال ويف

لسانة   100 القانرن  قمبا  إليه احلن األقصى لألجر  املش صايف على  ئذا القانرن أو أي قانرن آربر

اا احلمرمااة ا وأعضااجملااس الاارز ابتحن اان املعاملااة املاليااة لاارئيس جملااس الناارا  و ئاايس   1987

 واحملافظع ونرابهم.

  حتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن تنفيذ هذه املار .و
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 الفصل الثالث
 قواعد معاملة املؤمن عليهم 

 من أفراد القوات املسلحة الذين كانوا

  ( :28) مادة

والعجاز والرفاا     تاأمع الشايخرربة  يف  باالقرات املسالحة إىل مان  االشارتاك     اخلنماة تضم مان   

املساااعن ن أو  ةااباط الشاارف أو أو وذلااك بالنساابة إىل املنقاارلع إىل اخلنمااة املننيااة ماان الضااباط

 أو الصناع العسمر ع. ذوي الرواتب العالية اخلنمة يأو جمنر اجلنرر املتطرعع ةباط الصف أو

ا ألحماام هاذا   املاؤمن علياه املشاا  إلياه باالفقر  الساابقة عنان انتهااا ربنمتاه وفًقا           حقرق ىوتسر

 القانرن مع مراعا  اآلتي: 

نتي قه باعتبا  محقر ىسراملعاش عن من  ربنمته العسمر ة فتيف  اإذا مل  من قن اكتسب حًق -1

 هذا القانرن.يف  ا لألحمام املنصرص عليهاربنمته متصلة وفًق

 ألفضا   ًقاا ملعااش وف افيسارى  العسامر ة   هاملعاش عان مان  ربنمتا   يف  احًقإذا كان قن اكتسب  -2

 الطر قتع اآلتيتع له:إحنى 

ع مناه  ر مساتقط ربار أجا  آاملعاش عن من  ربنمته العسامر ة علاى أدااس     ىسر  الطريقة األوىل:

اش عان   سارى املعا  و  من هذا األجر عن ك  دنة من دانراتها  1/36املعاش براقع  ياحتياط

 ألحمام هذا القانرن. االشرتاك املننية وفًقامن  

 نيااة وفًقااان  املنساامر ة متصاالة باملااباعتبااا  ماان  ربنمتااه الع معاشااه ى ساار الطريقــة الثانيــة:

 .هذا القانرنيف  ام املنصرص عليهالألحم

 ما  أتي: ىهذا البنن  راعيف  املنصرص عليها احلاالتويف مجيع 

لحة املسا  للقارات  عاشاات التاأمع وامل التقاعان و ا لقانرن حتسب من  اخلنمة العسمر ة وفًق -أ

 هله.يف  الذي انتها هذه اخلنمة

عان املان     ملساتحق  مرن اجلمع بع املعاش املستحق عن املن  العسامر ة واملعااش ا   - 

 ذا القانرن.هيف  شرتاكالمن احلن األقصى ألجر ا( ٪80) املننية اا ال جياوز
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عاان مجيااع ماانر  قاتهاسااتح( ماان هااذا القااانرن 5املشااا  إليااه باملااار  )لتاازم الصااننوق   -ج

 وأ املعااش يف  ابهبنصاي اماة  وتتحما  اخلزاناة الع    ا ئاذا القاانرن  وفًقا املؤمن علياه   اشرتاك

االشاارتاك  إىل ماان ة بااالقرات املساالحقضاااها املااؤمن عليااه الاايت  بنساابة املاان  لتعاار ضا

 .الملية

( مان  29مام املار  )ا ألحربنمته العسمر ة تسرى حقرقه وفًق إذا كان قن قر  له معاش عن من  -3

 املسلحة. ت للقراتمع واملعاشاأمن إرا   الت نهائيالهذا القانرن  و صرف املعاش 

  ( :29) مادة

املار  السابقة ثم التحاق بعما  خيضاعه    يف  إذا انتها اخلنمة العسمر ة ألحن املنصرص عليهم

 ألحمام هذا القانرن  طبق عليه ما  أتي:

رفها  فتحساب  من قن صا  قن ادتحق ممافأ  ومنفرعات عن من  ربنمته العسمر ة ومل  كانإذا  -1

 نها.عهذا التأمع رون أراا أي مبالغ يف  هذه املن  ةمن من  اشرتاكه

هاذا  يف  هاشارتاك  حساا  املان  املشاا  إليهاا ةامن مان       يف  فإذا كاان قان صارفها و رغاب    

القاانرن رفعاة    مان هاذا   (5)املنصارص علياه باملاار     لصننوق إىل االتأمع  فيتعع عليه  رها 

 انرن.ربالل ثالث دنرات من تا  خ انتفاعه بأحمام هذا الق واحن  نقًنا

ةامن مان     حسابا  الايت  وعنن انتهاا ربنمتاه املننياة تسارى حقرقاه عان املان  العسامر ة       

 قانرن.هذا الحمام أل وفًقا ننية باعتبا هما وحن  واحن هذا التأمع واملن  امليف  اشرتاكه

قرقاه  حتتحنر اتها وئمة بذفتعتء من  اشرتاكه اجلن ن  من  قا ً اإذا كان صاحب معاش عسمر -2

 ألحمام هذا القانرن وذلك اراعا  اآلتي: التأمينية عنها وفًقا

 عنم تمرا  االنتفاع باحلن األرنى للمعاش. -أ

ساامر ة الع نمااةتااا  خ انتهاااا اخل يف  املسااتحق عساامري ماارن اجلمااع بااع املعاااش ال   - 

ش املنصارص  للمعاا  واملعاش املستحق عن املان  األرباري  ااا ال جيااوز احلان األقصاى      

خ االداتحقاق عان املان     تاا   يف  ( من هذا القانرن24عليه بالفقر  اخلامسة من املار  )

 األربري .
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ة بسبب اخلنما  بية أوللمصابع بسبب العمليات احلر عسمري مرن اجلمع بع املعاش ال -ج

 رون حنور.ستحق عن املن  األربري  ملواملعاش ا

 ومعاش اإلصابة رون حنور. ي مرن اجلمع بع املعاش العسمر -ر

 لحة.ملسامن إرا   التأمع واملعاشات للقرات  ي صرف املعاش النهائ -ه

  ( :30) مادة

امنن أو املستبقى أو املساتنعى باخلنماة    عسمرياملؤمن عليه صاحب املعاش ال إذا ادتحق

بساابب العملياااات احلربيااة أو اخلنمااة العسااامر ة أو إحاانى احلااااالت      امعاًشااا العساامر ة أو اململااف  

التأمع واملعاشات للقرات املسلحة الصار  بالقانرن  قم التقاعن و( من قانرن 31املذكر   باملار  )

شأنه إحنى حاالت ادتحقاق املعاش عن من  ربنمتاه املننياة  فياتم    يف    وترافرت1975لسنة  90

 عسامري ألحماام هاذا القاانرن و ضااف للمعااش ال      من  اشرتاكه املننية وفًقان كام  حسا  معاش ع

كاان  املشا  إليه لرفا  املؤمن عليه  عسمريوجيمع بينهما رون حنور  وإذا كان ادتحقاق املعاش ال

احلقارق التأمينياة املقار   بهاذا القاانرن      املعااش و كا  مان   اجلماع باع   يف  احلاق عناه  للمستحقع 

 املشا  إليه. التأمع واملعاشات للقرات املسلحةالتقاعن وبقانرن و

اداتحق معااش العجاز    الاذي   شأن املؤمن عليه من الفئات املشا  إليهاا بهاذه املاار    يف  يوتسر

أحماام انتمااس    1975لسنة  90ألحمام قانرن التقاعن والتأمع واملعاشات الصار  بالقانرن  قم  وفًقا

 البا  الرابع من هذا القانرن.اإلصابة أو مضاعفاتها املنصرص عليها ب

 من إرا   التأمع واملعاشات للقرات املسلحة. نهائيو صرف املعاش ال
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 الفصل الرابع
 احلقوق اإلضافية

  ( :31) مادة

 احلاالت اآلتية:يف   ستحق مبلغ التعر ض اإلةايف

قاقه اداتح  إىل لاك ى أرى ذمتا أو الرفاا    زئينتهاا ربنمة املؤمن عليه للعجز المام  أو اجلا -1

 .امعاًش

  .ا اخلنمةوقرع الرفا  نتيجة إصابة عم  بعن انتها أو ثبرت العجز المام  -2

 تااا  خيف  يااهؤمن علاملاالساان  اتبًعاا يو ماارن هااذا التعاار ض معاااراًل لنساابة ماان األجاار الساانر      

 .ئذا القانرناملرافق ( 6 قم )للجنول  اوفًقاالدتحقاق 

 ر.إثنى عش يف امضروًب املعاشأجر تسر ة هذه احلالة يف  يو قصن باألجر السنر

االت الناجتة عان إصاابة   احليف  (٪50)  زار مبلغ التعر ض اإلةايف بنسبة  مجيع األحرال ويف

 عم . 

مل ه بالرفاا  و ؤمن عليا نتهااا ربنماة املا   إلحالاة اداتحقاقه   يف  و ضاعف مبلاغ التعار ض اإلةاايف   

  رجن مستحقرن للمعاش.

 إذا مل  رجان فا   ملعااش ا يدتحقاقه للرفاا  ملساتحق  احاالت يف  و ؤرى مبلغ التعر ض اإلةايف

 .يعالشرع ةر ثمستحق صرف لل أيفإذا مل  رجن   بالمام  إليهى ردرى مستحق واحن ُأ

  ( :32) مادة

 ماا  أو صاارف لألت  ثالثااة أشااهر براقااع معاااشتصاارف نفقااات جناااز   عناان وفااا  صاااحب املعاااش 

 صرفها. با قيامه بشخص   ي رجن صرفا ألاأل ملة  فإذا مل  رجن صرفا أل شن األوالر  فإذا مل 

 ن م الطلب.  خ تقوجيب أن  تم صرف هذه النفقات ربالل ثالثة أ ام على األك ر من تا

  ( :33) مادة

وذلك   ن التاليعوالشهر منحة عن شهر الرفا  تستحقعنن وفا  املؤمن عليه أو صاحب املعاش 

 باإلةافة إىل األجر املستحق عن أ ام العم  ربالل شهر الرفا .
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ا تصارف  كانا  الايت  هاة ها اجلبوتقن  املنحة باألجر أو املعاش املستحق عن شهر الرفا   وتلتزم 

 تلتزم بصرف املعاش حبسب األحرال. اليت األجر أو

( مان أواًل مان   2  1 ن )نبالبنا  وخيصم بها بالنسبة للمؤمن علايهم العااملع باجلهاات املشاا  إليهاا     

 .  باألجركان  تحما يعلى البنن الذ( 2املار  )

رجاان داارى إذا مل  فاا املعاااش يملسااتحقهااذه املااار  يف  رص عليهااااغ املنصاااتسااتحق املبالااو

 .بالمام  ر ا إليهمستحق واحن ُأ

  ( :34) مادة

ارل مااا هر ة تعااشااإعانااة  حالااة فقاان املااؤمن عليااه أو صاااحب املعاااش    يف  للمسااتحقعصاارف ُ 

أن  ظهار   فقان فياه إىل   الاذي ر من أول الشه   وتصرف اعتباً افرتاض وفاتها ستحقرنه عنه من معاش ب

 . حمًما أو أو ت با وفاته حقيقًة

تاأمع  يف  ر املقا  املعااش   عاارل  فتقن  اإلعانة اا  وإذا كان فقن املؤمن عليه أثناا تأر ة عمله

 والعجز والرفا .تأمع الشيخرربة يف  إصابات العم  واملعاش املقر 

 ( من هذا القانرن.35على اإلعانة أحمام املار  ) تسريو

ماا  الفقان  ك  الاة حإلثباات   ختاذهاا ااإلجارااات الراجاب   ئاذا القاانرن   وحتنر الالئحة التنفيذ اة  

لع ر  حالة ايف  لمستحقعلحيال املبالغ اليت صرفا  ختاذهاااإلجرااات الراجب حتنر القراعن و

 .حًياصاحب املعاش على املؤمن عليه أو 

لفقان هار   عتاء تاا  خ ا     امًما حأو  ثبرت الرفا  حقيقاةً فرات أ بع دنرات من تا  خ الفقن أو وبعن 

تعتاء  و  ذا القاانرن حماام ها  ا ألمجياع احلقارق التأمينياة وفًقا     تقان ر يف  نتهااا اخلنماة وذلاك   اتا  خ 

 . ليهاإاملشا  تا  خ حتقق إحنى الرقائع  ا منذاإلعانة السابق صرفها معاًش

 نرن للمسااتحقع ئااا( ماان هااذا القااا37  33  31املاارار )يف  ااملنصاارص عليهاا املبااالغتصاارف و

 رفاا  ا  خ ثبارت ال تا يف  أو ا مان  الفقان املشاا  إليها    نقضااا  اتاا  خ  يف  احلياا   على قيناملرجرر ن 

 .احلقيقية أو احلممية
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  ( :35) مادة

خم التضا معانل  بنسابة   ررليا مان أول    عتبااً ا امن ك  عاام   رنير  30يف  املعاشات املستحقةتزار 

إىل  نسابة الز اار  منساربة    ىعلا املعااش  يف  تز ان قيماة الز اار     وال(  ٪15)حبن أقصى لنسبة الز ار  

صاننوق التاأمع    تحما    مان كا  عاام  علاى أن     ر رني 30يف  احلن األقصى ألجر االشرتاك الشهري

باه    الاذي  لتازم  ن جزا املعااش  عالز ار  ( من هذا القانرن بنسبة 5املشا  إليه باملار  )االجتماعي 

ا  الز اار   عااش عنان حسا   مان امل    وتعتاء الز اار  جازًاا   قيماة الز اار    ياخلزانة العامة بباق تحم وت

 التالية.

 .ءاااخل قا  ر جلنةبناًا على ت الز ار  بنسبة قراً ا ائيئة إرا   جملس  ئيس و صن 

ن املاار   ما ر  األرباري   ياه باالفق  احلن األرناى املشاا  إل  على أال تق  قيمة املعاش بعن الز ار  عن 

ري غا  صاابي اإل ئاي زلعجاز اجل احمم هاذه الفقار  علاى معااش       سريوال   تا  خ تقر ر الز ار يف  (24)

 للخنمة. نهيامل

ن م والرلان  ما  املسات   ساتحق صااحب معااش العجاز الما    مع عنم اإلربالل بأحمام هذه املاار   و

ر ت إذا قا  تاه اوز ار ه من معاشمن قيمة ما  ستحق ا( شهرً ٪20تقن  با ) العاجز عن المسب إعانة عجز

لقياام بأعبااا   ن شخص آربر لنائمة مأنه حيتاج إىل املعاونة ال الشام  صحياملعنية بالتأمع الائيئة 

ر ه ائيئاة  ملاا تقا   افًقا ول احلالاة  لتحااق بعما   أو زوا  حالاة اإل يف  هذه اإلعاناة تقطع و  حياته اليرمية

 .املشا  إليها أو وفاته
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 الفصل اخلامس
 نظام املكافأة

  ( :36) مادة

 ( ماان هااذا2  )ن املااارمااالبناان أواًل يف  املااؤمن علاايهم الاارا ر ذكاارهمخيضااع لنظااام املمافااأ  

 القانرن.

 :ياملمافأ  مما  أت نظام رلو 

 .اشرتاك شهرً من أجر اال( ٪1)حصة  لتزم بها املؤمن عليه براقع  -1

 .اشهرً ليه لن ه شرتاك املؤمن عا أجر من( ٪1)حصة  لتزم بها صاحب العم  براقع  -2

لغ الفعلياة  ن املباا عو ستحق رباص باملؤمن عليه   يحسا  شخصيف  وتررع املبالغ املذكر  

سا  احليف  بالغإل ناع امل تاليأول الشهر المن دت ما  عن املن  اعائن هذا احلسا  يف  املررعة

 . التأمينيةدتحقاق احلقرق انها ة الشهر السابق على تا  خ وحتى 

قراعاان الالقااانرن  ئااذا ذ ااةالالئحااة التنفي وحتاانرداات ما  أماارال هااذا احلسااا   اوتقاارم ائيئااة ب

فته وكيفيااة إةااا احلسااا  املبااالغ وحسااا  عائاان إداات ما  أماارال هااذا إل ااناع واإلجاارااات املنظمااة

 للرصين.

  ( :37) مادة

عنان حتقاق    يبه الشخصا حساا يف  الرصاين املتارافر  اةع لنظام املمافاأ   اخل صرف للمؤمن عليه 

 ( من هذا القانرن.26  21)ارتع ا ألحمام املدتحقاق احلقرق التأمينية وفًقاواقعة 

نصبتهم أل اوفًقن  ة الراحأو تعر ض النفعاملعاش  يحالة وفاته  صرف هذا الرصين ملستحق ويف

 إلياه  يرمساتحق واحان أُ   ذا القاانرن  فاإذا مل  رجان دارى    ( املرافاق ئا  7 قام ) احملنر  باجلنول 

 يع.الشرع ةللر ثحالة عنم وجرر مستحقع للمعاش  صرف هذا الرصين  ويف  بالمام 
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 الفصل السادس
 املعاش اإلضايف

  ( :38) مادة

ب أن  طلا  ميينك التاأ جيرز للماؤمن علياه الاذي  ز ان أجاره علاى احلان األقصاى ألجار اإلشارتا          

جار  ن األقصاى أل عان احلا   احلصرل على معاش إةايف من ائيئة مقابا  االشارتاك عان اجلازا الزائان     

 اك.من احلن األقصى ألجر االشرت( ٪100)االشرتاك التأميين اا ال جياوز 

 (5) املااار يف  املنصاارص عليااهاالجتماااعي صااننوق التااأمع يف  يشخصاا حسااا و ااتم إنشاااا 

 سابقة.إةايف للمؤمن عليه املشا  إليه بالفقر  ال معاش مقاب  احلصرل على

 لتزم بها ليت ا إلشرتاكاتنسبة اووحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن النظام التأميين املمم  

 املؤمن عليه  وشروط وقراعن االنتفاع بهذه املار .

  ( :39) مادة

جار  ن األقصاى أل احلا ن عان  الزائجر أو ررب  االشرتاك أتؤرى االشرتاكاات الشهر اة على أدااس 

نساابة  مجاااليإل اوفًقاااك ماان احلاان األقصااى ألجاار االشاارت  ( ٪100)اااا ال جياااوز   االشاارتاك التااأميين 

 االشرتاكات املستحقة عن تأمع الشيخرربة والعجز والرفا .

 ( من هذا القانرن.36ر  )على هذا احلسا  أحمام الفقرتع ال ال ة والرابعة من املا يوتسر

  ( :40) مادة

( مان  21ملاار  ) األحماام   اا وفًقا ن علياه معاًشا  حالة ادتحقاق املؤميف  ةايفاإلعاش امل ستحق 

 هذا القانرن.

( مان هاذا   38)ملاار   املشاا  إلياه با   يوحيسب املعاش اإلةايف بقسامة  صاين احلساا  الشخصا    

لقاانرن   حماام هاذا ا  أل فًقاا املعااش إىل املعااش املساتحق و    القانرن على رفعة احليا   و ضاف هاذا 

 ( من هذا القانرن.35  )وعاا حسا  ز ار  املعاش املشا  إليها باملاريف  و نرب  هذا املعاش

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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( من هذا القاانرن   صارف   26ألحمام املار  ) قاق تعر ض النفعة الراحن  وفًقاتحويف حالة اد

 سا .احليف  الرصين املترافر

أو ملعااش  ا يساتحق مل صارف هاذا الرصاين    وفا  املؤمن عليه وعانم اداتحقاق معااش    حالة  ويف

القاانرن  فاإذا مل   ذا ئا رافاق  امل( 7 قام )  ألنصبتهم احملانر  باجلانول   اوفًق تعر ض النفعة الراحن 

 صارف هاذا    ع للمعااش حالة عنم وجرر مستحق ويف  بالمام  إليه ير رجن درى مستحق واحن ُأ

 الشرعيع. للر ثةالرصين 
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 الفصل السابع
 األحكام العامة

  ( :41) مادة

ن بترحياان داا ات قااراً الاارز ر املخااتص بالتأمينااا علااى عاارض  صاان   ئاايس جملااس الاارز اا بناااًا

 .2040من أول  رلير  ليمرن اخلامسة والستع اعتباً ا االشيخرربة تن جيًي

  ( :42) مادة

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

ر عان جممارع مان   ا ربنمتاه  نتهاا اوتسرى حقرقه عنان  ( من هذا القانرن  2املنصرص عليها باملار  )

 املختلفة كرحن  واحن .اشرتاكه 

 ملار .ار الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن وأحمام تطبيق هذه وحتن

  ( :43) مادة

مان هاذا   ( 21من املاار  )  (2ن )تنفيذ صاحب العم  لقرا  اللجنة املشا  إليها بالبن عنمحالة  يف

 اتعع  وبعما  آربار     من علياه ا باأراا األجار املساتحق حتاى تاا  خ التحااق املاؤ        مرن ملزًمالقانرن  

مان   (87)( من املاار   4) البننعليه من هذه األحمام تنفيذ الشروط املنصرص عليها بإلفار  املؤمن 

 نادب.لعم  املاألجر إذا  فض االلتحاق بايف   سقط حق املؤمن عليههذا القانرن  و

رت  فلعام  ربالل اا ربنمة ربالل بأحمام قانرن العم   ال جيرز لصاحب العم  إنهااإل عنمومع 

ربالل  م  ممتًناتء عقن العما  عكا ها  ا  إليها بالفقر  السابقة وحتى صنو  قرعرةه على اللجنة املش

 الفرت  املشا  إليها وحتى صنو  قرا  اللجنة.

 .ين تنفيذ ابة دنهذه احلالة ايف  دتحقاق املؤمن عليه األجراب ائيئةو مرن قرا  

  ( :44) مادة

اط  عما  أو نشا  فاا   إىل لتاأمع الشايخرربة والعجاز والر    املعااش املساتحق وفًقاا    عار صااحب إذ 

قرقااه تتحاانر حا  وبااذاته خيضااعه ألحمااام هااذا التااأمع  فتعتااء ماان  اشاارتاكه اجلن اان  ماان  قائمااة  

 ألحمام هذا البا . التأمينية عنها وفًقا

 معااش ن األرناى لل فااع باحلا  حالة ادتحقاق معاش عن املن  األربري  عنم تمرا  االنتيف  و راعى

 تا  خ االدتحقاق.يف 
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 اوزت دانه دان  ياه إذا جتا  عل املاؤمن شاأن  يف  أحمام تأمع الشيخرربة والعجاز والرفاا    تسريوال 

 .الشيخرربة

 .ملار اوحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن وأحمام تنفيذ هذه 
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 الباب الرابع
 تأمني إصابات العمل

  ( :45) مادة

( 2ن املااار  )واًل مااالبناان أيف  أحمااام هااذا البااا  علااى املااؤمن علاايهم الاارا ر ذكاارهم   تسااري

 باإلةافة إىل الفئات اآلتية:

 دنة.  18العاملع بالقطاع اخلاص الذ ن تق  أعما هم عن  -1

 املتن جع والتالميذ الصناعيع. -2

 مشروعات التشغي  الصيفي.يف  الطال  املشتغلع -3

 اململفع باخلنمة العامة. -4

ة والعجاز  ع الشايخررب شاأنهم أحماام تاأم   يف  تساري وال  الشيخرربةامللتحقع بعم  بعن دن  -5

 والرفا .

  ( :46) مادة

لسانة   2نرن  قام  بالقاا  الشاام  الصاار    صاحي مع عانم اإلرباالل بأحماام قاانرن نظاام التاأمع ال      

 :يتأمع إصابات العم  مما  أت    رل2018

رتاك للعااملع لن اه   ( مان أجار االشا    ٪ 1اشرتاك شهري  ؤر ه صاحب العما   تحانر براقاع )    -1

ى إىل ا  إلياه  اؤر    املشا الشاام  صاحي بالنسبة لغري اخلاةعع ألحمام قانرن نظاام التاأمع ال  

 .مقاب  العالج والرعا ة الطبية صحيائيئة املعنية بالتأمع ال

شارتاك للعااملع لن اه    ( من أجار اال  ٪0.5اشرتاك شهري  ؤر ه صاحب العم   تحنر براقع ) -2

تاى تصا    حاك الشاهري  ة االشارت مقاب  احلقرق املالية اليت تلتزم بها ائيئة  وتاتم ز اار  نساب   

هاذا  يف  ذا القانرنلتنفيذ ة ئاا ملا حتنره الالئحة ملخاطر نشاط املنشأ  وفًق اتبًع )٪1 (إىل 

 الشأن.
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ة العاماة  ص االعتبا  ا شاخا األ ت العاماة وغريهاا مان   وتلتزم وحنات اجلهاز اإلرا ي للنولاة وائيئاا  

لااة حايف  نتقااال ف االووحاانات القطاااع العااام وقطاااع األعمااال العااام بصاارف تعاار ض األجاار ومصااا 

 ذه املار  براقع النصف.( من ه2)ا للبنن تلتزم بها وفًقاليت  اإلصابة مقاب  ختفيض نسبة االشرتاكات

ة مان هاذه   فقر  الساابق يهاا باال  غري اجلهات املشا  إليف   وللهيئة املرافقة على قيام صاحب العم

 م بهاا وفًقاا  تلتاز الايت   تشارتاكا املار  بأراا تعر ض األجر ومصا  ف االنتقال مقاب  ختفيض نسبة اال

 ( من هذه املار  براقع النصف.2للبنن )

 املشا  إليها. شرتاكاتالادت ما  إع    -3

( 1 2 3 4بالبنرر )م   إليهشرتاكات عن املؤمن عليهم املشاأصحا  األعمال من أراا اال و عفى

 ا.( من هذا القانرن إذا كانرا ال  تقاةرن أجًر45من املار  )

  ( :47) مادة

الشام  الصار   يالتأمع الصح نظام( من قانرن 3ما و ر باملار  ) قصن بالعالج والرعا ة الطبية 

 .2018لسنة  2بالقانرن  قم 

  ( :48) مادة

لسانة    2رن  قام  بالقاان  الشاام  الصاار    صاحي قاانرن نظاام التاأمع ال   مع عنم اإلرباالل بأحماام   

 .ابًيعالج املصا  و عا ته ط صحيلتأمع الاملعنية باائيئة  تترىل  2018

 أو وق التمااليف تحم  فار  ر جة أعلى من الن جة التأمينية على أن يف  وجيرز للمصا  العالج

  تحملها صاحب العم  إذا وجن اتفاق بذلك.

 لتااأمععنيااة بااملئااة ا متااى صاارحا لااه ائيلصاااحب العماا  عااالج املصااا  و عا تااه طبًياا  وجياارز

ياة  ئيئاة املعن اس إرا    ئايس جملا   صان  بهاا قارا  مان     الايت   للشروط واألوةااع  ابذلك وفًق صحيال

  ئيس ائيئة.باالتفاق مع  صحيبالتأمع ال
  ( :49) مادة

اجلهاة املختصاة بصارف تعار ض      يإذا حالا اإلصاابة باع املاؤمن علياه وباع أراا عملاه تاؤر       

  شارتاك أجره املسنر عناه اال كام  ا عن أجره  عارل األجر ربالل فرت  ختلفه عن عمله بسببها تعر ًض
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مراعيان صارف األجار  بالنسابة ملان  تقاةارن أجار هم بالشاهر          يف  و صرف هذا التعار ض للمصاا   

 . ا بالنسبة لغريهموأدبرعًي

عجااز ى ثباارت الحتاا أو عجااز املصااا  عاان أراا عملااهالتعاار ض طاارال ماان   هااذاو سااتمر صاارف 

 حنوث الرفا . أو املستن م

 .حمم اإلصابة ك  حالة إنتماس أو مضاعفة تنشأ عنهايف  وتعتء

ى علا  اليارمي ض لتعار  او قان     ا كاان وقاا وقرعهاا   و تحم  صاحب العم  أجر  ارم اإلصاابة أً ا   

 .ا على ثالثعمقسرًم يأداس األجر الشهر

  ( :50) مادة

ماا  اجلهااة وتتح  جالعماا  عناان حاانوث اإلصااابة بنقاا  املصااا  إىل ممااان العااال  صاااحب  لتاازم

  لعار اة مان حما   تقاال ا ننتقاال املصاا  برداائ  اال   ااملختصة بصرف تعر ض األجر بأراا مصاا  ف  

نتقال برداائ   مصا  ف اال وبأراا  قيام بهااليت  ممان العالج إذا كان  قع ربا ج املن نة إىلاإلقامة 

مح ملصاا  ال تسا  ان حالاة  أاخلاصاة راربا  املن ناة أو ربا جهاا متاى قار  الطبياب املعاا          نتقال اال

 .نتقال العار ة  االادتعماله ودائاب

 اة ئاذا   ئحاة التنفيذ نها الالتتضام  باه القراعان الايت    ينتقال ومصاا  فه ماا تقضا   تنظيم االيف  و تبع

 هذا الشأن.يف  القانرن

  ( :51) مادة

 من األجر املنصرص عليه( ٪80) املعاش بنسبة َيكام  أو وفا  ُدرِّ العم  عجز إصابةإذا نشأ عن 

 ( من هذا القانرن.22)املار  يف 

ا إذا حمًم أو حقيقًة شيخرربةالحتى بلرغ املؤمن عليه دن  دنرً ا( ٪1)و زار هذا املعاش بنسبة 

ش عنان  مان املعاا   ا اار  جازاً  زوتعتاء كا      إنهااا ربنماة املاؤمن علياه    يف  االرفا  داببً  أو كان العجز

 .حتن ن مبلغ الز ار  التالية
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  ( :52) مادة

ا دااتحق املصااا  معاًشااا  فااأك ر( ٪35)مسااتن م تقاان  نساابته بااا  يعاان اإلصااابة عجااز جزئاا نشااأ إذا

 القانرن. ( من هذا51) ساوى نسبة ذلك العجز من املعاش املنصرص عليه باملار  

 له لنى صاحب ربرآعم   عليه ل برت عنم وجررربنمة املؤمن وإذا أرى هذا العجز إىل إنهاا 

 اوفًقا  زار معاشاه ُ ا ذا القاانرن   مان ها  ( 21( مان املاار  )  2نصرص عليها بالبنن )للقراعن امل االعم  وفًق

 .( من هذا القانرن51)حلمم الفقر  األربري  من املار  

  ( :53) مادة

ال تصا     مستن اام  جزئاي ز إذا نشاأ عان اإلصاابة عجا    (  21)من املاار   ( 2)البنن  حمممع مراعا  

جاز الماما    يماة معااش الع  قيف  اا بنسبة ذلاك العجاز مضاروبً   دتحق املصا  تعر ًضا( ٪35) نسبته إىل

هاذا التعار ض رفعاة     دانرات  و اؤرى   4وذلاك عان   مان هاذا القاانرن     (51)املار  باملنصرص عليه 

 .واحن 

  ( :54) مادة

  1لبنرر )بارص عليها ت املنصمن الفئا االعجز المام  ملن ال  تقاةى أجًرالرفا  أو  مرن معاش 

الفقر  املنصاارص عليااه باا ( ماان هااذا القااانرن براقااع احلاان األرنااى للمعاااش45)ماان املااار  ( 4  3  2

ه املشا  إليا  للمعاش رقميرنى ال( من هذا القانرن  واا ال  ق  عن احلن األ24األربري  من املار  )

 ( من هذا القانرن.163باملار  )

ا معاًشا  داتحق املصاا   ا  فاأك ر ( ٪35)مساتن م تقان  نسابته باا      ياإلصاابة عجاز جزئا   إذا نشأ عن و

 بالفقر  السابقة. ساوى نسبة ذلك العجز من املعاش املنصرص عليه 

 ذا القانرن.همن  (51من املار  ) األربري شأن هذا املعاش حمم الفقر  يف   سريو
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املصا  تعر ًضا  قن   ادتحق (٪35)وإذا نشأ عن االصابة عجز جزئي مستن م ال تص  نسبته إىل 

وذلك عن  هذه املار  وىل منقيمة املعاش املنصرص عليه بالفقر  األيف  بنسبة ذلك العجز مضروًبا

 هذا التعر ض رفعة واحن . ىدنرات  و ؤر 4

  ( :55) مادة

 للقراعن اآلتية: ااملستن م وفًق اجلزئيتقن  نسبة العجز 

ن  وعياا النسابة املئر اة ما      ( املرافق ئاذا القاانرن  2ا باجلنول  قم )إذا كان العجز مبيًن -1

 .املبينة به ير جة العجز المل

 ن عجزصا  العام  مبة ما أفتقن  نسبته بنس  و ر باجلنول املذكر  إذا مل  من العجز مما -2

 ية. الشهار  الطبيف  قن ته على المسب على أن تبع تلك النسبةيف 

نتاه األصالية   مهيف  إذا كان للعجز املتخلف تأثري رباص على قن   املصاا  علاى المساب    -3

 ز اار   يف ري ذلاك ماع بياان تاأث   تفصاياًل   ؤر اه املصاا     الاذي فيجب ترةيح نرع العما   

( املرافق ئاذا  2قم ) اجلنول يف  تلك احلاالت على النسب املقر   ئايف  ر جة العجز

 القانرن.

نااا  ن ان  إلياه ب  جحااالت   اجلانول املاذكر  أو إةاافة   يف  رئيس ائيئة ز ار  النساب الارا ر   ول

 على اقرتا  جملس اإلرا    وحينر القرا  تا  خ العم  به.

  ( :56) مادة

 :آلتيةالقراعن اتعر ضه يف   وعيا  دبق أن أصيب بإصابة عم قن  املصا إذا كان 

رض ُعا ( ٪35)  مان  ابقة أقا الناشئ عن اإلصاابة احلالياة واإلصاابة السا     إذا كانا نسبة العجز -1

  األجار املشاا  حانها و عنهاا و  املصا  عن إصابته األربري  على أداس نسبة العجز املتخلاف 

  .وقا ثبرت العجز األربري من هذا القانرن (22املار  )بإليه 

أك ار  أو ( ٪35) يسااو تساابقة  احلالية واإلصابات ال إذا كانا نسبة العجز الناشئ عن اإلصابة -2

 :يعرض على الرجه اآلتفُي
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قان  معاشاه   احان    ا مان رفعاة و  صاابته الساابقة تعر ًضا   إإذا كان املصا  قن عارض عان    -أ

( 22  )اراباملا  ليهشا  إاعلى أداس نسبة العجز املتخلف عن إصاباته مجيعها واألجر امل

 . وقا ثبرت العجز املتخلف عن اإلصابة األربري من هذا القانرن 

 عجاز املتخلاف  سابة ال ا ملعاش العجز  قن  معاشه علاى أدااس ن  إذا كان املصا  مستحًق - 

وقا ثبرت العجز  لقانرنامن هذا ( 22عن إصاباته مجيعها واألجر املشا  إليه باملار  )

 السابقة.  صابةإلعن اإلصابة األربري  بشرط أال  ق  ذلك املعاش عن معاشه عن ا

  ( :57) مادة

 احلاالت اآلتية:يف  وتعر ض اإلصابة ال  ستحق تعر ض األجر

 إذا تعمن املؤمن عليه إصابة نفسه.  -1

 .إذا حنثا اإلصابة بسبب درا دلرك فاحش ومقصرر من جانب املصا  -2

 حمم ذلك:يف  و عتء

 املخن ات. أو ك  فع   أتيه املصا  حتا تأثري اخلمر 

 لعم حم  ا يف أممنة هاهر يف  الرقا ة املعلقة ك  خمالفة صرحية لتعليمات.  

 علاى ه م تز ان نسابت  جز مستن ععنها ختلف  أو وذلك كله ما مل  نشأ عن اإلصابة وفا  املؤمن عليه

 من العجز المام . ( 25٪)

هاذا  يف  جيرى يحقيق الذ( إال إذا ثبا ذلك من الت2و 1وال جيرز التمسك بإحنى احلالتع )

 ( من هذا القانرن. 62  61املارتع ) ممحل الشأن وفقًا

  ( :58) مادة

داتة أشاهر    ر  كا  ما  جيرز لم  من املصا  وجهاة العاالج وائيئاة طلاب إعاار  الفحاص الطاي       

علاى جهاة   و  التالياة  دانرات  ومر  ك  دنة رباالل الا الث    ربالل السنة األوىل من تا  خ ثبرت العجز

 ك  مر .يف  العالج أن تعين تقن ر ر جة العجز

لعجاز  قان ر ر جاة ا  تإعاار    ال جيرز  العالج والرعا ة الطبيةيف  اإلربالل حبق املصا مع عنم و

 بعن انتهاا أ بع دنرات من تا  خ ثبرته.
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 ا  باا طبًيا   حلاالت اليتالقانرن احتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا من حمم الفقر  السابقة  دت ناًااو

 ماع عانم صارف    الساابقة  علاى احلااالت  ذلاك    ساري   وإلطالة من  إعار  تقن ر ر جاة العجاز  حاجتها 

 فروق مالية عن الفرت  السابقة. 

  ( :59) مادة

ذا ( مان ها  58ر  )مام املاا  حل اوفًقا  حالة تعن   نسبة العجز عنن إعار  الفحص الطييف   راعى

 القراعن اآلتية: القانرن

رت ل با  تاالي ال ول الشاهر مان أ  اعتباا ً ا عنل معااش العجاز     إذا كان املؤمن عليه صاحب معاش -1

رأ  طا  ملاا  افًقا ووذلاك   طاي ا ملا  تضاح مان إعاار  الفحاص ال     رقف تبًع أو ر جة العجز األربري 

أوقاف صارف املعااش     (٪35)وإذا نقصاا ر جاة العجاز عان       انقًصا  أو على ر جة العجاز ز اار ً  

 من هذا القانرن. (53ر  )ألحمام املا اا من رفعة واحن  وفًقا و نح املصا  تعر ًضنهائًي

احان   وا مان رفعاة   ًضا تعر  اًلرض عن ر جة العجز ال ابتاة أو ليه قن دبق أن ُعع كان املؤمنإذا  -2

 : أتي راعى ما 

   مان قبا    ة املقان الن جا علاى  إذا كانا ر جة العجز املقن   عنن إعار  الفحص تز ان   -أ

ألجر عنان  ة األربري  واا على أداس النسبا حمسرًبدتحق املصا  تعر ًضا ،(٪35)وتق  عن 

ان رتتب علاى نقصا  وال    ها منه التعر ض السابق صرفاملر  األوىل خمصرًميف  العجزثبرت 

 نسبة العجز عن النسبة املقن   من قب  أي آثا . 

املصاا    داتحق ا  ك ار أ أو (٪35)إذا كانا ر جة العجز املقن   عنن إعار  الفحص تبلغ  - 

عنان   علاى أدااس األجار    مان هاذا القاانرن   ( 52ألحمام املاار  )  اوفًق امعاش العجز حمسرًب

 يالشاهر التااال  ماان أول اعتباا ً او صارف إلياه هااذا املعااش      املاار  األوىليف  ثبارت العجاز  

ياه  ساابق صارفه إل  ر ض الا مناه الفارق باع التعا    لتا  خ ثبرت ر جة العجز األرباري  خمصارمً  

  املار  األوىل  يف قان   دتحقاقه له على أداس ر جة العجز املافرتاض اب  وقيمة املعاش

 من هذا القانرن. (133احلنور املشا  إليها باملار  )يف  وذلك

  ( :60) مادة
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 طاي ر  الفحاص ال نر إلعاا للتاا  خ احملا   يمن أول الشهر التال اعتباً ا رقف صرف معاش العجز 

 يذاالا  املرعان يف  ئةياائا  أو الجاهة العا اتطلباه جا   يوذلك إذا مل  تقنم صاحبه إلعار  الفحص الاذ 

 .ختطره به

عاار  الفحاص   دافرت إ فاإذا أ   املعاش إىل أن  تقنم صاحبه إلعار  الفحاص و ستمر وقف صرف 

 اعتباا ً ا ة ا للتسار داًدا أن ان   أعتاءت النسابة اجل    عن نقصان ر جة العجز عن النسبة السابق تقن رها

 .ا إلعار  الفحص الطيكان حمنًرالذي  من التا  خ

 لة.ا مقبردباًبأا قنم إذ الطيوجيرز للهيئة أن تتجاوز عن ختلف املصا  عن إعار  الفحص 

 .يفحص الطصرف املستحق عن من  الرقف ما تسفر عنه نتيجة إعار  اليف  و تبع

  ( :61) مادة

عن  إبالغ الشرطةب  لن ه القطاع اخلاص أو املسئرل الفعلي عن اإلرا يف  صاحب العم  لتزم 

  عان العما     خ تغيباه دااعة مان تاا     48عماله  عجزه عن العما  وذلاك رباالل     ك  حارث  قع ألحن

عضاار املصااا  روفااه والداام املصااا  وعنرانااه وماارجز عاان احلااارث وهاعلااى  مشااتماًل و ماارن الاابالغ

 نق  إليها املصا  لعالجه.اليت  واجلهة

حالاة   يف العما   جيارى اعرفاة السالطة املختصاة لانى صااحب       را ياحضار حتقياق إ   ىو متف

مان  ( 2  1البنن ن ) يف ليهماملشا  إوقرع احلارث رارب  رائر  العم  وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم 

 .من هذا القانرن (2املار  )أواًل من 

  ( :62) مادة

ق التحقيا يف  عو اب   غكا  باال  يف  ا مان صار تع  اجلهة القائمة بأعماال التحقياق حتقيًقا    يجتر

رث ذا كاان احلاا  ة ماا إ كماا  رةاح بصافة رباصا      هروف احلارث بالتفصي  وأقرال الشهرر إن وجانوا 

( مان هاذا   57ملاار  ) ألحماام ا  افاحش ومقصارر مان جاناب املصاا  طبًقا     درا دلرك  أون نتيجة عم

حااا حالتااه ا  إذا مسمننوبااه وأقاارال املصاا أو وتاابع فيااه كااذلك أقاارال صاااحب العماا    القااانرن

ذا  أت ل التحقيق إادتمما ئة طلبلهيولوعلى هذه اجلهة مرافا  ائيئة بصر   من التحقيق  بذلك 

 لذلك. حماًل
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  ( :63) مادة

 عمله. ة من مباشر صابإلا هعلى صاحب العم  أن  قنم اإلدعافات األولية للمصا  ولر مل متنع

 (2املاار  ) أواًل من من  (5  4  3) رر ستخنم أحن املؤمن عليهم بالبنالذي  وعلى صاحب العم 

ئاذا   تعانه الاذي   ذجالنمار لاى  عإربطا  ائيئة  اإلرا   لن هأو املسئرل الفعلي عن من هذا القانرن 

 أو عاالج له ملماان ال   عنن نقوأن  سلم املصا  تقع بع عماله فر  وقرعهاعم  الغرض عن ك  إصابة 

  .ملرافقه صر   من هذا اإلربطا 

  ( :64) مادة

إلصاابة  اولار كاناا    با  حتاى ألحمام هذا ال اختصة جبميع احلقرق املقر   وفًقتلتزم اجلهة امل

ن حاق قبا    من عليه آربر ربالف صاحب العم  رون إربالل اا  مرن للمؤم مسئرلية شخص يتقتض

 الشخص املسئرل.

  ( :65) مادة

هاا ربنمة ن تا  خ انتميالر ة  مفلها هذا البا  ملن  دنة ماليت  تلتزم اجلهة املختصة باحلقرق

  ان  عما كا  أو  عما  البا داراا كاان     ربالئاا  ذلك إذا ههرت عليه أعراض مرض مهيناملؤمن عليه و

 .صناعة ال  نشأ عنها هذا املرضيف 

ملشاا  إليهاا   اقضااا املان    بعان ان  و ستمر هذا االلتزام بالنسابة لألماراض الايت ال تظهار أعراةاها إال     

 .صحيلاة بالتأمع ملعنياائيئة  أيوالتى حتنرها الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن بعن أربذ  

  ( :66) مادة

ة حق عان اإلصااب  تسات لايت  ا املستحقع عنه التمسك ةان ائيئاة بالتعر ضاات    أو ال جيرز للمصا 

 قانرن آربر.  يأل اطبًق

طاأ مان   ن نشاأت عان رب  قا إلصاابة  ا بالنسبة لصاحب العم  إال إذا كانا اكما ال جيرز ئم ذلك أ ًض

 جانبه. 

  ( :67) مادة
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 أو تااهإعا ال ماان  جاار طاارال  نتفااع املااؤمن عليااه بأحمااام العااالج والرعا ااة الطبيااة وتعاار ض األ  

 نتنابه ربا ج البالر. ا

  ( :68) مادة

فاق  ( املرا1قام )  اجلانول   قارتا  جملاس اإلرا   تعان     اعلاى   بقرا   صن ه بناااً لرئيس ائيئة 

  ه.لسابقة لصنورقائع اهذا التعن   على ال  سريبإةافة حاالت جن ن  إليه  وئذا القانرن 

  ( :69) مادة

مع إصاابات  تأيف  قر  املعاشات املاملستحقرن بع  أو صاحب املعاش أو جيمع املؤمن عليه

 :يتملا  أ األربرى املقر   بهذا القانرن وفًقاحلقرق ا أو األجروالعم  

 أجره رون حنور. واملؤمن عليه بع معاش اإلصابة  جيمع -1

 املؤمن عليه بع معاش اإلصابة وتعر ض البطالة رون حنور. جيمع -2

عاااش ابة واملبااع معاااش اإلصاا  جيمااع املااؤمن عليااه أو صاااحب املعاااش أو املسااتحقرن       -3

 ر.تأمع الشيخرربة والعجز والرفا  وذلك رون حنويف  املنصرص عليه
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 خلامسالباب ا
  املرضنيتأميف 

  ( :70) مادة

لسانة   2نرن  قام  بالقاا  الشاام  الصاار    صاحي مع عانم اإلرباالل بأحماام قاانرن نظاام التاأمع ال      

 : أتي رل تأمع املرض مما   2018

 :وتشم ذا القانرن ( من ه2للمؤمن عليهم املشا  إليهم باملار  )الشرتاكات الشهر ة ا -1

 :يحصة صاحب العم  وتقن  على النحر اآلت -أ

لبنان )أواًل( مان املاار     ( مان ا 2  1املشا  إلايهم بالبنان ن )  عليهم  املؤمن أجر  من (3٪) (1)

اا ا  إليهاا باأر  املشا هاات  وتلتازم اجل   وذلك للعاالج والرعا اة الطبياة   ( من هذا القانرن 2)

 هذا البا .يف  نتقال املنصرص عليهاالتعر ض األجر ومصا  ف ا

( مان البنان أواًل مان    5  4  3بالبنرر )من أجر  املؤمن عليهم املنصرص عليهم ( 3.25٪) (2)

 ( من هذا القانرن.2املار  )

 : يحصة املؤمن عليهم وتقن  على النحر اآلت - 

 من األجر  بالنسبة للعاملع.  (1%) -1

شااا  إليهااا فئااات املللمااؤمن علاايهم ماان ال يماان فئااة ررباا  أو أجاار االشاارتاك الشااهر( 4٪) -2

 ( من هذا القانرن.2ا من املار  )و ابًع اثانًي  ننبالبن

ة رعا اة الطبيا  لعاالج وال املناتفعع بأحماام ا   من املعاش بالنسبة ألصحا  املعاشات( 1%) -3

 ا .هذا البيف  الرا ر 

 ر لطبياة الارا   الرعا اة ا واملنتفعع بأحمام العاالج  لمستحقع من املعاش بالنسبة ل( 2%) -4

 هذا البا .يف 

 :نسب إشرتاكات تأمع املرض وفًقا لآلتيترزع و

 (4% )لغري أصحا  املعاشات. للعالج والرعا ة الطبية 

 (0.25% )باالبنرر  لمؤمن عليهم املنصارص علايهم   لنتقال ألراا تعر ض األجر ومصا  ف اال

 عفاى   أنرز لارئيس ائيئاة     وجيا ( مان هاذا القاانرن   2( من البنن أواًل مان املاار  )  5  4  3)
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صاااحب العماا  ماان أراا هااذا االشاارتاك مقاباا  التزامااه بااأراا تعاار ض األجاار ومصااا  ف      

 نتقال. اال

 صاحي لالتاأمع  ة باملعنيا ايئاة  ا بتصار ح مان ائ  وجيرز لصاحب العم  عالج املر ض و عا ته طبًي

وذلاك  ذا القاانرن  مان ها   (48) املنصارص علياه باملاار      تضامنها القارا   اليت  للشروط واألوةاع وفقًا

من أجر  املؤمن عليهم %( 1) مقاب  ختفيض نسبة االشرتاكات املخصصة للعالج والرعا ة الطبية إىل

نتقاال  ومصاا  ف اال  األجر  تحملها صاحب العم  باإلةافة إىل نسبة االشرتاكات املخصصة لتعر ض

 .عليهم املؤمن أجر  من( ٪0.25)واحملنر  براقع 

   ع ادت ما  أمرال هذا التأمع. -2

  ( :71) مادة

  ئايس مان   را قا حن انهم  الذ ن  صان  بت  املؤمن عليهما على أحمام هذا البا  تن جيًي تسري

ذ ن من علايهم الا  رق املاؤ وذلاك رون اإلرباالل حبقا     صاحي ائيئة املعنياة بالتاأمع ال  جملس إرا   

 . 1975لسنة  79انرن  قم ر  بالقألحمام قانرن التأمع االجتماعي الصا بتأمع املرض وفًقاانتفعرا 

للهيئاة   ات وتر  انها شارتاك وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن وإجارااات حتصاي  اال  

 ( من هذا القانرن.2ن املار  )م بًعاثانًيا و ا ن نفئات املشا  إليها بالبنبة للمؤمن عليهم من البالنس

  ( :72) مادة

  اات اعان واألولر للقر اأصاحا  املعاشاات واملساتحقع وفًقا     هذا البا  على فئاات  أحمام تسري

ئايس   االتفااق ماع    بعان  صاحي لا ئيس جملس إرا   ائيئاة املعنياة بالتاأمع    من   صن  بها قرا اليت 

بتااأمع را ذ ن انتفعااالااواملسااتحقع  فئااة أصااحا  املعاشااات وذلااك رون اإلربااالل حبقاارق  ائيئااة  

 .1975لسنة  79 املرض وفقًا ألحمام قانرن التأمع االجتماعي الصار  بالقانرن  قم

  ( :73) مادة

داتة   أو صالة متثة أشاهر  ن  ثالا فيه ملاملر ض ازا ا هذا التأمع أن  مرن مشرتًك النتفاع  شرتط

عاه  نتفاا  مانر  ه املان حسا  هاذ يف  أشهر متقطعة حبيم  مرن الشهران األربريان متصلع  و نرب 

  قنمها صاحب العم  على نفقته.اليت  ازا ا العالج
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( مان  2  1)ا بالبنان ن  شا  إليهالفقر  السابقة على الفئات امليف  الشرط املنصرص عليه  سريوال 

 حا  املعاشات.شأن أصيف   سري( من هذا القانرن  كما ال 2البنن أواًل من املار  )

  ( :74) مادة

لسانة   2نرن  قام  بالقاا  الشاام  الصاار    صاحي مع عانم اإلرباالل بأحماام قاانرن نظاام التاأمع ال      

 املنر اآلتية: أحمام هذا التأمع ربالل در ان  رقف  2018

 .من  عم  املؤمن عليه لنى جهة ال ختضع ئذا التأمع -1

  للقرات املسلحة. واالدتبقاا واالدتنعاا يمن  التجنين اإللزام -2

 قضاايها لاايت ا  لعلميااةاجااازات اخلاصااة واإلعااا ات واإلجااازات الن ادااية والبع ااات    إلا ماانر -3

 املؤمن عليه ربا ج البالر. 

  ( :75) مادة

و أ شافى   ا إىل أنًيا ا تاه طب ملار ض و ع ا أو عالج املصاا   صحيلتأمع الاملعنية باتترىل ائيئة 

 الجه.عاملر ض حي ما جيرى  وأ مالحظة املصا يف  وللهيئة احلق    با عجزه

وكاذلك    ( مان هاذا القاانرن   47املاار  ) يف  و قصن بالعالج والرعا ة الطبية ما هر منصرص عليه

 اا احلم  والرالر .الرعا ة الطبية والعالج للمؤمن عليهن أثن

  ( :76) مادة

ألجار  صرف تعر ض اختصة بتلتزم اجلهة امل  املرض بع املؤمن عليه وبع أراا عمله حالإذا 

سنر عنه االشرتاكات ملان   امل يمن أجره اليرم( ٪75)ا  عارل له ربالل فرت  مرةه تعر ًض يأن تؤر

 من األجر املذكر . ( ٪85)زار بعنها إىل ما  عارل  ا وتسعع  رًم

 .ا لألجرقانرًن مجيع األحرال عن احلن األرنى املقر يف  و شرتط أال  ق  التعر ض

ا  حبيام ال  نوث الرفح أو حتى ثبرت العجز المام  أو و ستمر صرف التعر ض طرال من  مرةه

 السنة امليالر ة الراحن .يف  ا رًم 180من   جتاوز

أجاار  ا  عااارلر ًضاامنااة تع اانح املاار ض بأحاان األمااراض املز  ماان األحمااام املتقنمااة واداات ناًا

 باشر  عملاه لعرر  إىل منه من اا  متستقر حالته ادتقراً  أو طرال من  مرةه إىل أن  شفى االشرتاك

 .ا كاماًل تبع عجزه عجًز أو
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ؤمن الف فيهاا املا  خيا لايت  ا وجيرز للجهة امللتزمة بتعر ض األجر أن تقر  وقف صرفه عان املان   

 ليه تعليمات العالج.ع

طااع  ووحانات ق ام اع العا للنولة وائيئات العاماة ووحانات القطا    را يوعلى وحنات اجلهاز اإل

ة يئااة املعنياارا   ائ ئاايس جملااس إتنفيااذ هااذا الاانص رون حاجااة إىل صاانو  قاارا    األعمااال العااام 

 من هذا القانرن. (70املار  )يف  املشا  إليه صحيبالتأمع ال

  ( :77) مادة

من األجر املشا  ( ٪75)رل ا عن األجر  عاحالة احلم  والرةع تعر ًضيف  املؤمن عليها تستحق

  املختصة بصرف تعر ض األجر تؤر ه اجلهةمن هذا القانرن ( 76الفقر  األوىل من املار  )يف  إليه

ظماة  بأن أو لعما  قاانرن ا قاانرن الطفا  أو ب  جاز  احلم  والرةع املنصارص عليهاا ب  إوذلك عن من  

أال تقا    بشارط   ألحارال احبسب عام أو بقطاع األعمال البالقطاع العام  أو العاملع املننيع بالنولة

 .التأمع عن عشر  أشهريف  شرتاكهاامن  

  ( :78) مادة

ر اة  نتقال العاالدائ  انتقال املر ض براتتحم  اجلهة املختصة بصرف تعر ض األجر مصا  ف 

نتقاال  البرداائ  ا و  يم بهاا  قا الايت   رباا ج املن ناة   من حم  اإلقامة إىل مماان العاالج إذا كاان  قاع    

نتقااال اله ودااائ  اتعمالدااااخلاصااة متااى قاار  الطبيااب املعااا  أن حالااة املاار ض الصااحية ال تساامح ب

 . العار ة

 مرافقةلى ع بناًا ئيئة ئيس ان م  صن  بها قرا اليت  نتقال ومصا  فه القراعنالتنظيم ايف  وتتبع

 .جملس اإلرا  

ت حا  املعاشاا على أص أحمام تعر ض األجر ومصا  ف االنتقال تسريويف مجيع األحرال  ال 

 أو املستحقع.

  ( :79) مادة

اقتضااى  ق مقاار  ملاار ض ماان حقاار ا أو ال ختاا  أحمااام هااذا التااأمع اااا قاان  ماارن للمصااا   

تعار ض  ب تعلاق  ا فيماا  غريها  أو اتياقاالتف أو العقرر املشرتكة أو النظم اخلاصة أو اللرائح أو القرانع

 . هذا التأمع يف ر  األجر ومستر ات اخلنمة وذلك بالنسبة للقن  الزائن عن احلقرق املق
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  ( :80) مادة

 اًيا و عا تاه طب  املار ض  أو  مرن عاالج املصاا   من هذا القانرن  ( 47املار  ) أحماممراعا   مع

 ين جتار ذه ائيئاة أ ئال جيرز   وصحيلتأمع البا املعنيةحتنرها ئم ائيئة اليت  جهات العالجيف 

 أو شاافيات العامااةاملست وأ يااةاملصااحات النرع أو العياااراتيف  تقاانم الرعا ااة الطبيااة  أو ذلااك العااالج

ت احلان  ذه االتفاقياهيف  رالغرض  وحين املراكز املتخصصة إال اقتضى اتفاقيات رباصة تعقن ئذا

ه احلالاة  هاذ يف  لطبياة نمة ااخل األرنى ملستر ات اخلنمة الطبية وأجرها  وال جيرز أن  ق  مسترى

 صااحيتااأمع العنيااة بال ئاايس جملااس إرا   ائيئااة امل صاان  بااه قاارا  ماان الااذي  عاان احلاان األرنااى

 .  ئيس ائيئةتفاق مع البا

  ( :81) مادة

 املهنياة  أحن األمراضبإلصابة بفحص العاملع املعرةع ل صحيلتأمع الاملعنية باائيئة  تلتزم

 مقاانا ه مقاباا  ربنمااةلها حتصااي وذلااك مقاباا ئااذا القااانرن  املرافااق  (1)  قاام اجلاانوليف  املبينااة

  . ه صاحب العمتحم  بعن ك  مؤمن عليه معرض لإلصابة باألمراض املذكر   و  امخسرن جنيًه

  ( :82) مادة

جز ع مرن قن ختلف لن ه من  نتهاا العالج وااااملر ض ب أو تلتزم جهة العالج بإربطا  املصا 

مااام ألح ز وفقااًالااف العجااخت أو تقر اار انتهاااا العااالج يف  ر  النظااروللماار ض أن  طلااب إعااا   ونساابته

 ( من هذا القانرن.140املار  )يف  املنصرص عليه التحميم الطي

لعما   اما  مان صااحب    لالنسابة  بالفقار  الساابقة   يف  كما تلتزم جهة العالج باإلربطا  املشا  إلياه 

 صان    الايت  األوةااع لشاروط و ل اكله وفًقا وذلك   وائيئة مع بيان أ ام التخلف عن العالج إن وجنت

 ة. ئيس ائيئ فاق معتالبا صحي ئيس جملس إرا   ائيئة املعنية بالتأمع البها قرا  من 

  .ا لصاحب العمجاز  املرةية ملزًمو مرن قرا  جهة العالج ان  اإل

  ( :83) مادة

 لتااأمعباعنيااة امليئااة هااذا القااانرن بشااهار  ماان ائيف  ت باااا حاااالت العجااز املنصاارص عليهااا

 .إلرا  جملس ا مرافقة بناا على  ئيس ائيئةبياناتها قرا  من  حينر  صحيال
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 حااالت العجاز   إثباات  يف أن تفارض اماالس الطبياة    صاحي لتاأمع ال املعنياة با و مرن للهيئة 

 .املشا  إليها

فاع   ر  ربر خماتص آ لس طيمع قرا  جم صحيلتأمع الاملعنية باحالة تعا ض قرا  ائيئة  ويف

لاس إرا     ئايس جم ماع   تفااق االب ئيس ائيئاة  األمر إىل جلنة  صن  بتشميلها وتنظيم عملها قرا  من 

 .بعا للجانهذه احلالة ملزًميف  و مرن قرا ها  صحيائيئة املعنية بالتأمع ال

  ( :84) مادة

 ات القارا  ائيئاة   ئايس ع ما باالتفااق   صحي ئيس جملس إرا   ائيئة املعنية بالتأمع ال  صن 

 املنفذ  ألحمام هذا البا   إال فيما و ر فيه نص رباص.
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 سادسالباب ال
  البطالةنيأمتيف 

  ( :85) مادة

( مان أواًل مان   3  2) نن البنا يف  أحمام هذا البا  على املؤمن عليهم املنصرص علايهم  تسري

ة أو عرةاي  أعماال يف  مرنالعااملرن الاذ ن  ساتخن   ( من هذا القاانرن  و سات نى مان ذلاك     2املار  )

  غلشحن والتفرع وعمال اوالعمال املرمسيوعمال الرتاحي  املقاوالت  وعلى األربص عمالمؤقتة 

 وعمال الز اعة وعمال الصين. يوعمال النق  الء

 .ةالشيخرربو شرتط لالنتفاع بهذا التأمع أال جتاوز دن املؤمن عليه 

  ( :86) مادة

 :يتأمع البطالة مما  أت  رل

 .م لن ه شهرً اليهعمن أجر  املؤمن ( ٪1) لتزم بها صاحب العم  براقع اليت  احلصة -1

 .أمرال هذا التأمعدت ما  ا  ع  -2

  ( :87) مادة

 :يدتحقاق تعر ض البطالة ما  أت شرتط ال

ن ت االنقطاع عك حاالحمم ذليف    و عتءأال  مرن املؤمن عليه قن ادتقال من اخلنمة -1

 العم .

 حاة ماداة  جن أو  اة جنايف  نهاائي نتهاا ربنماة املاؤمن علياه نتيجاة حلمام       اأال تمرن قان   -2

 أو ن اه شاهارات  تق أو حيحةصنتحاله شخصية غري أو ا اآلرا  العامة  أو األمانة أو بالشرف

 أو اق مزو  .

 أشاهر الساتة  ا قا  منها  علاى األ  دانة هاذا التاأمع ملان     يف  اأن  مرن املؤمن علياه مشارتكً   -3

 تعط  متصلة.  ك  السابقة على

 ملااةقاارى العادااج  املااتعطلع امتااب ال  يف  مسااهاأن  ماارن املااؤمن عليااه قاان قياان      -4

الايت   اعيان املر يف مساه اأن  رترر علاى ممتاب القارى العاملاة املساج  فياه         واملختص

 حتنر بقرا  من وز ر القرى العاملة.
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  ( :88) مادة

ب قان العما  حبسا   ع أو ماة نتهااا اخلن ابتاناا مان اليارم ال اامن لتاا  خ      اتعر ض البطالاة    ستحق

 رال. حاأل

ا أدابرعً  12 ن املا  أو ه بعم و ستمر صرف التعر ض إىل اليرم السابق لتا  خ التحاق املؤمن علي

مان    إذا كاناا  ه للمر  األوىلعنن تعط  املؤمن علي اأدبرًع 28ومتتن هذه املن  إىل  أ هما أدبق 

 ا.شهًر 36هذا التأمع جتاوز يف  شرتاكالا

 .عاملةرى الالق  قر ها ممتب اليت التعر ض ربالل فرت  التن  ب املهينكما  صرف 

  ( :89) مادة

اك ن أجار االشاارت تياة ما  للنساب اآل  لماؤمن علياه رباالل مان  التعطا  وفًقاا      البطالاة ل  تعار ض  قان   

 األربري:

 (75٪ ).لأل بعة أدابيع األوىل 

 (65٪ ).لأل بعة أدابيع ال انية 

 (55٪ ).لأل بعة أدابيع ال ال ة 

 (45٪ )األدابيع. يلباق 

  ( :90) مادة

 أجار مان  (٪40)الاة بنسابة    ساتحق تعار ض البط  ( من هذا القاانرن   89)من حمم املار   دت ناًاا

 :نتها ربنمة املؤمن عليه ألحن األدبا  اآلتيةاإذا  االشرتاك األربري

اجلهاات   ب العما  أبلاغ عناه صااح   و  ا تمابه ربطأ نشأت عناه ربساا   جسايمة لصااحب العما       -1

 داعة من وقا علمه برقرعه.  24املختصة ربالل 

ه أن تماارن هااذ  أ  بشاارطواملنشاا عاانم مراعاتااه التعليمااات الااالزم اتباعهااا لسااالمة العاااملع      -2

 ممان هاهر. يف  التعليمات ممتربة ومعلقة

 عنم قيامه بتأر ة التزامات العم  اجلرهر ة. -3

 ه األدرا  اخلاصة بالعم . ؤإفشا -4

   . ن مار  خمنماا تعاطاه  امتأثًر أو نحالة دمر بيِّيف   وجرره أثناا العم -5
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ا علاى أحان   جسايمً  ناًاعتا ااملن ر املسئرل  وكذلك اعتاناؤه   أو ه على صاحب العم ؤعتناا -6

 بسببه.  أو العم  أثناا العم يف  ئه ؤدا

  ( :91) مادة

 احلاالت اآلتية:يف  صرف تعر ض البطالةيف   سقط احلق

عتاء  ا لاه و  ادابً ملخاتص من ابعم   راه ممتاب القارى العاملاة    إذا  فض املؤمن عليه االلتحاق  -1

 الشروط اآلتية:فيه ا إذا ترافرت العم  منادًب

 ه تعر ض البطالة. ؤرى على أدادالذي  من األجر( ٪75)أجره على األق   عارل أن  -أ

 .ةنية والبننيه املها مع مؤهالت املؤمن عليه وربءته وقن اتأن  مرن العم  متفًق - 

 .عطلهتها وقا كان  عم  باليت  رائر  احملافظةيف  العم  املرشح لهن  مرن أ -ج

 إذا ثبا اشتغال املؤمن عليه حلسابه اخلاص. -2

 عليه.  ز ن أو عر ضإذا ثبا اشتغال املؤمن عليه حلسا  الغري بأجر  ساوى قيمة الت -3

ام ما مراعاا  أح ماع     ان علياه   ز أو ا  ساوى قيمة تعر ض البطالاة إذا ادتحق املؤمن عليه معاًش -4

 ( من هذا القانرن.69( من املار  )2البنن )

 ا. البالر نهائًي غار  أو إذا هاجر املؤمن عليه -5

 . الشيخرربةإذا بلغ املؤمن عليه دن  -6

  ( :92) مادة

 :احلاالت اآلتيةيف  صرف تعر ض البطالة  رقف

يف  تعطاًلمااه فيااه قياان امساا الااذي  إذا مل  اارترر املااؤمن عليااه علااى ممتااب القاارى العاملااة     -1

 املراعين احملنر  ما مل  من ذلك ألدبا  مقبرلة. 

 ملختص.ا قر ه ممتب القرى العاملة الذي  إذا  فض املؤمن عليه التن  ب -2

وذلااك   قااافاإل ع باازوال دااببتاحلااالتع السااابقيف  صاارف التعاار ضيف  و عارر احلااق 

 االدتحقاق. للمن  الباقية من من 

ساب  جنيان  وال حت مان  الت  رف التعر ض بانتهااا صيف  إذا جنن املؤمن عليه و عرر إليه احلق -3

 هذه املن  ةمن من  ادتحقاق التعر ض. 

  لبطالة.إذا اشتغ  املؤمن عليه حلسا  الغري بأجر  ق  عن قيمة تعر ض ا -4
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 .طالةا  ق  عن قيمة تعر ض البإذا ادتحق املؤمن عليه املتعط  معاًش -5

 تعر ض البطالة الفرق بع ( ما  عارل5و 4البنن ن )يف  احلالتع املنصرص عليهمايف  و صرف

 .دتحقاقالاملعاش وذلك للمن  الباقية من من  ا أو املستحق واألجر

  ( :93) مادة

مان األجار األرباري    ( ٪40)قام نزاع على دبب انتهااا اخلنماة  صارف تعار ض البطالاة بنسابة        إذا

اات لإلجارا  افًقا ولنازاع  ايف  ربالئاا ممتاب عالقاات العما  املخاتص  أ اه       ي بان  أ بعة أدابيعملن  

 .تفاق مع وز ر القرى العاملةالباائيئة  ئيس  بينها قرا  من  اليت

 آلتي: ا تم اق ألو اإليها املمتب املذكر  من هاهر  ي نتهاليت  ةرا النتيجة يفو

 .ا هذا الب يف الشروط املنصرص عليها يباقمتى ترافرت صرف التعر ض املستحق  -1

  ض.ذا ثبا عنم ادتحقاقه للتعرإادرترار ما دبق صرفه للمؤمن عليه  -2
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 السابع الباب
 جتماعية ألصحاب املعاشاتالالرعاية ايف 

  ( :94) مادة

ئيس ائيئاة   را  من قأصحا  املعاشات الذ ن  صن  بتحن نهم أحمام هذا البا  على  تسري

 بعن مرافقة جملس اإلرا  .

  ( :95) مادة

لرعا اة االجتماعياة ألصاحا     ل( من هذا القانرن حسا  5الصننوق املشا  إليه باملار  )يف   نشأ

 املعاشات  وتتمرن أمراله من املرا ر اآلتية:

ة ألصااحا  جتماعياامااا قاان خيصصااه صااننوق التااأمع االجتماااعي لصااا  حسااا  الرعا ااة اال -1

 املعاشات واليت حينرها جملس إرا   ائيئة.

 شات.املعاصحا  ألماعية ما قن ختصصه اخلزانة العامة للنولة لصا  حسا  الرعا ة االجت -2

 عاشات.ا  املجتماعية ألصحعائن ادت ما  أمرال واحتياطيات حسا  الرعا ة اال -3

 ألحمام هذا القانرن. ابه من غرامات وفًق ىمما  قض( ٪30)نسبة  -4

  قبلها جملس اإلرا  .اليت  التءعات وائبات واملنح -5

 أي مرا ر أربرى ختصص ئذا الصننوق. -6

  ( :96) مادة

ا ألصااحا  تقاان ه األنشااطة واخلاانمات املختلفااة الاايت  ااتم   قرتا  ااإلرا   باا جملااس خيااتص

 املعاشات ووةع الضرابط والشروط لالنتفاع بها  وعلى األربص ما  لي:

ن مان أصاحا    با  السا ترصي  املعاشات إىل املنازل للمرةى والعاجز ن وكيف  املساعن  -1

 املعاشات واملستحقع عنهم.

املصااا ف  يف قامااةعااروض املسااا   واإل تاارفري الردااائ  الرتفيهيااة كااالرحالت ومشاااهن      -2

 وز ا   احلنائق العامة. يواملشات

ت وتفعيا   ملعاشاا ااالتفاق مع اجلهاات املختلفاة للحصارل علاى مزا اا وربانمات ألصاحا          -3

 شات.املعا القرانع والقرا ات اخلاصة باحلقرق واملزا ا اإلةافية ألصحا 
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 ن.ا القانرالتنفيذ ة ئذةافية أربرى حتنرها الالئحة إأي أنشطة اجتماعية  -4

  ( :97) مادة

ملعاشااات صااحا  اأااانح  بناااًا علااى عاارض  ئاايس ائيئااة قااراً ا   صاان   ئاايس جملااس الاارز اا  

 وعلى األربص ما  أتي:  املنتفعع بأحمام هذا البا  تيسريات رباصة

ت العامااة ملراصااالاتعر فااة املراصااالت بالساامك احلن ن ااة  وكااذا ودااائ   يف  ختفاايض نسااي -1

 رارب  املنن.اململركة للنولة 

اململركاة   املساا   وأدعا  رربارل النارارى واملتااحف واملعاا ض ورو  الساينما      يف  ختفيض -2

 للنولة.

 ولة.للن را يرو  العالج التابعة للجهاز اإليف  ختفيض نفقات اإلقامة -3

ؤدساات  لعاماة أو امل ايئاات  للنولاة أو ائ  را يختفيض نفقات الرحالت اليت  نظمها اجلهااز اإل  -4

 ها.ة وربا جمنها رارب  اجلمهر   يقتصار ة التابعة ألالرحنات االالعامة أو 

 لرمسية.من القيمة ا( ٪75)و مرن التخفيض يف مجيع األحرال اا ال جياوز 

فر بة ألجار  السا  ن بالنسا التساهيالت الايت  قر هاا جملاس إرا   شاركة مصار للطاريا       يف  أولر ات -5

 بطائراتها.

ات البنارك واجلهاا وجتمااعي  ائيئاة العاماة لبناك ناصاار اال   التيساريات الايت تقاانمها   يف  أولر اات  -6

 األربرى.
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 الباب الثامن
 املعاشيف  املستحقون

  ( :98) مادة

 امعااش وفًقا   يةا تقا يف املؤمن عليه أو صااحب املعااش كاان للمساتحقع عناه احلاق       ريفإذا ُت

 .الرفا حنثا فيه الذي  هرمن أول الشئذا القانرن ( املرافق 7لألنصبة املقر   باجلنول  قم )

لااذ ن ا  واألرباارات اإلرباارون اقصاان باملسااتحقع األ ماا  واأل ملااة واألبناااا والبنااات والرالاان وُ 

يف  املنصارص عليها  حقاق ادات تا  خ وفا  املؤمن عليه أو صاحب املعااش شاروط اال  يف  تترافر فيهم

 .هذا البا 

  ( :99) مادة

  مارن  باات  وأال  يائحبمم قضا ثابًت أو امرثًق جاأن  مرن الزو األ م األ ملة وشرتط الدتحقاق ُ 

 بأربرى. األ م  متزوًجا

لردااائ  الاازواج بغااري اثبااات إقباا  فيهااا وحتاانر الالئحااة التنفيذ ااة ئااذا القااانرن احلاااالت الاايت ُ 

 احملنر  بالفقر  السابقة وودائ  هذا اإلثبات.

  ( :100) مادة

 بنة أال تمرن متزوجة.دتحقاق االال شرتطُ 

هاذا الشارط     سات نى مان  وبلاغ دان احلار اة والعشار ن      أال  مارن قان   بن االدتحقاق ال شرتطُ و

 احلاالت اآلتية:

 العاجز عن المسب.  -1

 أو سااانسؤهاا  الليمال جتاااوز مرحلااة احلصاارل علااى  مراحاا  التعلاايم الاايت بإحاانى الطالااب -2

مل  وأ لتحاق بعما   ر ن ومل  دن الساردة والعشا  هما  عارئا بشرط عنم جتاوز أو البمالر  رس

  زاول مهنة. 

 أو ما  مل  لتحق بعوالسابق  ال جياوز املرحلة املشا  إليها بالبنن يعلى مؤه  نهائ حص من  -3

علااى مؤهاا   لحاصاالعمل  اازاول مهنااة ومل  ماان قاان بلااغ داان الساردااة والعشاار ن بالنساابة ل   

 ق . ملؤهالت األلع على االبمالر  رس ودن الرابعة والعشر ن بالنسبة للحاص وأالليسانس 
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  ( :101) مادة

 باا  البناات أن   وبنااا  ربار  واألربارات باإلةاافة إىل شاروط اداتحقاق األ     اإل داتحقاق ال شرتطُ 

 ة التنفيذ ة.نرها الالئححت ليتللشروط واألوةاع ا اب املعاش إ اهم وفًقإعالة املؤمن عليه أو صاح

ى حالاة  ن    طارأ علا  كا  تعا   و تم إعار  حبم شاروط اإلعالاة املشاا  إليهاا باالفقر  الساابقة عنان       

 املعاش.

  ( :102) مادة

ن اخلزاناة  ئيئاة وما  اداتحقاق ألك ار مان معااش مان      الأحن املساتحقع شاروط ا  يف  ترافرتإذا 

 :يلرتتيب اآلتل اوفًق االدتحقاقوتمرن أولر ة   اواحًن اإال معاًشالعامة فال  ستحق منها 

 نفسه. املعاش املستحق عن -1

 الزوجة. أو املعاش املستحق عن الزوج -2

 املعاش املستحق عن الرالن ن. -3

 املستحق عن األوالر.املعاش  -4

 املعاش املستحق عن اإلربر  واألربرات. -5

فيساتحق   ئاة واحان   أصاحا  معاشاات مان ف    أو وإذا كانا املعاشات مساتحقة عان ماؤمن علايهم    

 دتحقاق.الايف  املعاش األدبق

 ملعاش.افرق من هذا ليه الإ يرربر ُأملا تقنم عن املعاش اآل اوإذا نقص املعاش املستحق وفًق

ر  قيماة كا    را تطا ةا يف  ربار وقيمتاه  أن  تم حتن ن منى ادتحقاق الفرق من املعااش اآل  على

ا القانرن تنفيذ ة ئذال ئحةالاللنصرص هذا البا   وحتنر  أي تا  خ الحق إعمااًليف  من املعاشع

 .ةرابط وإجرااات تطبيق هذه املار 

  ( :103) مادة

 احلاالت اآلتية:يف  صرف معاش املستحق  رقف

 فاإذا    ن عليه ز أو قيمة املعاش ي ساو ٍفعم  واحلصرل منه على ررب  صا أيلتحاق بالا -1

   ناا ر مان كا    يف ثام  بالعم  هتا  خ التحاقيف  رف إليه الفرقانقص النرب  عن املعاش ص

 .صايفنرب  الدنة  وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن املقصرر بال
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 ى مخاس دانرات    تز ان علا  لارائح ملان   أو غري جتا  ة منظمة بقرانع أو مزاولة مهنة جتا  ة -2

 اعتباا ً اهناة  ة هاذه امل ة تارك مزاولا  حاليف  صرف املعاشيف  و عرر احلقأو متقطعة  متصلة 

حااالت   ذا القاانرن يذ اة ئا    وحتانر الالئحاة التنف  لتاا  خ تارك املهناة    تاالي من أول الشهر ال

 .وشروط مزاولة املهنة

  ( :104) مادة

( جيماع املساتحق   103  210املاارتع ) يف  امن أحمام حظار اجلماع املنصارص عليها     دت ناًاا

 آلتية:ااحلنور يف  املهنة واملعاش أو العم  أو بع النرب  من بع املعاشات

لفقر  ملقاار  بااااقيمااة احلاان األرنااى للمعاااش  حاانور يف  جيمااع املسااتحق بااع املعاشااات  -1

 رتتياب لوفًقاا ل ا املقانا   و مم  املعاش إىل هاذ ( من هذا القانرن  24األربري  من املار  )

 . ( من هذا القانرن102املار  )يف  املنصرص عليه

  قر  باالفقر معاش املقيمة احلن األرنى لل حنوريف  جيمع املستحق بع النرب  واملعاش -2

 ( من هذا القانرن.24األربري  من املار  )

ن  كماا  هاذا القاانر   بأحماام  بصفتها منتفعةجتمع األ ملة بع معاشها عن زوجها وبع معاشها  -3

 .وررون حن املهنة وذلك أو جتمع بع معاشها عن زوجها وبع رربلها من العم 

ماا  كذا القاانرن   ها  ماام بأح اوباع معاشاه بصافته منتفًعا     تاه عن زوج همع األ م  بع معاشجي -4

 .ون حنورراملهنة وذلك  أو ه وبع رربله من العم تمع بع معاشه عن زوججي

 .جيمع األوالر بع املعاشع املستحقع عن والن هم رون حنور -5

 .ن حنورجيمع املستحق بع املعاشات املستحقة له عن شخص واحن وذلك بنو -6

  ( :105) مادة

 الت اآلتية:احلاحنى من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إمعاش املستحق  قطع 

 وفا  املستحق.  -1

 .اااااألرب أو البنااأل م  أو  أو زواج األ ملة -2

 :يةاآلت التاألخ دن احلار ة والعشر ن و ست نى من ذلك احلا أو بلرغ االبن -3

 العاجز عن المسب حتى زوال حالة العجز.  -أ
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ساردااة رغااه داان ال تااا  خ بلأو  مزاولتااه مهنااة  أو لتحاقااه بعماا  االطالااب حتااى تااا  خ   - 

والعشار ن   لسارداة ا بلغ دن  الذيوالعشر ن أ هما أقر   و ستمر صرف معاش الطالب 

 ربالل السنة الن ادية حتى نها ة تلك السنة.

ا  خ بلرغاه  تا  أو هناة م تاه مزاول أو حتى تا  خ التحاقه بعما   ياحلاص  على مؤه  نهائ -ج

ة ودان الرابعا   الر  رسالبما  أو سانسليدن الساردة والعشر ن بالنسبة للحاصلع على ال

 خيع أقر . التا  يأ  املؤهالت النهائية األق والعشر ن بالنسبة للحاصلع على 

 ( من هذا القانرن.104  102ترافر شروط ادتحقاق معاش آربر اراعا  أحمام املارتع )  -4

لاى   أولر اة أع  ياق معااش ذ حالة قطع املعاش لغري الرفا  أو اداتحق يف  أو األخ بنلالوتصرف 

قاانا ه م ة حباان أرنااىداانمعاااش  يتساااومنحااة حالااة قطااع املعاااش للاازواج  يف  ولالبنااة أو األربااا

قاانرن  ذ اة ئاذا ال  ة التنفيوحتانر الالئحا    واحان  وال تصرف هاذه املنحاة إال ملار      مخسمائة جنيه 

 قراعن وإجرااات صرف هذه املنحة.

  ( :106) مادة

 حقع مان فئاة  املست ياقبإىل   ئرل بعضه أو قطع معاش أحن املستحقع كله أو حالة إ قاف يف

 يى باااقلاارر علاا احالااة عاانم وجاارر مسااتحقع آرباار ن ماان هااذه الفئااة  ااتم       هااذا املسااتحق  ويف 

( 7)  قام  باجلانول  لاه  صايب املستحقع بالفئات األربرى فإذا زار نصيب املررور عليه على أقصاى ن 

 اراعاا  الرتتياب   لتالية وذلاك لفئة ااعلى  ير الباقتا  خ الرر ُ يف  ا للحالةوفًق املرافق ئذا القانرن

 هذا الشأن.يف  ئحة التنفيذ ة ئذا القانرن رر بالالالذي 

 ع املعااش باع  ار ترز ا بعضاه ألحان املساتحقع  عا     حالة زوال دبب إ قاف املعااش كلاه أو   يفو

 تا  خ زوال السبب. يف  مجيع املستحقع

ب ألقصاى للنصاي  از احلان  رر عليه جزا من املعاش اا ال جيااو ُ الذي   تحنر نصيب املستحقو

 .( املرافق ئذا القانرن7قم )  احملنر باجلنول

 يالبااق  ( املرافاق  ئارل  7من اجلنول  قام )  (2)احلالة  قم يف  حالة قطع معاش الرالن ن يفو

ط شااأنهم شاارو يف تاارافرتماان نصاايبهما بعاان الاارر علااى فئااة األ اماا  إىل اإلرباار  واألرباارات الااذ ن   

 حنور الربع. يف  هذا التا  خ وذلكيف  ادتحقاق املعاش
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عاااش م بااع   ئاارلة السااابق احلالااة املشااا  إليهااا بااالفقر يف  حالااة قطااع معاااش فئااة األ اماا   يفو

 هاذا يف  عااش حقاق املشاأنهم شاروط ادات   يف  إىل اإلربر  واألربرات الذ ن تتارافر  صاحب املعاش

 التا  خ.

  ( :107) مادة

 :قائع اآلتيةى الرلتحقق إحن ي عار ترز ع املعاش بع املستحقع من أول الشهر التال

 أو ترم  البنا أو األربا.طالق  -1

 االبن أو األخ عن المسب. عجز -2

 ا البا .حمام هذوتتضمن الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن وإجرااات تنفيذ أ

  ( :108) مادة

يماا  فخلاصة وذلاك  اشات اتسري أحمام هذا البا  على املستحقع عن املعاملع بقرانع املع

 مل  رر بشأنه نص رباص.
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 الباب التاسع
 العامة اخلزانة

  ( :109) مادة

  لقااانرن أماارال رباصااةا( ماان هااذا 5املشااا  إليااه باملااار  ) جتماااعيصااننوق التااأمع اال أماارال

ين ن ا حاق للمساتف  عرائانه تتمتع جبميع أوجاه وأشامال احلما اة املقار   لألمارال العاماة  وهاى و       و

رز جيا  ل رباصاة  وال ا أمارا   وجياب علاى ائيئاة ومجياع جهاات النولاة أن تتعاما  معهاا علاى أنها          منها

 لقانرن.ااألغراض اليت أنشأت من أجلها وحنرت ارجب هذا يف  الصرف منها إال

  ( :110) مادة

 ننوق التااأمعصاابهااا   لتاازمألحمااام هااذا القااانرن هااي وحاانها الاايت   االاايت تقاار  طبًقاا احلقاارق

أو  ؤمن عليه أو صاحب املعاشدتحق املافإذا   من هذا القانرن( 5املشا  إليه باملار  ) جتماعياال

مااة بتلااك خلزانااة العاتلتاازم اف  قاارا ات رباصااة ا لقاارانع أوعاان أ همااا ز ااار  عليهااا تطبيًقاااملسااتحقع 

 الز ار .

ئاة بصارفه   ا قاماا ائي تسنر ما  الصرف نيابة عنها على أنيف  وجيرز للخزانة العامة تفر ض ائيئة

ار فائن  على العامة بسن خلزانةاا من تا  خ الصرف  ويف حالة التأربري تلتزم وذلك ربالل ثالثع  رًم

اقاع    برنوحتساب الفائا   املبالغ اليت مل تسانر عان املان  مان تاا  خ الصارف حايت تاا  خ السانار          

 ملن .متردط العائن علي إصنا ات اخلزانة من األذون والسننات ربالل ذات ا

  ( :111) مادة

( ٪7.5)نياه   ازار بنسابة    ملياا  ج  5.160تلتزم اخلزانة العاماة بسانار قساط دانرى للهيئاة براقاع       

 مااعي جتتاأمع اال ننوق الصا ا  و ؤرى هذا القسط ملن  مخسع دنة  وذلك مقاب  قيام دنرً مركبة 

 ( من هذا القانرن بتحم  ما  لي:5املنصرص عليه باملار  )

 لقانرن.بهذا ا املعاشات املستحقة حتى تا  خ العم يف  التزامات اخلزانة العامة -1

تع املاااريف  يهاا صارص عل القااانرن املن التزاماات اخلزاناة العاماة املقاار   ارجاب أحماام هاذا       -2

 28  27(  4)بنان  23(  3لبنان  ا)بنان   مان    19من قانرن اإلصنا   واملرار أ قاام   ال انية وال ال ة

 من هذا القانرن. 163  159  35  29)بنن ج(  
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 ( من هذا القانرن.2ملار  )امن  ًعالفئات املشا  إليها بالبنن  اببالنسبة ل مساهمة اخلزانة العامة -3

 خ تاا  يف  قارمي ل ما  الانى بناك االدات    جتمااعي التاأمع اال  ياملبالغ املررعة حلسا  صاننوق  -4

 العم  بأحمام هذا القانرن.

ما   با  تاا  خ الع  ق مااعي جتالتاأمع اال  يمبالغ الصمرك اليت صن ت من وزا   املالياة لصاننوق   -5

 بأحمام هذا القانرن.

لعما   اقبا  تاا  خ    يجتمااع التاأمع اال  ياملستحقة على اخلزانة العامة لصننوقكام  املن رنية  -6

  بأحمام هذا القانرن.

ماااا  بهااااذا    خ العتااااايف  ياحلااااال جتماااااعينظااااام التااااأمع اال يف  يكتاااارا العجااااز اإل -7

 :ياملشا  إليه ما  ل يوال  شم  القسط السنر القانرن.

 والايت 1964لسانة   71رن  قم املعاشات االدت نائية املقر   بقرا   ئيس اجلمهر  ة بالقان .1

 من تا  خ العم  بهذا القانرن. تتقر  اعتباً ا

ماة داراا   خلزاناة العا   بهاا ا مزا ا إةافية تتقر  بعن تا  خ العم  بهذا القاانرن وتتحما   يأ .2

 بز ار  املزا ا أو ادتحناث مزا ا إةافية لبعض الفئات.

وىل ماان الفقر  األليهااا باا عوعلااى اخلزانااة العامااة بعاان انتهاااا ماان  اخلمسااع داانة املنصاارص       

 يئة.نرن إىل ائالقا ألحمام هذا اات املالية املقر   وفًقهذه املار  أراا املستحق

ص رز ر املخاااتياااة والاااو صاان  قااارا  مااان  ئااايس جملااس الااارز اا بنااااا علاااى عاارض وز ااار املال   

 جتماعية بقراعن وأحمام تنفيذ هذه املار .بالتأمينات اال

  ( :112) مادة

 اًماااع عاان ثالثااع لعامااة باماانى كفا ااة قيمااة القسااط املسااتحق علااى اخلزانااة       يف   عااار النظاار 

ام ترا  اااة لنظااا ياااة وإكمااان تاااا  خ العمااا  بهاااذا القاااانرن  وذلاااك مااان رباااالل إعااانار ر اداااة مال      

لقساااط  اااتم ا اااار  قيماااة إىل ز اعرفاااة جلناااة اخلاااءاا  وإذا انتهاااا الن اداااة جتمااااعيالتاااأمع اال

 اختاذ اإلجرااات التشر عية الالزمة لتنفيذ ذلك.
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  ( :113) مادة

ذا القاانرن براقاع   ها ( مان  112)إلياه باملاار    املشاا    يتلتزم اخلزانة العامة بسنار القسط السنر

جاازا القسااط  م داانارربااالل الساانة املسااتحق عنهااا القسااط  علااى أن  اات   جاازا ماان إثنااى عشاار جاازًاا 

لعاماة بسانار   ازم اخلزاناة  ري تلتا املستحق ربالل شهر االدتحقاق اا ال جياوز نها ته  ويف حالاة التاأرب  

لفائان   ار  وحتساب ا  خ السن  خ الصرف حيت تا مل تسنر عن املن  من تااليت  فائن  علي املبالغ

 ملن .ذات ا براقع متردط العائن علي إصنا ات اخلزانة من األذون والسننات ربالل

رض األماار ائيئااة بعاا  م  ئاايسويف حالااة التااأربري عاان الساانار ملاان  ثالثااة أشااهر متصاالة   لتااز       

 هذا الشأن.يف  على جملس الرز اا الختاذ ما  لزم

  ( :114) مادة

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

زاناااة يااان قياااام اخلر ااار  فعااارض مشاااروع قاااانرن املرازناااة العاماااة علاااى جملاااس النااارا  بتقااان م تق 

 انرن.( من هذا الق111العامة بأراا املبالغ املنصرص عليها باملار  )

املنصااارص  اج املباااالغن إر لنولاااة إال بعاااوال جيااارز إقااارا  مشاااروع قاااانرن املرازناااة العاماااة ل  

 املشروع. يف  ( من هذا القانرن111عليها باملار  )
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 العاشرالباب 
 واملتنوعة األحكام العامة

 الفصل األول
 قواعد حساب االشرتاكات

  ( :115) مادة

لقاانرن   حماام هاذا ا  أل فًقاا واملستحقة عن العاملع لن ه  صاحب العم  بأراا االشرتاكات  لتزم

 ليه.ملؤمن عا لتزم بها واحلصة اليت  لتزم باقتطاعها من أجر اليت  وتشم  احلصة

أواًل من  يف شا  إليهمليهم املوحتسب االشرتاكاات اليت  ؤر هاا صاحاب العما  بالنسبة للمؤمن ع

 : أتيا ملا ( وفًق2املار  )

 على أداس ما  ستحقاه املؤمن عليه من أجر ربالل ك  شهر. (:2، 1بالنسبة للبندين ) -أ

شاهر  ناا ر مان كا      يف  ربالل دنة ميالر ة على أدااس أجار هم  بالنسبة لباقي البنود: - 

عااام  وإذا كااان التحاااق العاماا  باخلنمااة بعاان الشااهر املااذكر  فتحسااب االشاارتاكات علااى 

م  عاما  بعان ذلاك علاى     ثا  تاالي أداس أجار شاهر االلتحااق باخلنماة وذلاك حتاى  ناا ر ال       

 األداس املتقنم.

تقاةارن   سبة ملن ال بالن رًما الشهار ب الثع يف  حسا  األجر حتن ن عنر أ ام العم يف  و راعى

 أجر هم مشاهر .

سااتحق تكاااماًل و  اان شااهًركاانأ فيااه اخلنماااة إال إذا وال تسااتحق االشاارتاكات عاان الشااهر الااذي تباا 

 االشرتاكات كاملًة عن الشهر الذي تنتهى فيه اخلنمة. 

 .يإللزامالتجنين او عفى املؤمن عليه وصاحب العم  من االشرتاكات املستحقة عن من  

  ( :116) مادة

أجاار  ذا القاانرن ئا فيذ اة  ماع عانم اإلرباالل باحلان األرناى ألجار االشاارتاك  حتانر الالئحاة التن        

ومراعيان   امللتازم بهاا  اكات وه  وطر قاة حسا  االشرتة حسابم وطر قاشرتاك بعض فئات املؤمن عليه

 أرائها.
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  ( :117) مادة

( مان هاذا القاانرن    2ملاار  ) امان   ً اثانًيا وثال  ننفئات املشا  إليها بالبنعليه من ال للمؤمنجيرز 

ملبااالغ امجيااع  طلااب تعاان   ررباا  اشاارتاكه إىل فئااة الاانرب  األعلااى بشاارط أن  ماارن قاان أرى     

اك إىل ة ررب  االشارت ن   فئاملستحقة عليه حتى تا  خ تقنمه بطلب التعن    كما جيرز له طلب تع

م هاذه     إال بعان حبا  التعان  فئة النرب  األق  مباشر  بعان تقان م األدابا  املاء   لاذلك  وال  اتم      

 األدبا  ومرافقة ائيئة.

 عن  .ن م طلب الت  خ تقلتا تاليمن أول الشهر ال تعن   فئة ررب  االشرتاك اعتباً ا و سري

التالياة   لنرب  األعلىاىل فئة للمؤمن عليهم املشا  إليهم إ يو تعع تعن   ررب  االشرتاك الشهر

 ألق .ابعن مضى ثالث دنرات على األك ر على ادتمرا  االشرتاك بفئة النرب  

 مام.يذ هذه األحمة لتنفوحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن الشروط واإلجرااات الالز
  ( :118) مادة

ر اشارتاكه الفعلياة مناذ    ب تعان   رربا  مان   ( طل117املار  )يف  للمؤمن عليه املشا  إليه جيرز

  أعلاى  كماا   رربا  أيىل إتاا  خ طلاب التعان   أو    يف  النظام إىل ررب  اشارتاكه يف  بنا اشرتاكه

يف مجياع  وفئاة أعلاى.    نر إىلتبنأ بالتتابع مان أوىل املا   جيرز له تعن   بعض فئات اشرتاكه واليت

 ية:  شرتط لقبرل طلب التعن   ترافرالشروط اآلت  األحرال

 .طلب التعن   خ تقن ماملبالغ املستحقة عليه للهيئة حتى تا   مجيعأن  مرن قن أرى  -1

جارااات  ذا القاانرن إ  ااة ئا  أن تقر  اجلهة الطبياة لياقتاه الصاحية  وحتانر الالئحاة التنفيذ      -2

 حتن ن احلالة الصحية للمؤمن عليه.

بنساابة  ةااايفإومبلااغ  االشاارتاكاتحالااة طلااب التعاان   بااأراا فااروق يف  و لتاازم املااؤمن عليااه

 خ اً ا مان تاا   ذلك اعتبا وهذه الفروق  مجاليمن إإصنا ات اخلزانة من األذون والسننات متردط 

 بنا االشرتاك حتى نها ة الشهر السابق على تا  خ األراا.

نة مان  دا ملباالغ رباالل   هاذه ا  بالنرب  املعانل إال إذا مت دانار   وال  عتء املؤمن عليه مشرتًكا

 ذا القانرن.قر   بهمن احلقرق امل أيتا  خ إربطا ه بتحن نها وقب  حتقق واقعة ادتحقاق 
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  ( :119) مادة

 نها:منة قر ن ك  املبي االشرتاكات عن املنر اآلتية وذلك وفًقا للقراعن واألحمام تستحق

  لتاازم املاؤمن   :اإلجـازات اخلاصة للعمل باخلـارج مدد اإلعارات اخلارجية بدون أجر ومدد  - 1

 بية.ت األجناالشرتاكات وتؤرى بإحنى العماليف  عليه حبصته وحصة صاحب العم 

ت ص ناارع العمااالاملخاات وحتاانر الالئحااة التنفيذ ااة ئااذا القااانرن بعاان االتفاااق مااع الاارز ر  

يف  ستحقتاليت  ةافيةالغ اإلواملباألجنبية  ودعر التحر    وكيفية ومراعين أراا االشرتاكات 

 ذا القانرن.ه( من 121املار  )يف  السنار  وذلك وفقًا للنسب املقر  يف  حالة التأربري

يف   لتازم املاؤمن علياه حبصاته وحصاة صااحب العما        : مدد اإلجـازات اخلاصـة بـدون أجـر  - 2

ة التنفيذ ا  ئحاة نر الالالتاأمع  وحتا  يف  حسابها ةامن مان  اشارتاكه   يف  االشرتاكات إذا  غب

بااالغ شاارتاكات واملراا االئااذا القااانرن األحمااام املنظمااة لميفيااة ومراعياان إبااناا الرغبااة وأ    

  املاااريف  ر  لنسااب املقاااألراا  وذلااك وفقااًا ليف  حالااة التااأربرييف  تسااتحقالاايت  اإلةااافية

 ( من هذا القانرن.121)

ؤمن سانار حصاة املا   زام بلتا وإذا ثبا التحاق املؤمن عليه بعم  ربالل من  اإلجااز  فياتم اال  

انرن مراعيان  ذا القا ئا االشارتاكات وحتانر الالئحاة التنفيذ اة     يف  عليه وحصاة صااحب العما    

 ا القاانرن ( مان هاذ  121ر  )املاا  يف األراا وامللتزم بها واملبالغ اإلةافية وفًقا للنسب املقار   

 األراا.يف  حالة التأربرييف  تستحقاليت 

 يف تؤرىواالشرتاكات يف  :  لتزم صاحب العم  حبصته أجر مدد اإلجازات الدراسيـة بدون  - 3

ة نر  بالالئحااياان احملاا املراعيف  املراعياان النو  ااة و لتاازم املااؤمن عليااه حبصااته  و ؤر هااا   

 التنفيذ ة ئذا القانرن.

صاة  لعما  وح ا: تلتزم اجلهة املرفن  للبع ة حبصاة صااحب    مدد البعثات العلمية بدون أجر  - 4

 املراعين النو  ة.يف  االشرتاكات وتؤرىيف  املؤمن عليه

رتاكات كماا  االشا  يف : تلتزم اجلهااة املعاا  إليهاا حبصاة صااحب العما        مدد اإلعارة الداخلية  - 5

ر  راعيان احملان  امليف  تلتزم خبصم حصة املؤمن عليه من أجره  وتاؤرى للجهاة املعاا  منهاا    

 املراعين النو  ة.يف  لسنارها للهيئة
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 .يالملشأن حاالت النن  يف  حمم هذا البنن  سريو

ملانر  ل تلاك ا أجار املاؤمن علياه رباال     يتلتازم اجلهاة الايت تاؤر     :مدد االستدعاء واالستبقاء  - 6

لياه مان   ملاؤمن ع ااالشارتاكات كماا تلتازم هاذه اجلهاة خبصام حصاة        يف  حبصة صاحب العم 

 املراعين النو  ة.يف  أجره وتؤرى احلصتان للهيئة

  ( :120) مادة

اتهم شرتاكا هم ولع وأجربيانات العام اخلاص بأن  قنم للهيئةالقطاع يف   لتزم صاحب العم 

مان   (127املاار  )  يف ليهاا تعنها ائيئة وبالشروط واألوةااع املنصارص ع  اليت  وذلك وفق النماذج

 . هذا القانرن

 .هذه النماذجيف  شرتاكات على أداس البيانات الرا ر الوحتسب ا

ربار  آت علاى أدااس   شارتاكا إليهاا   مارن حساا  اال    فإذا مل  قنم صاحب العم  البيانات املشاا  

باأن ختطار صااحب     لتازم ائيئاة  الاة ت تلك احل بيان قنم منه للهيئة أو طبًقا ملا تسفر عنه حتر اتها  ويف

ض علاى  عما  االعارتا  احب الالعم  بقيمة االشرتاكات واملبالغ األربرى املستحقة عليه  و مارن لصا  

 دام   طاا  ماع أراا  ه اإلربثالثاع  رماًا مان تاا  خ تسالم      هذه املطالبة لنى املمتب املختص ربالل

( من هذا القاانرن وال  150)املار  يف  اعرتاض قيمته مائة جنيه  رح  إىل احلساا  املنصرص عليه

  عتء االعرتاض مقبراًل إال بعن أراا الردم املشا  إليه.

 ليها.إره  وومن تا  خ  ى هذا االعرتاض ربالل ثالثع  رًماوعلى ائيئة الرر عل

لااى جلنااة ناازاع عحالااة  فااض ائيئااة اعاارتاض صاااحب العماا   ماارن لااه أن  طلااب عاارض ال ويف

 را ائيئة صاحب العم  بق ( من هذا القانرن  وتعلن148فحص املنازعات املنصرص عليها باملار  )

 ئذا القرا . اللجنة وتعنل املستحقات وفًقا

لتالياة  ا ثع  رًماا الا ال  مماة املختصاة رباالل   ولصاحب العم  الطعن على قارا  اللجناة أماام احمل   

طعن  أو  ن الطعن رونضاا مرعوتمرن املستحقات واجبة األراا بانق و صبح احلسا  نهائًيالصنو ه  

 ص املنازعاات ناة فحا  جلبرفض ائيئة العرتاض صاحب العم  وعنم قيامه بطلب عرض النزاع علاى  

 الرفض.ربالل ثالثع  رًما من تا  خ ادتالمه اإلربطا  ب
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  ( :121) مادة

( مان هاذا   2ن املاار  ) واًل ما البنان أ يف   لتزم صاحب العم  بالنسبة للمؤمن عليهم املشا  إلايهم 

املااار   حبسااب  بًعااا ماان ذاتا و االقااانرن كمااا  لتاازم املااؤمن عليااه وفًقااا ألحمااام البناارر ثانًيااا وثالً اا  

    منها:كاملراعين احملنر  قر ن يف  بيانها تالياألحرال  بأراا املبالغ ال

 حقاق.االدت لشهر تاليول الشهر الأيف  االشرتاكات املستحقة عن الشهر  وذلك -1

 دتحقاق.شهر االل تاليأول الشهر اليف  األقساط املستحقة على املؤمن عليه  وذلك -2

 نه القسط. ستحق عأول الشهر امليف  األقساط املستحقة عن املبالغ املتأربر   وذلك -3

هاا أو  ز احلجاز علي ر اجلاائ احلانو يف  من أجر املؤمن عليه  قرم خبصمها شهرً االيت  بالغامل -4

ول مان أ  تبااً ا ذلاك اع ون وجه حاق مان ائيئاة و   صرفا للمؤمن عليه بن النزول عنها واليت

 لتا  خ إربطا  صاحب العم . تاليالشهر ال

يف  ا  اا بااألراا  امللتازم  علاى إليهاا  ساتحق   مان املباالغ املشاا      يأراا أيف  حالة التاأربري  ويف

 خ وجار   أربري من تاا  ن  التعن م يشهر ةايفإ  مبلغ للنولة وائيئات العامة ياإلرا  ذلك اجلهاز

انة مان  صنا ات اخلزإتردط م يبنسبة تساو األراا حتى نها ة شهر السنار  وحيسب املبلغ اإلةايف

 (.٪2إليه ) الغ مضاًفدنار املبا تعع فيه الذي  الشهر السابق للشهريف  األذون والسننات

   األراا.ن تا  خ وجررًما مإذا مت السنار ربالل مخسة عشر   ةايفو تم اإلعفاا من املبلغ اإل

تحقة إىل ملبالغ املسكات واويف مجيع األحرال   تحم  امللتزم باألراا بنفقات إ دال االشرتا

احملصالة حبان    مااة املباالغ  مان قي  األلافيف  نائيئة  وجيرز للهيئة أن تقاارم بالتحصيا  مقابا  واحا

 ىل احلسااااا إملبلااغ أرنااى مقاانا ه عشاار  جنيهااات وحباان أقصااى مقاانا ه مائااة جنيااه و رحاا  هااذا ا 

 ( من هذا القانرن.150املار  )يف  املنصرص عليه

حتصي  يف  بعرا   أن تتلس اإلمن أحمام الفقرات السابقة  جيرز للهيئة بعن مرافقة جم وادت ناًا

 :ي أتألربص ما ك وعلى احتتاج فيها إىل ذلاليت  احلاالتيف  وودائ  أربرى االشرتاكات طرًقا

إىل اجلهاات اإلرا  اة باالتفااق ماع السالطات       جتمااعي إدنار حتصاي  اشارتاكات التاأمع اال    -1

مراعيانها احملانر    يف  املختصة  و تعع على هذه اجلهات حتصي  االشرتاكات وتر  نها

لشهر التحصي  وذلك مقابا  نسبة ال  تاليميعار غا ته أول الشهر اليف  ائيئةفر  حتصيلها إىل 
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مان قيمااة املباالغ احملصالة ختصاص حلساا  العااملع القاائمع بالتحصاي            ( ٪1)تز ن عن 

 وفًقاا  را ية دالطة ترقياع احلجاز اإل   داتيفاا مساتحقات ائيئا   ادبي  يف  و مرن ئذه اجلهات

 ( من هذا القانرن.132حلمم املار  )

 ان  التر يف  رربأالاة التا  حيف  تساتحق علاى امللتازم بالتحصاي     اليت  حتن ن املبالغ اإلةافية -2

 ملار .اا ال جياوز النسب املقر   بهذه ا عن املراعين املقر   وذلك

الايت   اترااوط واإلجا ن والشرمجيع احلاالت املراعييف  وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن

 انرن.ذا القهألحمام  ت واملبالغ املستحقة للهيئة طبًقاحتصي  االشرتاكايف  تتبع
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 يالفصل الثان
 املؤمن عليهمبأداء االشرتاك لبعض فئات حكام خاصة أ

  ( :122) مادة

القطااع اخلااص    يف صااحب العما    ي اؤر   ( مان هاذا القاانرن   120مع عنم اإلربالل باملار  )

وتعتاء   .لاذلك  يهام ال تمفا من عليأو كاناا أجار  املؤ كاملة إذا كان عقن العم  مرقرًفا االشرتاكات

 ًقاا رفااا بهاا طب  ارن المام القارض و ما   حيف  املبالغ الايت  ؤر هاا صااحب العما  عان املاؤمن علايهم       

 لألحمام اليت حتنرها الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن.

نالاة علاى   لشاهار  ال أمااكن العما  ا  يف   علاق  القطااع اخلااص باأن   يف  و لتزم صااحب العما   

 ه الشهار .اخلاصة بهذ لبياناتاائيئة  وتتضمن الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن يف  دنار اشرتاكه

  ( :123) مادة

ف األرباارى وصاار ملاليااةاللهيئااة ادااتخنام الردااائ  الالزمااة لتحصااي  االشاارتاكات ومسااتحقاتها   

ائ  اليااة والردااروات املذلااك األيف  قااانرن ااااهااذا اليف  املعاشااات وغريهااا ماان احلقاارق املقاار  

 مية.احلمرواملصرفية  يلمرتونية وادتخنام شبمات السنار والتحصي  اإللمرتوناإل
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 الفصل الثالث
 مقابل أداء اخلدماتيف اإلعفاء من الضرائب و
 

  ( :124) مادة

ا ردارم أً ا  والالضارائب   مجياع ن مألحماام هذا القانرن  اًاة وفقاات املستحقاة االشرتاكاتعفى قيم

 .تفرض مستقباًل واليت املفروةة حالًياكان نرعها 

 واملطبرعااات شااهاراتتعفااى االدااتما ات واملسااتننات والبطاقااات والعقاارر واملخالصااات وال   و

 . النمغة تطلبها تنفيذ هذا القانرن من  درم  اليتومجيع احملر ات 

 مجياع  ان نرعهاا مان  كا   ة مهماا  واملنقرلة ومجياع عملياتهاا االدات ما   ال ابتة ائيئة  أمرالتعفى و

الردارم  وات املبنياة  لاى العقاا   على القيمة املضافة والضر بة ع الضر بةذلك يف  اا الضرائبأنراع 

مصار   اربا  مجهر  اة  رة أربارى  دلطة عام يأاحلمرمة أو  تفرض مستقباًل مناليت  أو املفروةة حالًيا

 .و الترثيقأل الشهر عم  من أعما أييف   درم الترثيق والشهر والنمغةالعربية  وكذا من 

راف اصااة باإلشاااانع اخلتباشاارها ائيئااة مااان اخلضاارع ألحمااام القاار  الاايتكمااا تعفااى العمليااات 

 والرقابة على هيئات التأمع.

ن ا ما تساتر ره لايت  ا مائاا الردارم علاى األصاناف الالزماة ألع    تعفى ائيئاة مان أراا الضارائب و   و

 اخلا ج.

  ( :125) مادة

ب ضارع للضارائ  مان اخل  ألحماام هاذا القاانرن    احلقرق واملباالغ الايت تاؤرى وفًقاا     تعفى مجيع

 رق.هذا اإلعفاا على متجمن هذه احلق  سريوالردرم جبميع أنراعها  كما 

  ( :126) مادة

من يئاة أو املاؤ  فعهاا ائ تر الايت الانعاوى   يالتقاةا مجيع ر جات يف  تعفى من الردرم القضائية

 رهااا علااى وجااه ماارن نظو  ألحمااام هااذا القااانرن اأو املسااتحقرن طبًقااأو أصااحا  املعاشااات علاايهم 

 فالة.وبال ك املعج اذ امجيع األحرال احلمم بالنفيف  االدتعجال وللمحممة
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  ( :127) مادة

ملاف   يف ت الارا ر  ساتننا ئاذا القاانرن علاى أدااس البياناات وامل      تقن  احلقرق املقار   وفًقاا  

 .باملؤمن عليه رون الرجرع إىل ملف اخلنمةاخلاص  جتماعيالتأمع اال

فظهاا  حب العما  حب تازم صاا   لالايت   وحتنر الالئحة التنفيذ اة ئاذا القاانرن الساجالت والانفاتر     

الايت   مااذج بيانات والنكذلك ال نشئها لم  مؤمن عليه واملستننات اليت تررع بها  واليت  وامللفات

بيانااات قاان م هااذه الاعياان ت لتاازم بتقاان ها للهيئااة عاان العاااملع لن ااه وأجاار هم واشاارتاكاتهم ومر   

 والنماذج. 
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 الفصل الرابع
 مستندات الصرف 

 ومواعيد املنازعة ومواعيد تقديم طلب الصرف

  ( :128) مادة

وط واألوةااع  يئااة الشاار  را   ائالتنفيذ اة ئذا القانرن بناا على اقرتا  جملس إ الالئحاةحتنر 

 واملستننات الالزمة لتسر ة وصرف احلقرق املقر   بهذا القانرن.

  ( :129) مادة

لغ مباا  أيض أو و التعار  طلب صرف املعااش أ  تقن مجيب   يمن أحمام القانرن املنن ادت ناًا

بب دا نشاأ فياه   ذي الا  ا  خمان التا   مخس دانرات ميعار أقصاه يف  ألحمام هذا القانرن امستحقة طبًق

 ا من أول الشهرعاش اعتباً رف املصوإذا قنم الطلب بعن انتهاا امليعار املشا  إليه فيتم  االدتحقاق 

ى الساابقة علا   س دانرات قانم فياه الطلاب باإلةاافة إىل قيماة املعاشاات املساتحقة عان اخلما         الذي 

 صرف باقى احلقرق.يف  احلقتا  خ تقن م طلب الصرف  و سقط 

تلااك  يطالبااة بباااقلة املماان احلقاارق املقاار   بأحمااام هااذا القااانرن شااام  أيوتعتااء املطالبااة باا

 احلقرق.

املرعان  يف  تقنم أحانهم  إذا اليه بالنسبة إىل املستحقع مجيًعو نقطاع در ان امليعار املشا  إ

 احملنر.

ن تقن م   األوىل عنالفقر أحمام تسريأشهر  وو رقف أراا املعاش الذي ال  تم صرفه ملن  دتة 

 طلب من صاحب الشأن إلعار  صرف املعاش.

  ( :130) مادة

ة أداابيع  ها رباالل أ بعا  وصارف  يةاحلقرق التأمين  ما مف  تقن ر ان الردائاذ ماعلى ائيئة أن تتخ

 ربة.تننات املطلاملس عجبمي ابذلك مشفرًع امن تا  خ تقن م املؤمن عليه أو املستحقع طلًب

 التزماا ائيئاة بناااً   املشا  إليها باالفقر  الساابقة   فإذا تأربر صرف املبالغ املستحقة عن املراعين 

عن ك  شهر  تأربر فيه الصارف عان امليعاار     ةايفإليها مبلغ إ اعلى طلب صاحب الشأن بنفعها مضاًف

ننات إصانا ات اخلزاناة مان األذون والسا    مترداط   يبنسابة تسااو   ةايف  وحيسب املبلغ اإلاحملنر
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وااا ال جيااوز    اا املاؤمن علياه أو املستفين اان املساتننات املطلرباة مانهم       اخ ادتيفا اوذلك من تا  

 قيمة أص  املستحقات.

التزماا   لايت ا إليهاشا  فية املتأربري الصرف بقيمة املبالغ اإلةايف  وترجع ائيئة عالى املتسبب

 .يمرفق  با أن التأربري  اجع خلطأ ما مل بها  

 .رىاعع النا خ  فال من تا حاالت املنازعات إيف  إليهااملشا   اإلةافيةوال تستحق املبالغ 

  ( :131) مادة

رز للهيئاة تعان   احلقارق    ( من هذا القاانرن  ال جيا  59  56مع عنم اإلربالل بأحمام املارتع )

هائياة   فة نلتأمينياة بصا  احلقارق  انقضاا ثالث دنرات من تا  خ اإلربطا  باربط  ااملقر   بهذا القانرن ب

يماا عانا   لياه  وذلاك ف  شاا  إ كما تسقط رعرى املطالبة بتعن   تلك احلقارق بعان انقضااا امليعاار امل    

 احلاالت اآلتية:

 صنو  حمم قضائى بات. -1

 صنو  قانرن الحق  قر  ز ار  احلقرق التأمينية. -2

 احلسا  عنن التسر ة.يف  تقعاليت  األربطاا املار ة -3

 حاالت الغش والتنليس. -4

 .أميينق التأص  احليف  ال  مرن لصاحب الشأن فيها األحقيةاليت  احلاالت -5

 .لفقر  األوىلايف  يهوحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن طرذج اإلربطا  املشا  إل

نقضااا مخاس   حلقرق باا فع رعرى املطالبة بتعن   تلك يف  مجيع األحرال   سقط احلق ويف

 عشر  دنة من تا  خ االدتحقاق.
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 الفصل اخلامس
 ضمانات التحصيل

  ( :132) مادة

ملان ن  ياع أمارال ا  علاى مج   مرن للمبالغ املستحقة للهيئة اقتضى أحمام هذا القاانرن امتيااز  

ر اق  املباالغ بط  صاي  هاذه  للهيئاة حااق حت  . واملصاروفات القضاائية   قبا  وتساترفى    من منقرل وعقا 

ةااع  الشاروط واألو وذلاك ب  شاأن ال  وجيرز ئا تقسيط املبالغ املستحقة على صاحب را ياإلاحلجاز 

 اليت حتنرها الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن.

  ( :133) مادة

ين ن لانى  املساتف  أو صااحب املعااش   أو النزول عن مساتحقات املاؤمن علياه    أو احلجزال جيرز 

 ائيئة. 

سانار  لملشاا  إليهاا   ساتحقات ا النازول عان امل   أو جيارز احلجاز    من حمم الفقار  الساابقة   دت ناًااو

 اآلتية:احلقرق 

جاارااات إوةاااع وأتنظاايم بعااض بشااأن  2000لساانة  1اراعااا  أحمااام القااانرن  قاام  النفقااات -1

 حرال الشخصية. مسائ  األيف  التقاةي

 ما جتمن للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن. -2

 .جتماعياملبالغ املستحقة للمعاشات العسمر ة والضمان اال -3

حالاة التازاحم      ويفمنه( ٪25)حنور يف  أن  مرن اخلصم يو راعى بالنسبة للمعاش الشهر

اا املعااش للرفا   ناه نان  ما حنور اجلزا اجلاائز احلجاز علياه خمصارمً    يف   بنأ خبصم ر ن النفقة

 بن ن ائيئة.

 . جتماعيأقساط قروض بنك ناصر اال -4

 األقساط املستحقة للهيئة. -5

 الشأن. را   نزواًل على  غبة صاحب رافق عليها جملس اإلاليت  احلاالت -6
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صااحب   أو لياه ع ى املاؤمن ماا  مارن قان اداتحق علا     ربصم للهيئة واراعا  الفقر  السابقة   مرن 

 صارف   ماا نهم بنسابة  تقسام بيا   للمستفين ناحلقرق التأمينية  مجاليإمن املعاش من مبالغ قب  وفاته 

 .لم  منهم

( 4نول  قام ) للجا  اوفًقط التقسيه بقبرل أراا املبالغ املستحقة ئا على املؤمن علي وجيرز للهيئة

املاار    ألحماام  فًقاا الرفاا  و  قاق املعااش للعجاز أو  اداتح حالاة  يف  املتبقياة األقساط  وتسقط  املرفق

 ( من هذا القانرن.21)

( من هذا القانرن إال بعن أراا 21( من املار  )6للبنن  قم ) وال  تم صرف املعاش املستحق وفًقا

ياة املرفاق   لقيماة احلال اجلانول   والقيماة احلالياة لألقسااط وفًقاا    ياه  املبالغ املستحقة علي املاؤمن عل 

 بالالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن.

حلاليااة القيمااة ختصاام ا  دااتحقاق معاااشاحالااة صاارف تعاار ض النفعااة الراحاان  مااع عاانم    ويف

 املبالغ املستحقة له.من  هلألقساط املستحقة على املؤمن علي

 ساتحق عنهاا    اللايت  ا مجياع احلااالت  يف  هملاؤمن عليا  و رقف دنار األقسااط املساتحقة علاى ا   

الايت   ملان  اتقسيط بقن  ار من  الدتحقاق األجر وتزاعن األجر و ستأنف السنار فر   اتعر ًض أوا أجًر

 أوقف فيها دنار األقساط.

 أو حب املعاااشصااا أو جياارز للهيئااة قباارل تقساايط املبااالغ املسااتحقة ئااا قباا  املااؤمن عليااه      و

 مخس دنرات. املستفين ن على

غ تجمان املباال  كات ومشارتا الا لسانار متجمان   هكما  مارن للهيئاة احلجاز علاى أجار املاؤمن عليا       

 .ذه املار من ه ل انيةفقر  االيف  املستحقة ئا وذلك مع مراعا  احلنور والقراعن املنصرص عليها

  ( :134) مادة

ابا   مينية مقلتأاحالته  بيانات عن أيعليه أو صاحب املعاش أو املستحقع طلب  للمؤمنجيرز 

يماة مقابا    ا القاانرن ق  اة ئاذ  أراا مبلغ ال جياوز عشر  جنيهات عن ك  طلب وحتنر الالئحة التنفيذ

  ملشا  إليه.قاب  اأراا اخلنمة وإجرااات احلصرل على البيانات وحاالت اإلعفاا من امل
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  ( :135) مادة

 غري.يئة للمها ائحينر جملس االرا   مقاب  االنتفاع باخلنمات التأمينية اليت تقن

  ( :136) مادة

 زلااغ ال  تجاااوأراا مب   مقاباا شااهارالقطاااع اخلاااص يف  إعطاااا أصااحا  األعمااالبائيئااة  تلتاازم

ن أ يهمعلا م  وملع لان ه العاا  مجياع عان  ائيئاة  يف  شارتاك االيف  عشر  جنيهات تنل على انتظاامهم 

 .دنرً ا ر عملهم وجتنر هذه الشهار هاهر  اقأماكن يف  را هذه الشهار  علق

ىل ممتاب  ( بالتقانم إ 2)ملاار   مان ا  لفئاات املشاا  إليهاا بالبنان  ابًعاا     مؤمن عليه مان ا و لتزم ك  

امل بتة ببطاقاة   نته باملهنةن ن مهحتيف  ائيئة التابع له حم  إقامته لتسجي  نفسه لنى ائيئة  و عتن

 رون غريها. قرميالرقم ال

لاايهم علااى  عؤمن املاا وعلااى مجيااع أجهااز  النولااة أن تعلااق التعاماا  مااع أصااحا  األعمااال أو    

 تقن هم الشهار  النالة على االشرتاك بائيئة.

سايق ماع   ار  بعان التن ذه املا وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئاذا القاانرن قراعان وإجارااات تنفياذ ها       

 الرز اا املختصع.

  ( :137) مادة

ا  رن إىل احلسا ا القاان تئرل حصيله الردرم وحصيلة مقاب  أراا اخلنمات املقار   ارجاب هاذ   

 ( منه.150املار  )يف  عليهاملنصرص 

  ( :138) مادة

 .حقات ائيئةيع مستمج ن كانا   أييف  عناصرها املار ة واملعنر ة جبميعتضمن املنشأ   

ساتأجر ن  أو م الًكاا انرا ُمكا عمال الساابقع داراا   و مرن اخللف مسئراًل بالتضامن مع أصحا  األ

 للعع حم  النشاط عن الرفاا جبميع االلتزامات املستحقة عليهم.

ية أو باإل ث أو اج أو بالرصباإلرم حالة انتقال أحن عناصر املنشأ  إلي الغري بالبيع أويف  على أنه

 إليه. ما آل حنور قيمةيف  بالنزول أو بغري ذلك من تصرفات  فتمرن مسئرلية اخللف
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ع شاهار   نشاا  أو العا  ياه امل ا ملا دبق درى تقن م من آلاا إل وال حيرل رون رفع املسئرلية وفًق

 ملنشاأ  ان رنية علاى  وجرر م تا  خ دابق على التعام  على املنشأ  ت با عنميف  صار   من ائيئة

 آلا إليه املنشأ  أو العع.الذي  التا  خيف 

  ( :139) مادة

وثالً اا و ابًعاا    بنرر ثانًياا يهم باال للمؤمن عليهم املشا  إلا شرتط لصرف احلقرق التأمينية املستحقة ُ 

 ن.هذا القانر امألحم ًقاوفأراا االلتزامات املقر   ( من هذا القانرن 2من املار  )
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 سادسالفصل ال
 أحكام متنوعة

  ( :140) مادة

 خ دابرع مان تاا    أك رباالل  قرا  جهة العالج وذليف  للمؤمن عليه أن  تقنم بطلب إعار  النظر

هر مان  شا   ورباالل  هاين ه اارض م لعم  أو بعانم إصاابت  اإىل نتهاا العالج أو بتا  خ العرر  اإربطا ه ب

 .إربطا ه بعانم ثبرت العجز أو بتقن ر نسبتهتا  خ 

رت عجازه  بية بعانم ثبا  هة الطقرا  اجليف  كما  مرن لالبن أو األخ أن  تقانم بطلب إعار  النظر

 عن المسب  وذلك ربالل شهر من تا  خ إربطا ه بعنم ثبرت العجز. 

 هلرجهة نظر املؤ ن بية ات الطا به الشهارة مرفًقاائيئب جلنة التحميم الطيب إىل او قنم الطل

 مقاب  أراا ربنمة. مبلغ عشر ن جنيًهامع أراا 
 لتحماايم الطااي نااة اجل تشاامي وحتاانر الالئحااة التنفيذ ااة ئااذا القااانرن األحمااام املنظمااة ل     

 .العاملة ع وز ر القرىمتفاق ووديلة اإلربطا  بنتيجة قرا  اللجنة بعن االتنظيم عملها إجرااات وو

  ( :141) مادة

 حتى ولر مل  قم م واملستحقعن عليهلتزاماتها املقر   كاملة بالنسبة للمؤماتلتزم ائيئة بالرفاا ب

ذا هاايف  عليهاا  ملنصارص اا لألحماام  ائيئاة وتقان  احلقارق وفًقاا   يف  شارتاك عاانهم صااحب العما  باال  

 .القانرن

بااط أو األجاار   لتااأمعايف  شاارتاكت بااا ائيئااة ماان صااحة البيانااات اخلاصااة ااان  اال   تمل  اوإذ

 ا.من  واألجر غري املتنازع عليهاملر ض على أداس عالتاملعاش أو 

مماان  إحالة عانم   يف ألجرل ار  قانرًناو ؤرى املعاش أو التعر ض على أداس احلن األرنى املق

 الت با من قيمة األجر.

صاننوق التاأمع   إىل  يمن قراعن وأحمام االشرتاكات  لتزم صاحب العماا  باأن  اؤر    وادت ناًا

القيمة الرأمسالية للمعاش وقيمة املستحقات التأمينية األربرى املرتتبة على ثبرت عالقاة   جتماعياال

 العم .
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 مسالية.ة الرأوحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن وأحمام حسا  القيم

  ( :142) مادة

بسابب   نتهاى ربانمتهم  لاذ ن ت  لتزم صاحب العم  ارافا  ائيئاة ببياان بأمسااا العااملع لن اه ا     

 ألق .ر على اادتحقاق املعاش  وذلك قب  مرعن انتهاا اخلنمة ب الثة أشهبلرغ دن 

 يئاة بانتهااا  طاا  ائ القطااع اخلااص عان كا  شاهر  تاأربر فياه عاان إرب        يف  و لتزم صااحب العما   

ملساتحق عان الشاهر األرباري     امن قيماة االشارتاك   ( ٪20)بنسبة  ةايفربنمة املؤمن عليه بأراا مبلغ إ

ها الالئحااة لاايت حتاانراحلاااالت وبالشااروط والقراعاان ا يف  وذلااك  عليااهماان ماان  اشاارتاك املااؤمن  

 التنفيذ ة ئذا القانرن.

  ( :143) مادة

ت ذلاك املنشاآ   يف ااا   رربرل حماال العما  يف  ائيئة من العاملع بها احلق ه مرن ملن تننب

ن العما   مراعيا يف  صاة ياة اخلا املناطق احلر  وغريها مان املنااطق ذات الطبيعاة القانرن   يف  املقامة

وامللفاات   واحملر ات اقواألو  على السجالت والنفاتر واالطالععتار  إلجراا التحر ات الالزمة امل

ئايس   ماع   االتفااق ب ز ار العانل  وهذا القانرن  وحيانر  أحمام تتعلق بتنفيذ اليت  املاليةواملستننات 

.قانرنا الحمام هذأطبيق تيف  العاملع بائيئة الذ ن تمرن ئم صفة الضبطية القضائية ائيئة
.

 

  ( :144) مادة

ياناتاه  وعنراناه وب  املقااول  دمبامقاول أن خيطر ائيئة أعمال إىل  أيعهن بتنفيذ من َ  لتزم ك  

م ماا  قبا  أن  قان   حقات لاه مسات  أي  وعانم دانار   أ ام علاى األقا    بسبعةعن العملية قب  بنا العم  

ماع   اال متضاامنً عما ن األسان  و مارن مُ  عان هاذه األعماال     جتمااعي التاأمع اال  فين دنار اشارتاكات  

لتزامااات اللااة إرباللااه باحايف  نا ألحمااام هااذا القااانر ر   وفًقاااالرفاااا بااللتزامااات املقاا يف  املقاااول

 املتقنم بيانها.

رافاا     خمالفاتاه ا حتار  الايت  كما تلتازم اجلهاات املختصاة بإصانا  تاراربيص البنااا أو ائانم أو       

شاأنه  يف   عناران الصاار  و ادم و قرم بتنفيذه أي الذ ائيئة ببيانات الرتربيص وادم وعنران املقاول

 املخالفات ربالل امليعار املشا  إليه بالفقر  السابقة.
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  ( :145) مادة

   العامااة اإلراة وذلااك مصاالحة الضاارائب املصاار  يف  اجلهااات واملصااا  احلمرميااة اااا علااى 

اليت  لبياناتايئة جبميع افا  ائ  وعلى البنرك والنقابات واجلمعيات  مروائجر  واجلنسيةللجرازات 

 اقتضايات  ة أو إرباالالً ر املهنا جمال تطبيق أحمام هذا القانرن  وال  عتاء ذلاك إفشااا لسا    يف  تطلبها

 الرهيفة.

مااة لتنفيااذ لرماات الالز ت واملعكماا  لتاازم  قطاااع األحارال املننيااة ارافااا  ائيئاة جبميااع البيانااا   

واج زاملعااش مان    ساتحقى ملاالجتماعياة  أحمام هذا القانرن وعلى األربص بيانات املهنة  واحلالاة  

ن لاى معاشاات ما   عصالرن  تقاع باع مان حي   الايت   تغيري  طارأ عليهاا  وكاذا حااالت الرفاا       أيوطالق و

 ائيئة.

 رم.أو  د مقاب  أيعلى أن  مرن مرافا  ائيئة بالبيانات املشا  إليها رون 

  ملار .اوحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن وأحمام تطبيق هذه 

  ( :146) مادة

وأصااحا  ت الشااركاووالنقابااات للنولااة وائيئااات واجلمعيااات    را يعلااى وحاانات اجلهاااز اإل  

حماام هاذا   ألوفقاًا   شاملعاا يف  املساتحقع أصاحا  املعاشاات أو   الذ ن  ساتخنمرن أحان    األعمال

ة ه واجلها أجار   ومقانا  بالعما   من  ستخنمرنه مانهم وتاا  خ التحاقاه    بادمالقانرن أن خيطروا ائيئة 

 وذلك ربالل شهر من تا  خ ادتخنامه.   صرف منها معاشه اليت

يف  غاايريتيئااة بماا  ائ إبااالغمسااه املعاااش ااملسااتحق أو ماان  صاارف ب صاااحب املعاااش أو وعلااى

مان   ألك ار اهر علاى  وذلاك رباالل شا   أو وقفاه  قطاع املعااش أو ربفضاه     إىل ياالدتحقاق  اؤر  أدلر 

 خ التغيري.اتا  

  ( :147) مادة

ن علايهم  عمال واملاؤم ا  األ  تتقارم حقرق ائيئة قب  أصحيمن أحمام القانرن املنن ادت ناًا

 حالاة يف  وذلاك  تحقاق نقضاا مخس عشر  دنة مان تاا  خ االدا   اوأصحا  املعاشات واملستفين ن ب

 متسك املن ن بذلك.
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تقطااع ماان    يملااننالقااانرن ايف  ومااع عاانم اإلربااالل بأداابا  قطااع التقااارم املنصاارص عليهااا 

التنبياه  على األرباص ب وملن ن عم  تقرم به ائيئة  مشف عن متسمها استحقاتها لنى ا أيالتقارم ب

علياه   ب كتاا  مرصاى  ن ارجعلى املن ن بأراا املبالغ املستحقة عليه اقتضى أحمام هذا القانر

 هااذا يف الناللااة قاطعااة أو غااري ذلااك ماان أعمااال تماارن را يمصاحربًا بعلاام الرصاارل أو باااحلجز اإل 

 الشأن.

ا مان   تباع أً ا  ذي الا  لمان ن مراجهاة ائيئاة بالنسابة ل   يف  التقاارم   سريمجيع األحرال  ال  ويف

  ساري ا ال ا كاملاة  كما  تحقاتهطرق الغش أو التحا   للحصرل على أمرال ائيئة أو لعانم الرفااا اسا   

ال مان  بعضاهم إ أو    عمالاه كا التأمع عان  يف  مل  سبق اشرتاكهالذي  التقارم بالنسبة لصاحب العم 

 تا  خ علم ائيئة بالتحاقهم لن ه.

  ( :148) مادة

ميلها   و صان  بتشا  لقاانرن هاذا ا  أحماام تنشأ بائيئة جلان لفحص املنازعات الناشئة عان تطبياق   

   ائيئة.را إس من  ئيس ائيئة بعن مرافقة جمل عملها وممافآت أعضائها قرا  نظامو

ن غريهااام ماااوت واملساااتحقع املعاشاااا وأصاااحا ى أصاااحا  األعماااال واملاااؤمن علااايهم لاااوع

 إليهاا   للجاان املشاا  ازاع علاى  ائيئة لعرض النا  إىلالقضاا تقن م طلب  إىلاملستفين ن قب  اللجرا 

 .الرر ةلتسر ته بالطرق 

فاع الانعرى قبا  مضاى       ز( من هاذا القاانرن  ال جياار   118) ام املار انم اإلربالل بأحمعومع 

 .إليهمن تا  خ تقن م الطلب املشا   ا رًم ثالثع

  ( :149) مادة

 قانرن.هذا ال ممن جملس النولة فيما  تعلق بتطبيق أحما أيالربطلب ائيئة  ختتص

  ( :150) مادة

رف ن اجلهاات بصا  ما غريهاا  ووهيئاة الء ان    جتمااعي مجيع البنرك التجا  ة وبنك ناصار اال  تلتزم

 حتيلها ائيئة إليها.اليت  املعاشات
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رف تصا الايت   هاات شاات واجل القاانرن مراعيان وكيفياة صارف املعا     ئذاوحتنر الالئحة التنفيذ ة 

 منها.

الل ربا فسها أو من قع بنوجيرز للهيئة أن تقنم ربنمات تمنرلرجية ألصحا  املعاشات واملستح

خلانمات  القاانرن هاذه   ائاذا   التعاقن مع الشركات املتخصصة أو البنارك  وحتانر الالئحاة التنفيذ اة    

ذه اباا  تقاان م هاا افية مقتماااليف إةاا  أيأرائهااا  علااى أال تتحماا  ائيئااة   وطر قااة تقاان ها ومقاباا   

 اخلنمات.

بالغ املستحقة اا ال من قيمة امل (٪0.2)و فرض  دم على صاحب املعاش أو املستحق مقنا ه 

نر الالئحة لقانرن  وحتاام هذا من املبالغ املستحقة وفقًا ألحم أيجياوز عشر ن جنيهًا مقاب  صرف 

 التنفيذ ة ئذا القانرن حاالت اإلعفاا منه.

ن حملرناه عان احلا    تذي الا  حالة وجرر قائم بالصرف عن أك ار من مستحاق ال  ز ان الردام   ويف

 األقصى املشا  إليه. 

 يئاة  وحتانر   بائ  العااملع وترح  حصيلة الردم املشاا  إلياه إىل حساا  ربااص خيصاص لصاا      

لالئحاة  ارز أن تقار   ه  وجيا الالئحة التنفيذ ة ئاذا القاانرن أوجاه الصارف مان هاذا احلساا  وقراعان        

لعااملع  املعاشات من أصحا  ا هذا الشأن إىليف  تقر هااليت  التنفيذ ة ئذا القانرن من اخلنمات

 املشا  إليهم.

رف  و اتم  لقائمة بالصا اجلهات اتؤرى إىل اليت  ن النسبةكما حتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانر

 هات. لك اجلتيف  ختصيص نصف هذه النسبة حلسا  العاملع القائمع بصرف املعاشات

  ( :151) مادة

لعما   ا لتزم صاحب  اليت املبالغ مجاليإ  هم  كسر اجلنيه عنن حسا  احلقرق التأمينية  ويف

 .بأرائها

  ( :152) مادة

عتبا  اة  لاه شخصاية ا     تمارن للتأمع االجتماعي"   تباع ائيئاة   ياملعهن القرم نشأ معهن  سمى"

يف  عااملع ة مهاا ات ال ى تنميا ومرازناة مستقلة  مقره من ناة القااهر   و هانف املعهان إىل العما  علا      

 ليم.املهنى الس العم  وترديخ قراعن يبهنف مسا ر  التطر  العامل جتماعيجمال التأمع اال
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إلرا   افقاة جملاس ا   علاى مر عهن قرا  من  ئيس جملس الرز اا بناااً للم دادياأل بالنظام صن  و 

 :ي أت على أن  تضمن ما

 مهام واربتصاصات املعهن. -1

ملااس اماعااات تشاامي  جملااس إرا   املعهاان واربتصاصاااته وإجاارااات الاانعر  إىل اجت   -2

 ونظام العم  به.

 .قراعن اربتيا  اخلءاا واملن بع والفنيع والباح ع والعاملع -3

و القطااع  احلمرماة أ  يف بهاا  اللرائح املالية واإلرا  ة للمعهن رون التقيان باالنظم املعمارل    -4

 عمال العام.العام أو قطاع األ

  ( :153) مادة

ن للمعهان حساا    و مار   ا تهاا بنه يتهاملالية للهيئة  وتنتبنأ السنة املالية للمعهن مع بنا ة السنة 

 ربرى.رباص تررع فيه مرا ره  و رح  هذا احلسا  من دنة إىل أ

 : أتيتتمرن مرا ر املعهن مما و

 االعتمارات اليت خيصصها له جملس اإلرا  . -1

 تؤر هاا اجلهاات مقاب  تن  ب العاملع بها.اليت  املبالغ -2

 . مقاب  اخلنمات اليت  ؤر ها املعهن -3

 العائن على ادت ما  أمرال املعهن. -4

 و قاار  جملااس ملختلفااةاتاارر إىل املعهاان ماان اجلهااات الاايت  التءعااات و ائبااات واإلعانااات -5

 اإلرا   قبرئا.

لاس اإلرا   بنااا علاى    ( قارا  مان جم  3  2البنن ن )يف  و صن  بتحن ن املقاب  املنصرص عليه

 اقرتا  جملس إرا   املعهن.
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 عشر يالباب احلاد
 نتقالية والوقتيةاألحكام اال

  ( :154) مادة

ن عاام  بان را ن رامليئاة العا  ائر اران عاام  ئاداة     نقا  إىل  للهيئاة    يمع مراعا  ائيم  التنظيم

أن تاتم     علاى لقاانرن ام هاذا ا تا  خ العم  بأحما يف  بن جاتهم وأوةاعهم الرهيفيةوزا   التأمينات 

 .معاملة العاملع بائيئة معاملتهم مالًيا

  ( :155) مادة

صاار   ال جتمااعي الاتأمع املنصرص عليهما بقانرن ال جتماعيالتأمع اال يتئرل أمرال صننوق

 ذا القانرن.ه( من 5إىل الصننوق املنشأ ارجب املار  ) 1975لسنة  79بالقانرن  قم 

إىل  تمااعي جلتاأمع اال لقاة با وتنق  احلقرق وااللتزامات اليت ترتبا على تنفياذ القارانع املتع  

 ( من هذا القانرن.5الصننوق املنشأ ارجب املار  )

ا  رو صان  بهاا قا     جتمااعي الحسابات التأمع ايف  املن وتترىل جلنة اخلءاا حتن ن  صين أول 

 من  ئيس ائيئة بعن مرافقة جملس اإلرا  .

ملتعلقااة القارانع ا  ق أحماام و لتازم الصاننوق املشاا  إلياه واخلزاناة العاماة  كاا  فيماا خيصاه ووفا         

ألصاحا    نرن املرافاق ا القاا  قر ها الايت     بقيمة احلقارق املقار   بهاا واحلقارق    جتماعيبالتأمع اال

 املعاشات واملستحقع املعاملع بتلك القرانع قب  العم  بأحمامه.

  ( :156) مادة

قة على لرفا  السابالعجز واتأمع الشيخرربة ويف  من  االشرتاك نأو ررب  التسر ة عن أجرحينر 

رن التاأمع  ألحماام قاان   وفًقاا  واألجار املاتغري   داداي تا  خ العم  بهذا القانرن عن ك  من األجار األ 

 عن سب التضخمنمتردط ة بنسبهله  و زار أجر أو ررب  التسر ة يف  قضيا املن جتماعي اليت اال

 قاق.ك  دنة من تا  خ العم  بهذا القانرن حتى تا  خ حتقق واقعة االدتح
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  ( :157) مادة

  دانة  جر شهر عن كا راقع أبحتسب املمافأ  عن املن  السابقة على تا  خ العم  بهذا القانرن 

 االشرتاك ربالل املن  املشا  إليها.من دنرات من  

 بقة.املار  السابعليه  املنصرص داديو قان  أجر حسا  املمافأ  بأجر حسا  معاش األجر األ

 جتماعيمن قانرن التأمع اال 43للمار   نظام املمافأ  وفًقايف  و راعى بالنسبة للمنر احملسربة

 : أتيما  1975لسنة  79الصار  بالقانرن  قم 

وفقااًا  والرفااا  حاااالت بلاارغ داان ادااتحقاق املعاااش  يف  ملمافااأ  عاان هااذه املاان  حتسااب ا -1

 لألحمام الرا ر  بالفقرتع السابقتع.

( املرفاق   4نول  قام )  للجا  ًقاا البنن السابق حتسب املمافاأ  طب غري احلاالت املشا  إليها ب يف -2

  وعلى أداس دان اداتحقاق   1975لسنة  79الصار  بالقانرن  قم  جتماعيبقانرن التأمع اال

الفقار    يف شا  إلياه افأ  املتا  خ بنا العم  بهذا القانرن وأجر حسا  املميف  املؤمن عليه

 السابقة.

 ار . مام هذه املنفيذ أحوحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن وأحمام وإجرااات ت

  ( :158) مادة

لع شارتاك العاام  اا ز ار  طلباليت  أبرما مع اجلهاتاليت  واالتفاقات رقف العم  بالقرا ات 

والقارانع   1975لسنة  79قم انرن  الصار  بالق جتماعينظام املمافأ  وفًقا لقانرن التأمع االيف  بها

 ر  السابقة.باملا املعنلة واملمملة له  وحتسب املمافأ  وفقًا للقراعن املشا  إليها

 ار .مام هذه املنفيذ أحنفيذ ة ئذا القانرن قراعن وأحمام وإجرااات توحتنر الالئحة الت

  ( :159) مادة

لساانة  112لقااانرن  قاام ر  باالشااام  الصااا جتماااعيتعتااء ماان  االشاارتاك وفًقااا لقااانرن التااأمع اال

حمام هذا أل ًقافومن  اشرتاك    بهذا القانرن أرى املؤمن عليه االشرتاك عنها قب  العماليت  1980

 يانرنألحماام قا   افًقا ل  وى أداس احلن األرنى ألجر أو رربا  االشارتاك حبساب األحارا    القانرن وعل

ن ج أجار أو رربا      وذلاك اراعاا  تا   1976لسانة   108و 1975لسانة   79  قماي  جتمااعي التأمع اال

 االشرتاك ربالل كام  من  االشرتاك املشا  إليها.



 
 

98/155 

 ذه املن .عن ه العم  وتلتزم اخلزانة العامة بسنار مساهمة مالية تعارل حصة صاحب

 ر .ه املاوحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن قراعن وإجرااات تطبيق هذ

  ( :160) مادة

قاانرن  الصاار  بال  لشاام  ا جتمااعي  مرن للمؤمن عليه السابق ربضرعه ألحمام قانرن التأمع اال

ر  لصاا احممهام  يف  مان على أصحا  األعماال و  جتماعيأو قانرن التأمع اال 1980لسنة  112 قم 

 طلاب االنتفااع  يف  حلاق علياه أحماام هاذا القاانرن ا     تساري ال الاذي   1976لسانة   108بالقانرن  قم 

 ام هذا القانرن.( ربالل دنة من تا  خ العم  بأحم2بأحمام البنن  ابعًا من املار  )

إباناا   يف عنه احلق لمستحقعلاالنتفاع  مرن يف  حالة وفا  املؤمن عليه قب  إبناا الرغبة ويف

 الرغباة ربالل املن  املشا  إليها بالفقر  السابقة.

  ( :161) مادة

ن هاذا القاانر   يف يهاا حنور اجلمع بع املعاشات أو بع املعاش والنرب  املنصارص عل  تسري

ربار أو  ن املعااش اآل ما ستحق حرم فيها املاليت  على حاالت االدتحقاق السابقة على تا  خ العم  به

 املعاش.  رزع منحنور اجلزا غري امليف  لكجزا منه تطبيقًا حلنور اجلمع السابقة  وذ

  ( :162) مادة

فة ألحمام نرن باملخالذا القاصرفا قب  العم  بهاليت  تجاوز عن ادرترار ما تبقى من املبالغُ 

الصاار    يجتمااع ع االالتأم حظر اجلمع بع املعاشات أو بع املعاش والنرب  وفقًا لم  من قانرن

 حممهام يف  عماال ومان  علاى أصاحا  األ   جتمااعي وقاانرن التاأمع اال   1975لسنة  79بالقانرن  قم 

يف  لعاااملع املصاار عوقااانرن التااأمع االجتماااعي علااى ا  1976لساانة  108الصااار  بالقااانرن  قاام  

اجلماع   فيها هذا القانرن أجازاليت  احلنوريف    وذلك1978لسنة  50اخلا ج الصار  بالقانرن  قم 

 بع أك ر من معاش أو بع املعاش والنرب . 

  ( :163) مادة

ارل الفارق  رن بقيماة تعا  القاان  ئاذا  وفًقاا تزار معاشات تأمع الشيخرربة والعجز والرفا  املستحقة 

 الدتحقاق.اتا  خ يف  عاشقيمة امل مجالياملائة( من إيف  )ثالثة وثالثرن (٪33)جنيهًا و 450بع 
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 تاه مهناة قبا    و مزاوللعما  أ إىل احالاة عارر  صااحب املعااش     يف   راعى إ قاف صرف الز اار  و

 . الشيخرربةبلرغه دن 

 القن . جنيه  رفع إىل هذا 900املعاش بعن إةافة هذه الز ار  عن  وإذا ق 

 ش.وال  تم االنتفاع حبمم هذه املار  إال مر  واحن  عنن  بط املعا

 ملار .ام هذه نفيذ أحماباألعباا املرتتبة على تتتحم  اخلزانة العامة للنولة و

 وحتنر الالئحة التنفيذ ة ئذا القانرن ةرابط تنفيذ هذه املار .
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 عشر يالباب الثان
 العقوبات

  ( :164) مادة

ى ر   عاقاب علا  انرن آربا قا  أيعقربة أشان  انص عليهاا قاانرن العقرباات أو       أيب اإلرباللمع عنم 

  .املرار التالية بالعقربات املقر   ئايف  اجلرائم املنصرص عليها

  ( :165) مادة

ن منااع مااكاا    جنيااه لاافأمائااة جتاااوز  جنيااه وال ثالثااع ألاافتقاا  عاان  الالاايت غرامااة الب  عاقااب

 االطاالع    منهم مان ملأو   حم  العم  العاملع بائيئة ممن ئم صفة الضبطية القضائية من رربرل

عطاى  أو أ  لقاانرن اهاذا  ام أحما تنفياذ    تطلبهاا الايت   على الساجالت والانفاتر واملساتننات واألو اق   

 ات أو رن أو القارا ذا القاان ها يف  املنصارص عليهاا   البياناات  اعن إعطاا  امتنعأو   بيانات غري صحيحة

 .له اللرائح املنفذ 

 حالة العرر.يف  وتضاعف العقربة

  ( :166) مادة

 لاى ع كا  مان حصا      هألاف جنيا   مخسعجتاوز  جنيه والعشر ن ألف تق  عن  البغرامة   عاقب

 بانااات ممااا جيااإعطاااا بي متنااع عاانابإعطاااا بيانااات غااري صااحيحة أو حااق أو قااام ائيئااة بغااري  أماارال

 .مع علمه بذلك نفذ  لهامل القانرن أو القرا ات أو اللرائحهذا ألحمام  اوفًق ااإلفصا  عنه

ذا هااا ألحمااام فًقااولهيئااة لالعقربااة كاا  ماان تعماان عاانم الرفاااا باملبااالغ املسااتحقة  و عاقااب بااذات

 .رباطئة أو إربفاا بيانات إعطاا بيانات عن طر قالقانرن 

  ( :167) مادة

أو  ل العاااماألعماااع العااام أو قطاااأو القطاااع  احلمرميااةاجلهااات يف   عاقااب املرهااف املخااتص

  عان  غراماة ال تقا  نة  وبدا عن اإلرا   لنى صاحب العما   بااحلبس مان  ال جتااوز      ياملسئرل الفعل

مان   باه أً اا  حالاة ا تما  يف ع مخسع ألف جنيه وال جتاوز مائة ألف جنيه  أو بإحنى هااتع العقاربت  

 :األفعال اآلتية

 .ذا القانرنمن ه( 50)عنم نق  املصا  إىل ممان العالج باملخالفة حلمم املار   -أ
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ةاعع ألحماام    اخلاحارث  صايب أحان العااملع    أيعنم إبالغ الشرطة بغري عذ  مقبرل ب - 

 .( من هذا القانرن61هذا القانرن وذلك باملخالفة حلمم املار  )

تب على إذا تر ه نيجليرن ماوز وتمرن العقربة احلبس من  ال جتاوز ثالث دنرات  وغرامة ال جت

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

ال حيف  لف جنيهأسع اوز مخجت تق  عن عشر ن ألف جنيه وال الاليت  وتمرن العقربة الغرامة

 من األفعال اآلتية: ا تمابهم أً ا

ام ملخالفااة ألحماائاااة باشاارتاكاتهم للهياعاانم تقاان م بيانااات بأمساااا العاااملع وأجاار هم و   -أ

 .( من هذا القانرن142  120)املارتع 

 ه.لة طلبحايف  عنم مرافا  ائيئة الف التأمع االجتماعي للمؤمن عليه - 

 املنفذ  ئا.ئح واللراأو القرا ات ( من هذا القانرن 142)خمالفة أحمام املار   -ج

 ون وجه حاق أو رعليه  صرفا للمؤمناليت  االمتناع عن تنفيذ طلب ائيئة خبصم املبالغ -ر

 ت. مراعين دنار االشرتاكايف  عنم تر  ن هذه املبالغ إىل ائيئة

 حالة العرر.يف  وتضاعف العقربة

  ( :168) مادة

الفعلااي عاان ل املساائر جنيااه عشاار ن ألااف جنيااه وال جتاااوز مائااة ألاافبغرامااة ال تقاا  عاان   عاقااب

 لعاام أو قطااع  القطااع  أو ا احلمرمياة اجلهاات  يف  أو املرهف املخاتص  اإلرا   لنى صاحب العم 

أو  لقانرنحمام هذا ااةعع ألاخل همن عمال أيائيئة عن يف  شرتاكالمل  قم باالذي  األعمال العام

 .احلقيقية عنهم باملنر أو األجر شرتاك البامل  قم 

يف  ملختصو املرهف اأ عن اإلرا  لنى صاحب العم   يالفعلاملسئرل بذات العقربة و عاقب 

ب من نصي أيليهم املؤمن ع حيم الذي  قطاع األعمال العام وأالقطاع العام  واجلهات احلمرمية أ

إىل  ارر  أن بإلزاماه با   انفسه اقاوحتمم احملممة من تل القانرن هذا يف  نفقات التأمع مل  نص عليها

 .حتملره من نفقات التأمع ملؤمن عليهم قيمة ماا

 حالة العرر.يف  الغرامةوتضاعف 
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  ( :169) مادة

ائاة  مجتااوز   وال جنياه  لاف أعشر ن تق  عن  ال بغرامةباحلبس من  ال تق  عن دتة أشهر  و  عاقب

 أو دارا  الصاناعة  مان أ  ًرادا ائيئة  يمرهفأفشى من ك  من  أو بإحنى هاتع العقربتع   جنيه ألف

ر ق مباشر   للغري  بطعن أو دهأو ممن أو مسح أو داالعم   املهنة أو العم  أو غري ذلك من أداليب

( مان  143مام املاار  )  ليها حبع مرن قن اطلع  اليت أو غري مباشر  االطالع على در من هذه األدرا 

 لقانرن.هذا ايف    املقر هذا القانرن أو داعن صاحب العم  على التهر  من الرفاا بالتزاماته

 وتقضي احملممة من تلقاا نفسها بعزله من وهيفته.

  ( :170) مادة

أحماام  العما  ب   خ ات مان تاا  هذا البا  ك  عشر دنريف   قيمة الغرامات الرا ريف  عار النظرُ 

 هذا القانرن.
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 (1)جدول رقم 
 أمراض املهنة
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 األمراض املهنية الناجتة عن التعرض لعوامل ناجتة عن النشاط املهني: -1
 عوامل كيميائية. 0101
 عوامل فيزيائية. 0102
 عوامل حيوية. 0103
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 :الكيميائية عواملاألمراض املهنية الناجتة عن التعرض لل 0101

 األعمال واملهن العامل املسبب الرمز
010101 

 وأ تااناول الرصاااص  أو دااتعمالإ يعماا   سااتنع  يأ تهالتسمم بالرصاص أو مركباته ومضاعفا

 .هعلي املرار احملتر ة أو مركباته

 و شم  ذلك:

 . تناول اخلامات احملتر ة على الرصاص -
 ر (صب الرصااص القان م والزناك القان م )اخلار      -

 .دبائكيف 

 اصصاناعة األروات مان دابائك الرصا    يف  العم  -

 الرصاص القن م )اخلرر (. أو
صااااهر  صااااناعة مركبااااات الرصاااااص  يف  العماااا  -

 الرصاص.
لااى عحتضااري وادااتعمال ميناااا اخلاازف احملتر ااة   -

  صاص.  
يق املساااح أو برادااطة باارار  الرصاااص   التلميااع -

   احملتر ة على الرصاص.
 وأ األلاااااران أو اداااااتعمال البر اااااات أو حتضاااااري -

 . خلإ. ..احملتر ة على الرصاص .النهانات 

ر  أخبا  أو التعارض لغباا    يعما   ساتنع   يوكذا أ -

 عليه. املرار احملتر ة أو مركباته أو الرصاص

010102 
 تااااناول الزئبااااق  أو ادااااتعمال  سااااتنعيعماااا   يأ تهأو مركباته ومضاعفا الزئبقالتسمم ب

 عماا  يأ كااذاواملاارار احملتر ااة عليااه و   أومركباتااه

 أوا ركباتها م أو أخبار  الزئباق   أو التعرض لغبا   ستنعي

 .هاملرار احملتر ة علي

 و شم  ذلك:

صااناعة مركبااات الزئبااق وصااناعة آالت  يف  العماا  -

وحتضاااري املاااار    املعامااا  واملقاااا يس الزئبقياااة

صااناعة القبعاااات وعمليااات التاااذهيب   يف  اخلااام 



 
 

106/155 

 األعمال واملهن العامل املسبب الرمز
وصاناعة املفرقعااات الزئبقيااة    واداتخراج الااذهب 

 . إخل...

010103 
 أو تاااناول الاااز نيخ أو اداااتعمال  ساااتنعيعمااا   يأ اتهأو مركباته ومضاعفالز نيخ التسمم ب

عمااا   يكاااذا أواملااارار احملتر اااة علياااه  أو مركباتاااه

 أو همركباتا  أو الاز نيخ   أخبر أو التعرض لغبا   ستنعي

 املرار احملتر ة عليه.

 و شم  ذلك:

لك كاذ وباتاه  مرك أو  ترلن فيهاا الاز نيخ   العمليات اليت

 اته. مركب أو صناعة الز نيخ أو إنتاجيف  العم 

010104 
 أو رنتااناول األنتيماا أو ادااتعمال  سااتنعيعماا   يأ هعفاتأو مركباته ومضا األنتيمرنالتسمم ب

 عماا  يوكااذا أ  عليااه احملتر ااة املاارار أو ركباتااهم

ه باتا مرك وأ األنتيمارن  ر أخبا  أو التعرض لغبا   ستنعي

 عليه.املرار احملتر ة  أو

010105 
 أو تاااناول الفسااافر  أو اداااتعمال  ساااتنعيعمااا   يأ اتهأو مركباته ومضاعف الفسفر التسمم ب

عماا   يأاملاارار احملتر ااة عليااه  وكااذا     أو مركباتااه

 أو اتاه مركب أو الفسافر    خبرأ أو التعرض لغبا   ستنعي

 املرار احملتر ة عليه.

010106 
 اتااااهركبم أوه م يالتاااا أوالتساااامم بااااالبرتول  

ات مضاااعفها وشاتقات م أو ألزوتيااةا أو األمين اة 

 ذلك التسمم.

رار تاناول هاذه املا    أو اداتعمال   ساتنعي ك  عما   

 با ها.غ أو التعرض ألخبرتها  ستنعيكذا ك  عم  و

010107 
 ياز تاناول املنجن  أو اداتعمال   ساتنعي ك  عم   - فاتهأو مركباته ومضاع املنجنيزالتسمم ب

 احملتر ة عليه.املرار  أو مركباته أو

باا   غ أو التعارض ألخبار     ساتنعي وكذا ك  عم   -

  ة عليه.املرار احملتر أو مركباته أو املنجنيز

 و شم  ذلك:

 أو حتضااااري املنجنيااااز  أو ادااااتخراجيف  العماااا  -

 ها وتعبئتها . . اخل.تمركباته وصح

010108 
 أو تااناول المء ااا أو لاادااتعم  سااتنعيكاا  عماا   اتهأو مركباته ومضاعف المء االتسمم ب
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وكااذا كاا  عماا     املاارار احملتر ااة عليااه  أو مركباتااه

 أو المء ااا أكسااين غبااا  أو التعاارض ألخباار   سااتنعي

 املرار احملتر ة عليه. أو مركباته

010109 
ه ماان أ عنااأو مركباتااه ومااا  نشاا المرومالتااأثر باا

 قر  ومضاعفات

 وأ ادااتعمال أو ترلاان أو حتضااري  سااتنعيكاا  عماا   

 وأ كرومااات  محااض المروميااك أو  أو الماارومتااناول 

ة أ اا أو كالزناا أو البرتاداايرم أو بيمرومااات الصاارر رم

 مار  حتترى عليه.

0101010 
 ناه مان  عنشاأ  أو مركباته أو ماا    النيم التأثر ب

 مضاعفات وقر 

 وأ ادااتعمال أو ترلاان أو حتضااري  سااتنعيكاا  عماا   

 علااى يرمااار  حتتاا أ ااة أو مركباتااه أو تااناول النيماا 

 مركباته. أو النيم 

 و شم  ذلك:

 التعرض لغبا  كربرني  النيم .

0101011 
و أ نصار تاناول هاذا الع   أو ادتعمال  ستنعيعم   يأ أو مركباته الء ليرمالتسمم ب

 .هعلي املرار احملتر ة أو مركباته

0101012 
 تهمركبا وأ أخبرته أو التعرض لغبا ه  ستنعيعم   يأ أو مركباته السليليرمالتسمم ب

 ها.ملرار احملتر ة عليا أو

0101013 
ول التعااارض أو اداااتعمال أو تااانا  ساااتنعيعمااا   يأ هعفاتالتسمم بالمارميرم أو مركباته ومضا

 يااه م اا ة علالمااارميرم أو مركباتااه أو املاارار احملتر اا

و ا ات أصاااناعة الطاااائرات والساااي بالمهربااااا  الطاااالا 

ك  والبالدااااااتياألجهااااااز  اإللمرتونيااااااة  والبر ااااااات 

 والبطا  ات القلر ة وغريها.

0101014 
و أأي عمااا   تضااامن ادتنشااااق أرربناااة األملرنيااارم     هأمراض  سببها األملرنيرم أو مركبات

 مركباته م  :

ياا أو  لرمنعمليات دبك األلرمنيرم من رباماتاه )األ  -

 البركسيا(.

قاااوم امل إةااافة باارر   األلرمنياارم ألنااراع الطااالا -

  والتغليف.ويف عمليات التبطع

عمليااااات تصاااانيع وإنتاااااج داااابائك األلرمنياااارم    -
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واحملركات وممرنات املركبات والطائرات وأطار  

النرافاااذ واألداااطح وحاو اااات وأواناااي الطعاااام     

 وكذلك إنتاج المابالت واألدالك المهربائية.

0101015 
 أي عم   تضمن التعرض ألرربنة النحاس م  : أمراض  سببها النحاس أو مركباته 

  وتنقية وحلام النحاس.دبك 

    تصااانيع املنتجااااات النحاداااية أو الاااايت  اااانرب 

 تركيبهااااا م اااا  صااااناعة المااااابالت يف  النحاااااس

 المهربية.

 يف   ااانرب  النحااااسالااايت  املهماااات واألروات

ا البناااوأنشااطة التشاايين يف  تركيبهااا واملسااتخنمة

 .اديةم   املرادري واألنابيب واخلامات النح

  يف  لنحااااس ااانرب  االااايت  إنتااااج الميماو اااات

 تركيبها م   كء تات النحاس السامة.

0101016 
تاه  ركبامأي عم   تضمن التعرض ألرربنة القصان ر أو   أمراض  سببها القصن ر أو مركباته 

 م  :

 يعه.إدتخالص القصن ر وتنقيته وتشغيله وتصن -

 .تصنيع دبائك من القصن ر مع معارن أربرى -

 ربرى.أتصنيع مركبات القصن ر مع مرار وعناصر  -

 زجاج.صناعة أنراع من اليف  إدتخنام القصن ر -

لحاام  تصنيع بعاض مارار ال  يف  إدتخنام القصن ر -

 وبعض أنراع العبرات.

 تصنيع أنراع من األصباغ النسيجية. -

صانيع  تيف  تنرب اليت  مركبات القصن ر العضر ة -

 بعض أنراع مبينات الفطر ات.

اع تصانيع أنار  يف  تانرب  الايت   مركبات القصان ر  -

 .البالدتيك )كمار  ت بيا(من 

0101017 
 ك أوعماا   تضاامن التعاارض ألتربااة وأرربنااة الزناا   يأ أمراض  سببها الزنك أو مركباته

 مركباته  م  :
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 ادتخراج وإنتاج املعنن أو مركباته. -

 إعار  تصنيع املعنن أو مركباته. -

ن أو  انرب  فيهاا املعان   الايت   دتخراج اخلالئاط ا -

 مركباته.

0101018 
أو  ربارن أي عم   تضمن التعرض ل ناائي كء تيان الم   ب نائي كء تين المربرنالتسمم 

 .اكيبهتريف  مركباته أو أخبرته أو أي مار   نرب 

0101019 
 التسااامم باااالمحرل  اجلليمااارل  الميتااارن   

 بأنراعها املختلفة ومضاعفاتها.

ه ول هذالتعرض أو ادتعمال أو تنا  ستنعيعم   يأ

ك شم  ذلا و املرار ومركباتها واملرار احملتر ة عليه

اعي الصااااباغة والتنظيااااف والطباعااااة واحلر اااار الصاااان 

 واجللرر واملطاط وغريها.

0101020 
 أمراض  سببها األمرنيا أو مركباتها

 

نتااج   : إأي عم   تضمن التعرض ألخبر  األمرنيا م ا 

ىل ؤري إتاليت  العضري  األعمالاألمسن   والتخمر 

 نتشا ها.اإفراز األمرنيا أو 

0101021 
أماااااراض مهنياااااة ناجتاااااة عااااان التعااااارض    

 لإل زوديانات

ت ياناتا زودا األعمال املعرةة الدتنشاق أو مباشار  األ 

 العضر ة رباصة:

صااااناعة وادااااتعمال ملمعااااات وو ناااايش متعاااانر    -

 .األو  تان وصناعة األلياف اإلصطناعية

  لةا دائمتعنر األو  تان وادتعمائصناعة  غر   -
ه تمر نااايف  صاااناعة واداااتعمال الغاااراا الااانارب   -

 .متعنر األو  تيان
صااااناعة وادااااتعمال األرهااااان احملتر ااااة علااااى   -

 اال زودياناتات العضر ة.

0101022 
ت أماااراض مهنياااة نتيجاااة التعااارض لءوتيناااا 

 الالتمس

   :مأي عم   تضمن التعرض لءوتينات الالتمس 
ي واداااتعمال ومباشااار  املطااااط الطبيعااا حتضاااري  -

 )الالتمس( واملرار اليت حتتر ه رباصة:

  انتاج ومعاجلة الالتمس الطبيعي -
 عي.صناعة وادتعمال أروات من املطاط الطبي -
حتتااارى علاااى املطااااط م ااا    الااايت  املنتجاااات -
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يف  املطااااط –مقاااابض الااان اجات  –)القفاااازات 

 أماكن الرعا ة الصحية(.

0101023 
كسااين بالغااازات اخلانقااة م اا  أول أ التساامم 

ين المربااارن  كء تيااان ائيااان وجع  دااايان  

 ائين وجيع  ومشتقاتها السامة

صاًا  ت ربصر اتم فيهاا التعارض ئاذه الغاازا     اليت  املهن

 الصرف الصحي.

0101024 
أ  نشا  وماا امض السايانر  ومركباتاه   التسمم حب

 عن ذلك من مضاعفات

مض تاناول حاا   أو تغايري اداتعمال    ساتنعي ك  عم  

ض التعار   ساتنعي وكذا ك  عم    ركباتهم أو السيانر 

 أو بتهاااااأتر أو مركباتااااه أو  ذاذ احلااااامض أو ألخباااار 

 املرار احملتر ة عليها.

0101025 
 تاااناول أو اداااتعمال أو حتضااري   ساااتنعيكاا  عمااا    تهاركباالملر  والفلر  والءوم ومالتسمم ب

عما    يوكاذا أ  مركباتهاا   أو الءوم أو الفلر  أو الملر 

 ها.غبا  وأ ألخبرتها أو التعرض لتلك املرار  ستنعي

0101026 
 تهمشااااتقا أو غازاتااااه أو البرتولالتساااامم باااا 

 ومضاعفاته

 ازاتهغ أو ادتعمال البرتول وتناواًل  ستنعيك  عم  

تلااك التعاارض ل  سااتنعيعماا   أيوكااذا   مشااتقاته أو

 غاز ة. أو دائلة أو املرار  صلبة كانا

0101027 
 أور م الملر وفا  تناول ادتعمال أو  ستنعيعم   يأ رنلمرباالملر وفر م و ابع كلر و  التسمم ب

  ساااتنعيعمااا   يكاااذا أو   اباااع كلااار و  المربااارن 

 يها.األخبر  احملتر ة عل أو التعرض ألخبرتها

0101028 
منة أمااراض تسااببها املااذ بات العضاار ة متضاا 

 ائمسان

 عضار ة ألخبار  املاذ بات ال  أي عم   تضمن التعارض  

 وائمسان م  :

إنتااااج واداااتخالص وصااانع واداااتخنام ربالئاااط    -

 ن. نرب  فيها املذ بات العضر ة أو ائمسا

ات فات املاذ ب تناول وختز ن والتخلص من خمل -

 .العضر ة أو ائمسان

0101029 
  ثالاام االثاايلعأمااراض  سااببها  ابااع كلاار و 

كلااار و االثااايلع  ثااااني كلر  ااان امليتاااان     

)كلر  ن امليتايالن(/ ثالام كلر  ان امليتاان     

 )كلر وفر م(/ثالاااااااااااااام برومرميتااااااااااااااان 

رار تااناول هااذه املاا أو ادااتعمال  سااتنعيعماا   يأ

 يها.احملتر ة علاألخبر   أو والتعرض ألخبرتها
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اإل تاايالن/  2-1ثاااني كلاار   / )برومرفاار م(

-1-1اإل تا ن/ ثالم كلار    2-1ثاني بروم 

 1-1اإل تان )ميتيملر فر م( / ثااني كلار     1

اإل تيالن )ثاني كلر  اإل تيالن(/ ثالم كلار   

ن/ ثااني كلار    اإل تيالن/  اباع كلار  اإلتايال   

الااءوبيالن/ كلاار  الءوبيااان )كلر  اان    1-2

 )كلر بران( 3 -برتار ان – 2األلي (/ كلر 

ت ركباا ياة األربارى للم  ينواملشتقات ائالرج 

 اتياااةين وكربرنياااة مااان اممرعاااة األليفائ

 .والعطر ة

0101030 
سر ن وجلالتسمم بالنرتات والنرت تات والنيرت

واألماااااال  العضااااار ة األربااااارى حلاااااامض   

 النيرت ك.

رار تااناول هااذه املاا أو ادااتعمال  سااتنعيعماا   يأ

 ليها.األخبر  احملتر ة ع أو والتعرض ألخبرتها

0101031 
التعاماااااا  مااااااع األكر المياااااان  أي عماااااا   تطلااااااب   .رنيرتأمراض  سببها األكر المين واألكر ل

 واألكر لرنيرت   م  :

ختليااااااااق )إنتاااااااااج( األكر المياااااااان املتعاااااااانر  -

Polyacrylamide .وبعض الميماو ات العضر ة 

 معام  األدنان واألجهز  التعر ضية. -

 صناعة الر ق. -

اغ عملياااات تشاااغي  اخلاماااات املعننياااة واألصاااب   -

 ومرار اللصق.

 .صناعة الز رتيف  عمليات ادتعار  الز ا -

 كيماو ات البناا. -

 مر اااةعملياااات ختلياااق )إنتااااج( املركباااات البرلي  -

 صناعة املنسرجات.يف  لألكر ليك

تصااانيع املطااااط الاااذي  ااانرب  فياااه مركباااات       -

 اإلدتري ن والبيرتار ع.

 صناعة البالدتيك واألكر لرنيرت ن . -
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 .Fumigantsصناعة املنربنات  -

0101032 
 ع هاذه ادتعمال أو تاناول أو تصاني    ستنعيعم   يأ التسمم ابينات اآلفات

 التعرض ئا.  ستنعيعم   ياملرار وكذلك أ

0101033 
النية لصاين صناعة وحتضري وجتهيز املارار واملركباات ا   أمراض تسببها املرار الصينالنية

 م  :

 كباااتاملضاانات احلير ااة ومركبااات الساالفا واملر  -

 املطهر .

 أرو ة عالج السرطان املضار  لألو ام. -

ه  املخااان   م ااا  املااار فع ومشاااتقات    األرو اااة -

يف  واملركباااات املهنئاااة  واملااارار املساااتخنمة 

 التخن ر ويف اإلنعاش.

 املركبات املسيلة للنم. -

 مركبات النيرتوجلسر ن العالجية. -

0101034 
 نشاأ تالايت   األعراض واألماراض الباثرلرجياة  

 ومشتقاتها ائرمرناتعن 

 وأ التعااارض لتاااأثري ائرمرناااات   ساااتنعيكااا  عمااا   

 .ةاملشتقات ائرمرني
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 األعمال واملهن العامل املسبب الرمز
010201 

عاارض  ت األعمااال الاايت أو الصااناعاتيف  العماا  .الصمم املهين

ري العقااااااق أو فيهاااااا العماااااال لتاااااأثري الضرةااااااا

 تؤثر على السمع. والميماو ات اليت

010202 
اف طراألعراض والعالمات الباثرلرجياة بااأل  

ة ةااعيالعليااا الناجتااة عاان االهتاازازات املر  

(vibrating whie finger) 

التعااااارض لإلهتااااازازات    ساااااتنعيعمااااا   يأ

 يف باااألطراف رباصااة إذا كااان  صاااحبه باارور    

اجم أعمااال احلفاار والتخاار م واملسااابك واملناا   

 واحملاجر والصناعات ال قيلة وغريها.

010203 
ت تنشاأ عان التعارض لان جا    اليت  األمراض

 احلرا   أو الءور  الشن ن .

و ألياة  األعمال اليت تتطلاب التعارض حلارا   عا   

 ثالجاات حفااظ يف  بارور  شاان ن  م ا : العماا   

 األطعمة  .... إخل.

010204 
 جتااةاألعااراض واألمااراض الباثرلرجيااة النا 

املاااارار ذات  أو لرار اااارمعاااان التعاااارض ل

 أشعة إكس أو يشعاعالنشاط اإل

ة أشااع أو التعاارض للرار اارم   سااتنعيعماا   يأ

 .يأ ة مار  أربرى ذات نشاط إشعاع وأإكس 

010205 
األماااراض الناجتاااة عااان اإلشاااعاعات غاااري     

 املؤ نة م  :

 األشعة فرق البفنسجية. -

 األشعة حتا احلمراا. -

 .  التعرض ئذه اإلشعاعات  ستنعيعم   يأ

010206 
 التعاارضاألعااراض واألمااراض الناجتااة عاان 

 .يلتغريات الضغط اجلر

  العما  وأالتعارض املفااجئ     ستنعيك  عم  

 ئالتخلخ  املفااج  أو مرتفع يحتا ةغط جر

 يالعم  حتا ةغط جار  أو يالضغط اجلريف 

 منخفض ملنر طر لة.
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 األعمال واملهن العامل املسبب الرمز
010301 

هذا باالتصال حبيرانات مصابة   ستنعيك  عم   راكس إن -اجلمر  اخلبي ة

 نتجاتهاا م وأأجزاا منها  أو تناول  ممها أو املرض

 راحلاراف ذلاك اجللارر و  يف  خملفاتها ااا  أو اخلام

  اغ شاحن وتفر يف  والشعر والقرون وكاذلك العما   

البضاااااائع احملتر اااااة علاااااى منتجاااااات  أو نقااااا  

 يتع الاا و خملفاتهااا أو البضااائ  أاحليرانااات اخلااام   

حيتمااا  أن تمااارن قااان تلرثاااا باااأبراغ املااارض   

 )حر صاااالت املااارض( عااان طر اااق احليراناااات أو

 فضالتها.

010302 
هذا باالتصال حبيرانات مصابة   ستنعيك  عم   لسقاو  ا

  .أجزاا منها أو املرض وتناول  ممها

010303 
ذا املستشفيات املخصصة لعالج ها يف  العم   الن ن

 املرض.

 يف  عمااال الاايت  ماان أن تضااع العماااال    األ

اتصاااال ماااع احليراناااات احلاملاااة للعصااايات    

حماااااااالت آوت يف  الن نياااااااة أو املنجاااااااز 

  نجاز احليرانات املصابة ورباصة األعمال امل

م املساااخل واماااز  وأماااكن معاجلااة حلاا يف 

 يف املصااا  ن اخلنز اار ومعاجلااة المااروش أو  

نم مؤدسااات القصااابة ومباشاار  أو معاجلااة الاا   

 اااة والغااانر والعظاااام والقااارون واجللااارر الطر

 والعالج البيطري.

 أعمال املخابر البيرلرجية. 

010304 
نات يراك  األعمال اليت تستنعي التعام  مع احل احلمى املالطية )الءوديال(

 .ااملصابة أو أجزائها أو ج  ها أو تناوئ

010305 
أي عم   ستنعي االرباتالط بانم مصاا  أو أحان      ىالتها  المبنى الفريوس نرع: بى أو د

منتجاتاااه أو مصااان  للفاااريوس ماااع ةااارو   تااارفر     
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 األعمال واملهن العامل املسبب الرمز
 الشروط التالية:

  أن  ماارن العاماا  غااري مصااا  بااالفريوس قباا  -

 االلتحاااق بالعماا  ماان واقااع الفحااص الطااي 

 األولي قب  العم .

وثيقاااة يف  أن تماارن حارثااة التعاارض مرثقااة     -

  مسية.

أن  ااتم إثبااات وجاارر املاارض لاانى املاار ض  -

 ة ناق  العنوى من ربالل الفحرصات املخء

 ومعطيات امللف الطي.

أن تظهاار الفحرصااات املخء ااة للعاماا  تغااري     -

نتيجااة الفحااص إىل اإلجيابيااة ربااالل السااتة     

 أشهر املرالية حلارثة التعرض

010306 
رض العاااملع الااذ ن تتطلااب طبيعااة عملااهم التعاا     فريوس نقص املناعة املمتسبة.

أو  ربارى منتجاتاه أو السارائ  اجلسامية األ    للنم أو

  األنسااجة ملرةااى مصااابع بااالفريوس مااع ةاارو   

 ترفر ك  الشروط التالية:

  أن  ماارن العاماا  غااري مصااا  بااالفريوس قباا  -

 االلتحاااق بالعماا  ماان واقااع الفحااص الطااي 

 األولي قب  العم .

وثيقاااة يف  التعاارض مرثقااة  أن تماارن حارثااة    -

  مسية.

أن  ااتم إثبااات وجاارر املاارض لاانى املاار ض  -

 ة ناق  العنوى من ربالل الفحرصات املخء

 ومعطيات امللف الطي.

ري أن تظهاار الفحرصااات املخء ااة للعاماا  تغاا    -

ة نتيجااة الفحااص إىل اإلجيابيااة ربااالل الساات    

 .أشهر املرالية حلارثة التعرض

010307 
 .يقنرات الصرف الصحيف  املنجز األعمال  - المزاز
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 األعمال واملهن العامل املسبب الرمز
 ر اة األعمال الفالحياة وكاذلك األعماال املؤ    -

أو   هاااإىل اإلربااتالط باحليرانااات األلفيااة وج 

 فضالتها.

010308 
 ماراض العرام  احلير اة األربارى املساببة لأل   

يت اجلااناول والاايف  املعن ااة مل  اارر ذكرهااا

ط لنشااامت إثبااات عالقتهااا املباشاار  بطبيعااة ا   

 ا املهين علمي

منشااااآت الرعا ااااة الصااااحية والصاااارف يف  العماااا 

الصاااحي والتعامااا  ماااع احليراناااات واحلشااارات    

 والقرا ض.
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 األمراض املهنية تبعًا لوظائف وأجهزة اجلسم: -2
 .ياجلهاز التنفسيف  األمراض املهنية 0201

 اجللد واألغشية املخاطية.يف  األمراض املهنية 0202
 .يالعظمية الناجتة عن التعرض املهناإلعتالالت العضلية  0203
 .ياإلضطرابات النفسية السلوكية الناجتة عن التعرض املهن 0204

 أمراض مهنية أخرى. 0205
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 اجلهاز التنفسي:يف  األمراض املهنية 0201

 األعمال واملهن املرض الرمز
020101 

 لايت ايارزس(  رنرمرك)بنأمراض الغبا  الرئري 

 تنشأ عن:

 يلمرزس(.ل)د يمالغبا  الس -

 .غبا  االدبسترس )أدبسترزس( -

 

التعااارض لغباااا  حااان م    ساااتنعيعمااا   يأ -

 يتار حتالايت   املارار  أو الترلن ملار  الساليما 

 ٪5علاااى ماااار  الساااليما بنسااابة تز ااان علاااى     

أو حناااا  املنااااجم واحملااااجر يف  كالعمااا 

ت صاااناعة املسااانايف  أو صاااحنها أو األحجاااا 

 ااة أ أو تلميااع املعااارن بالرماا    ة أوااحلجر اا

 .نفس التعرض يأعمال أربرى تستنع

 لغباا  االدبساترس  أي عم   ستنعي التعارض   -

ورباصااة ادااتخراج ومباشاار  ومعاجلااة ربامااات  

وصاااااخر  األدبساااااا ومباشااااار  واداااااتعمال  

العمليااااات الصااااناعية  يف  األدبسااااا اخلااااام 

 –األدبسااا  اإلمسناا   –التالياة: )األدبساابا  

 –النسيج  األدتبسب  -البالدتيك  األدتبسا

طااااط  طاااالا وصااااحائف ووصاااالت ماااان    امل

األدبتسااب  حشاار بطااائن اإلحتماااك حتتااري   

علاااى األدبسااابا  منتجاااات مقبرلاااة أو مااارار  

ا علاى األدبساا( وكاذلك    عازلة حمتر ة أداًد

أعماااال النااانف والغااازل والنسااايج وربياطاااة    

املنتجااااااات احملتر ااااااة علااااااى األدبسااااااا 

وادااتعمال وحتطاايم وإزالااة املاارار احملتر ااة 

اإلدبسا املقاذوف وعازل    على اإلدتبسا أو

احلااارا   براداااطة مااارار األدبساااا وأعماااال 

وةع وإزالة العرازل احلرا  ة احملتر اة علاى   

اإلدبسا وأعمال التجهياز والصايانة واحلفاظ    

حماااااالت وتراباااااع يف  املنجااااار  باااااآالت أو

احملالت ممسر  أو حمتر ة على مرار  نرب  

تمر نهاااااا واألعماااااال الااااايت  يف  األدبساااااا
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 األعمال واملهن املرض الرمز
مالبااس حتتااري علااى  تسااترجب عااار  محاا 

 اإلدبسا.

020102 
 تعارض أمراض اجلهاز التنفسي الناجتاة عان ال  

  بارر  وألغء : القطان )بيسينرداز( والمتاان     

ال  التلك )تلمرزس(  وربيارط القناب والسايز   

 والقصب السمري

  غباااو  غبااا  القطاان لالتعاارض   سااتنعيعماا   يأ

قناب   ال رر   التلك  وغباا  ربيارط    وغبا  بالمتان

 ربياارط القصااب الساامري ورباصااة األعمااال  غبااا و

ئة دااي الايت تساتنعي التعاما  مااع األليااف بأمااكن     

 أماكن الغزل أو النسيج.يف  التهر ة

020103 
 :أزمات  بر بسبب التعرض املهين لآلتي

 األ زودينات -1

 ر ة املضارات احلي -2

 الفر ما لنهين   -3

ركيبهااااا تيف   اااانرب الاااايت  املنظفااااات -4

 اخلمائر

 النقيق واحلبر  غبا  -5

أي عمااا   تضااامن التعااارض ملساااببات األزماااات    

 الربر ة املهنية املذكر   م  :

 اتاب إنتااج املر يف  ادتخنام البرلي  ر   ان -

 وحشاار الردااائن وصااناعة األداافنج الصااناعي    

 وخملفاتها.

ار  ش )بخ( النهانات والار نيش وصاناعة مار    -

 .بهاتركييف  العزل اليت تنرب  األ زوديانات

 سباكة )القرالب الرملية(.أعمال ال -

يف  ادااااااتخنام أنهين  اااااانات األمحاااااااض   -

رلي البااواملعاجلااة الميميائيااة إلنتاااج األلمياان 

 إدرت والراتنجات اإل بركسية.

 ش )باااخ( الااانهانات وصناعااااة وادتخاااانام     -

مرار و( ةالرغر ة )الراتنجات اإل بركسي املرار

 الطالا والتغطية.

 جلاااةعاامليف  اداااتخنام األميناااات األليفاتياااة -

 ر ااارالميميائياااة إلنتااااج البااارلي أميااانات وتم

 ناتالنفط ومعاجلة املطاط و ش )باخ( الانها  

كساية   بروتناول املرار الرغر ة الراتنجياة اإل 

 ومرار الطالا والتغطية.

تصااانيع وتنقياااة وحتضاااري وإعااانار وختاااز ن      -

)تااناول( األرو ااة م اا  املضااارات احلير ااة     
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 األعمال واملهن املرض الرمز
ات ومستخلصات الغنر ومصنعاتها واملستحضار 

السامة للخال ا والفطائر النشطة ومرار الاتطهري  

 والتعقيم.

 .طر ةأنشطة الرعا ة الصحية والبييف  العم  -

020104 
 اداية التها  احلر صالت الرئر ة ألدابا  حس 

 مهنية ربا جية املنشأ 

Extrinsic Allergic Alveolitis 

 أي عماا   تضاامن ادتنشاااق أنااراع ماان األغااء      

ت روباااااأل رودااارالت امللرثاااة بامليمالعضااار ة أو 

 :أنشطة العم  م  يف  والفطر ات املرجرر 

ىل ال إ تعاارض فيهاا العما   اليت  كافاة األعمال -

 طحان ادتنشااق األغء  الناجتة عن ختاز ن و 

 وتعبئة احلبر  الغذائية.  
أعمااااال تربيااااة الطياااار  وتااااناول خملفاتهااااا   -

 )بقا اها( م   الر ش والزب .

ض تعاار الاايت  ة أو الصااناعيةالعمليااات الز اعياا -

 قصاب فيها العمال إىل أغء  القش ومصاص ال

 )البجاس( والتنب.

ام تصاانيع وجتهيااز األعااالف املصاانعة بادااتخن  -

 املرار املذكر   أعاله.
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 اجللد واألغشية املخاطية:يف  األمراض املهنية 0202

 األعمال واملهن املرض الرمز
020201 

أو طفاااح جلاااني  التهاااا  اجللااان التالمساااي 

(urticaria   التهاباااااات وتقرحاااااات اجللااااان  )

  عراما املزمنة الناجتة عن التعارض املهاين ل  

 لاجلناويف  حمسسة معروفة مل  تم ذكرها

لجلن ة لالتعرض املتمر  للمرار املهيجة واحملسس

 ن ااااةامل بااااا علميااااا عالقتهااااا بااللتهابااااات اجلل  

 منة.وااللتهابات والتقرحات املز  التالمسية

020202 
 التعرض للمرار التالية: البهاق املهين

 ثالثي بيرتي  الفينرل. -

 ثالثي بيرتي  الماتيمرل. -

 أما   فينرل. -

 هين وكر نرن. -

020203 
 اإللتهابات الفطر ة باجللن واألهافر

Occupational photodermatoses 
األعمال اليت تتطلاب التعارض لان جات احلارا       

 أشعة الشمس.العالية أو األشعة السينية و
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 االعتالالت العضلية العظمية الناجتة عن التعرض املهني: 0203
 األعمال واملهن املرض الرمز

020301 
 أمراض المتف:

 عضلة المتف النوا  متزامنة  -

 أوتا  المتف. التها  -

 األعمااال الاايت تتطلااب حركااات متماار   وشاااقة     

رى ودر عة ملفص  المتاف عنان أو أعلاى مان مسات     

 .المتف

020302 
 أمراض املرفق:

  لتهاا الميس الزاللي للمرفق أو ا التها  -

 النسيج اخللري ما حتا اجللن.

ي األعمااال الينو ااة الاايت تساابب احتماااك ربااا ج   

شااان ن أو مساااتمر أو ةاااغط شااان ن  علاااى مفصااا   

 املرفق.

020303 
 أمراض الين أو الساعن

 التها  النسيج اخللري حتا اجللن. -

ية غشااعن أو األالتهااا  أوتااا  الياان أو السااا -

 املصلية لألوتا .

 .يالنفق الردغ متالزمة -

  جياألعمال الينو ة اليت تسبب احتماك ربا -

شاان ن أو مسااتمر أو ةااغط شاان ن علااى مفصاا  

 الردغ أو ما حرله.

 مر  تتطلب حركات متاليت  األعمال الينو ة -

 تمرأو إجهاار شان ن أو أوةااع غاري مرحياة تسا      

 .لفرتات طر لة للين أو الردغ

020304 
 أمراض الركبة

 تهاا  الالتها  الميس الزاللاي للركباة أو    -

 .النسيج اخللري ما حتا اجللن

ي األعمااال احلرفيااة الاايت تساابب احتماااك ربااا ج  

 ة.ركبشن ن أو مستمر أو ةغط شن ن على مفص  ال

020305 
اعااااتالالت أدااااف  الظهاااار املزمنااااة تشاااام :  

 قاااراصالاااتغريات االحناللياااة للفقااارات أو األ  

 الفقا  ة.

 أو األعماااال الشااااقة الااايت تتطلاااب  فاااع األثقاااال 

 يف حركاااات الظهااار العنيفاااة املتمااار   أو العمااا   

 أو أوةااااع قسااار ة متمااار   كااا ين والتاااراا الظهااار 

 قيلاة  ال اهتزازات اجلسم الملية كسائقي الشاحنات

ب جيا وآليات حضائر البنااا ويف مجياع األحارال    

 أال تق  من  التعرض عن عشر دنرات.
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 االضطرابات النفسية السلوكية الناجتة عن التعرض املهني: 0204

 األعمال واملهن املرض الرمز
020401 

ث االعااتالل النفسااي مااا بعاان التعاارض حلااار     

 جسيم.

Post- traumatic stress disorder 

 جمال حارث جسيم.يف  التراجن

 

 :أمراض مهنية أخرى 0205

 األعمال واملهن املرض الرمز
020501 

 غاااريالااارأ أ  )تذباااذ  املقلاااتع السااار ع ال 

 إ اري(

 أعمال املناجم حتا األ ض.

020502 
ادااااتعمال أو تااااناول أو    سااااتنعيعماااا   يأ التهابات وتقرحات العع املزمنة

  أوالتعااارض للقطاااران أو الزفاااا أو البيتااارمع   

و ألفلار  اأو  الز رت املعننية )ااا فيهاا الباا فع(   

مركبااااات أو منتجااااات أو متخلفااااات هااااذه   يأ

ربارى  أاملرار وكذا التعارض أل اة ماار  مهيجاة     

 صلبة أو دائلة أو غاز ة.

020503 
قاا  تاألعمااال الاايت تسااتنعي الرقاارف ملاان  ال   روالي الساقع

 تعن دان عا ولفرت  ال تق  عن أ بع داعات  رمًي

 نفس املهنة.يف 

020504 
ر أو اليت تساتنعي محا  أو  فاع أو جا    األعمال  الفتق اإل بي املباشر

هاا  مرعجميف  رفع األثقال على أال تق  األثقال

  ر.ا وملن  دنتع أو أكعن طن واحن  رمًي
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 ( 2جدول رقم )
 تقدير درجة العجز

 :يحاالت الفقد العضويف  أوالً: تقدير درجات العجز
 

 النسبة املئوية لدرجة العجز العجز املتخلف رقم
1 

 %80 األ ن إىل المتفبرت الذ اع 

2 
 %75 برت الذ اع األ ن إىل ما فرق المرع

3 
 %65 برت الذ اع األ ن حتا المرع

4 
 %70 برت الذ اع األ سر إىل المتف

5 
 %65 برت الذ اع األ سر إىل ما فرق المرع

6 
 %55 برت الذ اع األ سر حتا المرع

7 
 %65 الساق فرق الركبة

8 
 %55 الساق حتا الركبة

9 
 %55 الصمم المام 

10 
 %35 فقن العع الراحن 

 أمين أيسر 
11 

 %30 %25 برت اإلبهام

12 

 %18 %15 برت السالمية الطرفية لإلبهام

 %12 %10 برت السبابة

 %6 %5 برت السالمية الطرفية للسبابة

 %10 %8 لسالميتع الطرفية والردطى للسبابةبرت ا

13 

 %10 %8 برت الردطى

 %5 %4 برت السالمية الطرفية الردطى

 %8 %6 الطرفيةوبرت السالميتع الردطى 

14 

 %6 % 5  الردطىاإلبهام وبرت أصبع خبالف السبابة و

 %3 % 2.5 برت السالمية والطرفية

 %5 %4 برت السالميتع الطرفيتع

15 
 %60 برت الين اليمنى عنن املعصم
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 النسبة املئوية لدرجة العجز العجز املتخلف رقم
16 

 %50 عنن املعصم ىيسربرت الين ال

17 
 %45 برت القنم مع عظام الماح 

18 
 %35 برت القنم رون عظام الماح 

19 
 %30 برت  ؤوس مشطيات القنم كلها

20 
 %10 اخلامسة للقنم ةبرت األصبع املشطي

21 
 %10 عظمة مشطهبرت إبهام القنم و

22 
 %5 برت أصبع القنم خبالف السبابة

23 
 %4 إلبهام القنمبرت السالمية الطرفية 

24 
 %3 برت السالمية الطرفية لسبابة القنم

25 
 %3 اإلبهامبرت أصبع القنم خبالف السبابة و

 أيسر أمين انكيلوز املفاصل يالطرف العلو 
 اإلبهام: 
 %6 %8 ام كحالة بسط يف  يالسالم يانميلرز املفص  السالم 

 %8 %10 ام ك حالة ثينيف  يالسالم يانميلرز املفص  السالم 

 و بسااطأ حالااة ثااين يف  يالسااالم يانميلاارز املفصاا  املشااط  

 كام 
10% 8% 

 %6 %8 ينحالة نصف ثيف  سالميال يانميلرز املفص  املشط 

 يساااالمال ساااالميوال ساااالميال يانميلااارز املفصااالع املشاااط 

 يجزئ حالة ثينيف  لالبهام

15% 12% 

يف  يساالم ال ساالمي وال ساالمي ال يانميلرز املفصالع املشاط   

 كام  حالة بسط كام  أو ثين

18% 15% 

 %12 %15 دغانميلرز املفص  بع مشطية اإلبهام وعظام الر 

 %4 %5 لإلبهام سالميال سالميربلع باملفص  ال 

 %10 %15 سالميال يربلع باملفص  املشط 

 العضالة  ن عما  لإلبهاام نتيجاة أثار  التئاام أو فقا      يتقر ب جء 

 املباعن 

20% 16% 

 أيسر أمين السبابة: 
 %4 %6أو  األول يف حالااة ثااين  سااالميال سااالميانميلاارز املفصاا  ال  
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 النسبة املئوية لدرجة العجز العجز املتخلف رقم
 بسط

أو  ينلااة ثاايف حا يال ااان سااالميال سااالميانميلاارز املفصاا  ال 

 بسط

2% 1% 

 حالاة  يف ياناألول وال ا  ساالمي ال ساالمي انميلرز املفصلع ال 

 أو ثين بسط

8% 5% 

 %6 %8 و بسطأ حالة ثينيف  سالميال يانميلرز املفص  املشط 

ألول ا ميساال ال ساالمي وال ساالمي ال يانميلرز املفص  املشط 

 كام   حالة بسط كام  أو ثينيف  يوال ان
12% 10% 

 الوسطى:
أو  لااة ثااين األول يف حا سااالميال سااالميانميلاارز املفصاا  ال  

 بسط   
6% 4% 

أو  ينلااة ثاايف حا يال ااان سااالميال سااالميانميلاارز املفصاا  ال 

 بسط 

2% 1% 

 حالاة  يف ياناألول وال ا  ساالمي ال ساالمي انميلرز املفصلع ال 

 أو بسط ثين

6% 5% 

 %4 %6 سالميال يانميلرز املفص  املشط 

ول األ الميسا ال سالميوال سالميال يانميلرز املفاص  املشط 

 أو بسط  يف حالة ثين يوال ان

10% 8% 

 البنصر أو اخلنصر:
أو  ة ثااينول يف حالاااأل سااالميال سااالميانميلاارز املفصاا  ال  

 بسط 

4% 3% 

أو  ينلااة ثاايف حا يال ااان سااالميال سااالميانميلاارز املفصاا  ال 

 بسط 

2% 1% 

 %3 %4   سالميال يانيملرز املفص  املشط 

 يل اان ل واواأل ساالمي ال ساالمي ال يانميلرز املفاصا  املشاط   

  يف حالة بسط أو ثين

6% 4% 

 انكيلوز اليد:
 %50 %60 انميلرز مجيع مفاص  الين أو األصابع  
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 النسبة املئوية لدرجة العجز العجز املتخلف رقم
 %35 %45 م إلبهااانميلرز مجيع مفاص  الين واألصابع فيما عنا  

 قطع األوتار: 
 كامل( : ي)أ( قطع الوتر الباسط عند قاعدة االصبع )االصبع يف حالة ثن 

 %10 %12 االبهام  

 %10 %12 السبابة  

 %8 %10 الردطى   

 %6 %8 البنصر أو اخلنصر  

 السالمية الثانيةيف  قطع الوتر الباسط قبل اندغامه
 كامل( : يحالة ثنيف  )السالميتني األخريتني

 %4 %6 االبهام  

 %3 %4 السبابة  

 %2 %3 البنصر أو اخلنصر  

 السالمية األخرية مباشرةيف  قطع الوتر الباسط قبل اندغامه
 كامل( : يحالة ثنيف  )والسالمية األخرية

 %4 %6 االبهام  

 %1 %2 السبابة  

 %0.5 %1 الردطى أو البنصر أو اخلنصر 

 
 

حالة بسط يف  األول )األصبع سالميال سالميوال سالميال يقطع الوتر القابض عند املفصل املشط )ب
 (:كامل

 %16 %20 االبهام  

 %10 %12 السبابة  

 %5 %6 اخلنصر  وأالبنصر  

 %8 %10 الردطى   

  يالثان سالميال سالمي)ج( قطع الوتر القابض عند املفصل ال 
 حالة بسط كامل( :يف  خرية)السالمية األ

 %6 %8 االبهام  

 %2 %3 السبابة  

 %1 %2 الردطى   
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 النسبة املئوية لدرجة العجز العجز املتخلف رقم
 %1 %1.5 اخلنصر  وأالبنصر  

 )د( العضد والساعد : 
 %25 %30 تعرر اخللع بالمتف  

 %30 %40 انميلرز تام بالمتف  

 %25 %30 بالمتف  يانميلرز جزئ 

 %20 %25  اع ملرازا  المتف ذحركة  فع اليف  نقص 

 %10 %15 ر جة 30  اع إىل أعلى اقنا ذحركة  فع اليف  نقص 

 %30 %40 سم باجل ثر  التئام مقين  حلركة العضن والعضن ملتصقأ 

 %40 %50 كسر غري ملتحم بالعضن 

 %10 %15  يكسر غري ملتحم بالنتراه املرفق 

 %40 %50 ر جة  180ر جة يف  بسط كام يف  انميلرز املرفق 

 %30 %40 ر جة  150زاو ة يف  انميلرز املرفق 

 %25 %30 ر جة  90زاو ة يف  انميلرز املرفق 

قا   أر جة أو  45اثر  التئام مقين  حلركة بسط املرفق لزاو ة  

 (لزاو ة حار  حالة ثينيف  )الساعن
40% 35% 

 %15 %20 ر جة  90أثر  التئام مقين  حلركة بسط املرفق لزاو ة  

 %12 %15 ر جة 135أثر  التئام مقين  حلركة بسط املرفق لزاو ة  

 %40 %50 بطح  المب وال حركيتيف  كسر بالساعن مع اعاقة تامة 

 %25 %30  90و 10 أثر  التئام مقين  حلركة المب بع ر جيت 

 %15 %20 90و 45 أثر  التئام مقين  حلركة المب بع ر جيت 

 %10 %15 لردخ فص  امكسر بالتحام معيب بعظام الساعن عائق حلركات  

 %20 %25 انميلرز تام بالردخ   

 %12 %15 بالردخ   يانميلرز جزئ 

 %20 %25 انميلرز الردخ مع بسط الين والمب كام  

 يواألعصاب واألوعية الدموية بالطرف العلوالعضالت  
   ةمر  العضالت: -1 

 %25 %30 ةمر  العضلة ذات الرأدع العضر ة  

 %20 %30 ةمر  العضلة النالية  
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 النسبة املئوية لدرجة العجز العجز املتخلف رقم
   شل  األعصا  -2 

 %25 %30 واالصابة عنن املرفق   يشل  العصب الزنن 

 %15 %20 واالصابة عنن الين   يشل  العصب الزنن 

 %40 %50 سوة الرؤعلى الفرع للعضلة امل ل أ يالمعءشل  العصب  

 %30 %40   يشل  العصب المعء 

 %35 %35 شل  العصب املتردط  

 %8 %10 شل  العصب حتا اللر   

 %15 %20   يشل  العصب النائر 

 %50 %60  يوالمعء يشل  العصب الزنن 

 %50 %60 واملتردط  يشل  العصب الزنن 

 %65 %75 واملتردط  يوالمعء يالزننشل  العصب  

 األوعية النمر ة : -3 

 تعام  احلالة معاملة البرت إنسنار بالشرا ع نتجا عنه غرغر نا   

 %30إىل %10من إنسنار باألو ر  نتجا عنه أوز ا مزمنة  

 يالطرف السفل 
متردط  دم واملفاص  جين  مع ةعف 6كسر بالفخذ مع قصر  

 العضالت  ب
30% 

 %12 دم 4كسر بالفخذ مع قصر  

 %8 دم 3كسر بالفخذ مع قصر  

 %20 كسر غري ملتحم بالرةغة مع ةعف بالفخذ  

 %30 كسر غري ملتحم بالرةغة مع ةعف شن ن بالفخذ   

 %20 الساق ملتحم بشم  معيب  كسر بعظميت 

 %50 كسر غري ملتحم بالساق  

 %50 وةع منادب يف  يانميلرز املفص  احلرقف 

 %50 ر جة  100ر جة يف  انميلرز بالركبة 

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

 %15 ر جة180ر جة  90 انميلرز بالركبة متحرك بع ر جيت 

 %50إىل %60منر جاة   90أثر  التئام خبلفية الركبة مقين  حلركة البسط لغا اة   
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 النسبة املئوية لدرجة العجز العجز املتخلف رقم
 أو أق  

 %30إىل %50من   135 ة ط لغاثر  التئام خبلفية الركبة مقين  حلركة البسأ 

 %10إىل %30من   170 ة ط لغاثر  التئام خبلفية الركبة مقين  حلركة البسأ 

 %25 بالركبة  يتشره يالتها  مفصل 

 ار مان    اة أك انميلرز بماما  القانم ماع  فاع القانم ألعلاى زاو       

 ر جة  100
50% 

 %35 ر جة  100زاو ة يف  بمام  القنمانيملرز  

 %20 )أحسن وةع( 90زاو ة يف  انميلرز بمام  القنم 

 %15  ياملش وةع بسبب تعطي  حركةيف  انميلرز ابهام القنم 

 %15 وةع جين يف  مجيع أصابع القنميف  انميلرز 

 %15 تفرطح القنم نتيجة كسر العظام   

 يالعضالت واألعصاب بالطرف السفل 

 %20 للفخذ  يةمر  عضالت اجلزا األمام -1 

 %30 ةمر  عضالت الفخذ كلها  

 %40  يةمر  عضالت الطرف السفل 

 %30 ةمر  عضالت الساق مجيعها  

 %10 للساق  يةمر  عضالت اجلزا األمام 

 %80ىلإ %10من  ةمر  العضالت املطرر   

 %50 صك تام ) جنير فاجلم ( مع ةعف شن ن بالعضالت 

  ي:شل  أعصا  الطرف السفل -2 

 %50  ي شل  تام بالعصب الر ك 

 %50   يشل  تام بالعصب الفخذ 

 %30  يالرحش يشل  العصب املأبض 

 %30   ياالنس يشل  العصب املأبض 

 %40 يوالرحش يواالنس يشل  العصب املأبض 

 %60  ملأمصحر  ب يوالرحش ياالنس يشل  العصب املأبض 

 %20   يشل  العصب الشظر 

 : وعية النمر ةألا -3 
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 النسبة املئوية لدرجة العجز العجز املتخلف رقم
  عام  معاملة البرت انسنار الشرا ع نتجا عنه غرغر نا 

 %30ىل إ %10من  نتجا عنه اوز ا مزمنة  يانسنار و  ن 

ع مااليع نتجااا عنااه اوز ااا بااالطرفع السااف   يانساانار و  اان 

 والرقرف  يقرحة مزمنة تؤثر على املش
 %50ىل إ %20من 

 و ساابب ي ماان شاافاؤها بالتاانرب  اجلراحااال الاايت  يالانوال  

 عنها قرحة مزمنة 
 %30ىل إ %20من 

 ياملركز ياصابات الرأس واجلهاز العصب

 %10ىل إ %5من  فقن شعر فرو  الرأس   

ة ا جياابالصاافيحة اخل يصااابة بااالرأس نااتج عنهااا فقاان عظماا    إ 

 والناربلية )حسب مساحة اجلزا املفقرر( 
 %40إىل  %10من 

مجمااة  إصااابة بااالرأس مصااحربة أو غااري مصااحربة بمساار اجل      

و أورباة  نها رومصحربة أو غري مصحربة با جتاج باملخ ونتج ع

قاارى اليف  المااالم أو نقااصيف  ا تعاشااات أو صااناع أو لع مااة

 .العقلية حسب شن  احلالة

 %70ىل إ %20من 

 %100   يإصابة بالرأس نتج عنها اةطرا  عقل 

 %100  غري قاب  للشفاا يبشل  نصفنز ف باملخ مصحر   

 %100 غري تام مع افاز ا  يشل  نصف 

 %60إىل  %20من  أ ن غري تام  يشل  نصف 

 %40إىل  %20من  أ سر غري تام  يشل  نصف 

 %100إىل  %70من  تام مصحر  بترتر العضالت  يشل  نصف 

 %80 األ ن   يشل  تام بالطرف العلر 

 %70 األ سر   يالعلرشل  تام بالطرف  

 %40ىل إ %20من   ن األ يشل  غري تام بالطرف العلر 

 %30إىل %15من   سر  األ يشل  غري تام بالطرف العلر 

 %20 إىل %10من  فاز ا بسيطة  أ 

 %60إىل  %30من  أفاز ا واةحة  

 %30إىل  %20من  ة أو نار   يلنربات صرعية قل 

 %80إىل  %30من  نربات صرعية متعنر   
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 النسبة املئوية لدرجة العجز العجز املتخلف رقم
 %100 شل  الطرفع السفليع  

 %70 من ممغري  يشل  الطرفع السفليع غري كام  أو املش 

 %70ىل إ %30من  عصا بمممن بعماز أو  يشل  الطرفع السفليع واملش 

 %70إىل  %40من  يتمهف احلب  الشرك 

 %70ىل إ %50من  املنت ر ياملركز تليف اجلهاز العصي 

 :ولالعصب األ 

 %5 فقن حادة الشم  

 : يالعصب الثان 

 %35 لعع واحن   يةمر  تام بالعصب البصر 

 %100  يةمر  تام مزروج بالعصب البصر 

 :العصب الثالث والرابع والسادس 

 %10إىل %5من  شل  بالعضالت الناربلية باحنى العينع  

 %20إىل  %10من  شل  بالعضالت الناربلية بالعينع   

 %15إىل  %10من  لبصرازرواج إشل  بالعضالت اخلا جية بالعينع بنون  

 %25 زرواج البصر إشل  بالعضالت اخلا جية مع  

 :العصب اخلامس 

صااف التهااا  بااأطراف العصااب اخلااامس مااع تقلااص عضااالت ن 

 الرجه مصحر  بأمل 
 %20ىل إ %15من 

 %20إىل  %10من  لرجه شل  بالعصب اخلامس مصحر  بفقن احلسية بنصف ا 

  : العصب السابع 

 %20إىل  %10من  عع  ال ينمع عنم القن   على غلق جف يشل  بالعصب الرجه 

 %50ىل إ %30من  ا مًع عينعمع عنم القن   على غلق ال يشل  بالعصب الرجه 

 العنق 

 %30إىل  %10من  لتصقة لتئام مر  اان ناا العنق لألمام نتيجة تقلص العضالت أو أث 

 %40ىل إ %20من   يان ناا العنق التشنج 

 يالعمود الفقر 
 %40إىل  %20من  كة احلريف  دركليرز أو لر روز أو كيفرز مع حتن ن 

 %30إىل  %10من  كة احلريف  ا باألم وحتن نبروز أو اخنساف مصحرًب 
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 النسبة املئوية لدرجة العجز العجز املتخلف رقم
 %40إىل  %30من  رات  مع تيبس مفاص  الفق يتشره يمفصل يالتها  عظم 

رات مااع تياابس مفاصاا  الفقاا يتشااره يمفصاال يالتهااا  عظماا 

 وصعربة التنفس 
 %80إىل  %30من 

 %60إىل  %30من   يكالشر بالفقرات مع دالمة النخاع يخناع يالتها  عظم 

 %40ىل إ %30من   يمرض برت غري مصحر  خبراج ر ن 

 %70إىل  %50من  يمرض برت مصحر  خبراج ر ن 

 األنف 

 %25إىل  %5من  ةيق باألنف بنون فقن وال  من عالج الضيق  

 %15 كسر بعظم األنف مصحر  بضيق اخلياشيم  

 %10 فقن أ نبة األنف  

 %20إىل  %10من  باألنف بنون ةيق اخلياشيم  يفقن جزئ 

 %40إىل  %20من  فقن األنف بنون ةيق اخلياشيم  

 %50إىل  %20من  فقن األنف مصحر  بضيق اخلياشيم  

 العني 

  :اجلفرن واملسالك النمعية 

لتحمة اق املاحنراف حافة اجلفن للنارب  أو اخلا ج أو التص 

 اجلفنية التحمة املقلة  
 %10إىل  %5من 

 %15 احن  مزمن غري قاب  للشفاا من ناحية و ينادر  رمع 

 %30 ع مزمن غري قاب  للشفاا من الناحيت ينادر  رمع 

  

 احلجاجتلف 

 

 %25 إىل % 15من

 املقلة : الكتاركتا االصابية : 
هة بهذه العع ن  نسبة العالتام تقعنن وجرر كتا كتا بالعع تسبب ةعف باإلبصا  قن  ص  إىل ر جة الفقن ا (أ) 

ذا كاناا  إ ئاذا القاانرن  املرافق صا  ( من اجلنول اخلاص حباالت فقن اإلب4بالفقر  )بنسبة اإلبصا  املبينة 

 صال  ر جة اإلبصا .إيف  يعملية إزالة المتا كتا ال جتن

زالة المتا كتاا باداتعمال   إبصا  بعن عملية صابية تقن  العاهة حسب ر جة اإلإزالة كتا كتا إذا عملا عملية إ ( )

 حالاة ازالاة كتا كتاا   يف  مقاب  عنم اننماج الصار تع  %10ا للجراحة و زار ا تمميلًيتعتء جزًااليت  النظا  
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 النسبة املئوية لدرجة العجز العجز املتخلف رقم
 .%35زالة كتا كتا عن إالعع امرى بها عملية يف  عع واحن  وحبيم ال تتعنى العاهةيف 

 ذناأل 
 %5 ذن اخلا جية فقن أو تشر ه بصران األ 

 %10 ذنع فقن أو تشر ه بصران األ 

 يالفك العلو 
 %20إىل  %10من  املضغ مممن  

 %40إىل  %30من  املضغ غري مممن  

جييب ونفية متص  أو غري متص  باحلفر  األفقن بسقف احللق  

 .   يائراا الفم
 %30إىل  %10من 

 %60إىل  %40من  مع تشره األنف والرجه  يصابة بالفك العلرإ 

 يالفك السفل 
 %10إىل  %5من  املضغ مممن  

 %40إىل  %30من  املضغ غري مممن  

 %30إىل  %10من  ه  من أوال  من  ر يالصنغ يربلغ باملفص  الفم 

 %20 ةيق بالفم  سبب انميلرز الفمع   

 %25 فقط  لسرائاةيق بالفم  سبب انميلرز الفمع  سمح بتناول  

تشااره  عن مااعبأكملااه أو ببقاااا الفاارع الصااا يفقاان الفااك الساافل 

 الرجه 
 %60إىل  %40من 

 األسنان 

 %5ىل إ %1من  دنان أفقن لغا ة مخس  

 %10ىل إ %5من   يتركيب طقم صناعممان إفقن نصف األدنان مع  

 %25  يفقن نصف األدنان مع عنم تركيب طقم صناع 

 %15  يممان تركيب طقم صناعإدنان مجيعها مع فقن األ 

 %40إىل  %30من   يناعصممان تركيب طقم إفقن األدنان مجيعها مع عنم  

 اللسان 

 %40إىل %10من  مالم لتصاقات وحالة البرت اللسان حسب اتساعه واإل 

  %30ىل إ %10من   يمل  تحسن بالعالج اجلراح ينادر  لعاب 

 يالبلعوم األنف 
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 النسبة املئوية لدرجة العجز العجز املتخلف رقم
  اجلاانا ناااتج عاان التصاااق احللااق ب    ينفااةاايق بااالبلعرم األ  

 للبلعرم   ياخللف

  %40إىل  %15من 

  %60ىل إ %40من  ةيق بالبلعرم مصحر  بصمم  

 يالبلعوم السفل 

  %30ىل إ %10من   ةيق بالبلعرم  عيق البلع  

 احلنجرة 

  %20 ر ن احلنجر   

  %20إىل  %5من  الصرت يف  ةيق باحلنجر  تسبب حبة 

  %20إىل  %10من  فس الصرت مع ةيق التنيف  ةيق باحلنجر  تسبب حبة 

ربة ع أنبوة  ستنعيةيق باحلنجر  تسبب عنه ةيق بالتنفس  

 حنجر ة 
 %40إىل  %30من 

نور حما ةيق باحلنجر  تسابب عناه انعانام الصارت ماع تلاف        

 باألوتا  الصرتية 
 %50إىل  %40من 

 ءياملر 
 %30إىل %10من  عا  عيق البليةيق باملر 

 املعدة 
  %40إىل  %30من  قرحة مزمنة  

مااع  لبارا  قرحاة مزمناة مااع التصااقات مؤملااة أو ةايق فتحااة ا     

 متنر املعن  وحنافة 

  %50إىل  %40من 

  %60إىل  %50من  يمل  شفى بالعالج اجلراح ينادر  معن 

 األمعاء الدقاق 
  %60ىل إ %40من  وةع مرتفع بالبطن يف  نادر  باألمعاا 

  %50ىل إ %40من  وةع منخفض بالبطن يف  نادر  باألمعاا 

  %30إىل  %10من  فقن باألمعاا  

 األمعاء الغالظ 
 لغااازاتاو ساامح خبااروج  ياجلراحااناداار  مل  شاافى بااالعالج  

 يوالسرائ  مع بعض مرار الءاز والتءز عار
 %40إىل  %20من 

 الشرج 
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 النسبة املئوية لدرجة العجز العجز املتخلف رقم
 %50ىل إ %20من   .نادر  حسب مرةعه ربا ج أو رارب  العضلة العاصر 

رار اس املا نادر  ماع عانم القان   علاى حجاز الاءاز أو احتبا        

 غاااريأو  صاااابة العضااالة العاصااار  ومصاااحر  إالءاز اااة نتيجاااة 

 ينر تربأو التها   يمصحر  بسقرط الشرج أو التها  معر

 %50ىلإ %20من

 الكبد 
 %50إىل  %20من   يأو صن ن ينادر  مرا  

 الطحال 
 %20 ادتئصال الطحال السليم   

 %10 ادتئصال الطحال املتضخم  

 صفر لبطنادتئصال الطحال املتضخم املصحر  بادتسقاا با 

 جدار البطن 
 ي با أفتاق   أو يأو فخاذ  يأ ن أو أ سر أو فتق دار  يأ بفتق  

 مزروج

 %20إىل  %10من 

 %30إىل  %20من  مزروج يفتق أ ب 

 %30إىل  %10من  يفتق جبنا  البطن أو فتق جراح 

 %10إىل  %5من  نالبط لعضالت البطن نتيجة تأثر عصب جبنا  يشل  جزئ 

 املسالك البولية 
 الكلى واحلالب 

  %30إىل  %10من  التها  باحنى المليتع   

  %40إىل  %30من  ة التها  باحنى المليتع مع التها  حبرض الملي 

  %60إىل  %40من  و تسمم أ سبب عنوى  يالتها  كلر 

  %60إىل  %40من  التها  حبرض المليتع   

لياااة ادتئصاااال الملياااة واألربااارى داااليمة )حساااب حالاااة الم    

 املستأصلة( 
 %15ىل إمن صفر 

  %50 ادتئصال الملية واألربرى متميسة  

  %10ىل إ %5من  كلية متحركة  

  %50 ر ن بملية واحن   

  %80إىل  %50من  ر ن بالمليتع   
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 النسبة املئوية لدرجة العجز العجز املتخلف رقم
  %50 نادر  باحلالب  

  %60إىل  %40من   يبرل نادر  بطين 

 املثانة 
  %50إىل  %40من  سر بسبب ك يتفاق العان التصاق جنا  امل انة باال 

  %50 بالعامة أو العجان  ينادر  برل 

  %70  يمعر ينادر  م ان 

 %70إىل  %50من   يشرج ينادر  م ان 

 بياا  تنعى تأو جر  بامل اناة ادا   يصابإمزمن  يالتها  م ان 

 قسطر   
 %40ىل إ %30من 

  %50 مع التها  حبرض كلية واحن   يالتها  م ان 

  %70إىل  %50من  مع التها  حبرض المليتع  يالتها  م ان 

  %30إىل  %20من  ر ن بامل انة مع دالمة المليتع 

  %40 رى اصابة بالنخاع الشم بالبرل نتيجة ياحنباس كل 

  %20 بالبرل  ياحنباس جزئ 

و أ  بااالبرل مصااحر  بالتهااا  كليااة واحاان    ياحنباااس جزئاا  

 كليتع 
 %90إىل  %50من 

  %30إىل  %20من  عنم القن   على حبس البرل  

 قناة جمرى البول اخللفية 
  %70 ةيق كام  نتيجة متزق جمرى البرل اخللفية  

  %50 نتيجة متزق جمرى البرل اخللفية يةيق جزئ 

  %40إىل  %20من  ةيق  من ترديعه بالعملية اجلراحية  

رى ةاايق مصااحر  بناداار  متصاا  مااا بااع الشاارج وقنااا  جماا    

 البرل 
 %60إىل  %40من 

 قناة جمرى البول األمامية 

  %30إىل  %20من  ةيق  من ترديعه  

  %40إىل  %30من  ةيق  صعب ترديعه  

  %30 نادر  برىل  

  %50 عجان مع فتحة بال يانعنام قنا  جمرى البرل األمام 
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 النسبة املئوية لدرجة العجز العجز املتخلف رقم
  %40 جان   والعما بع السر يمامجمرى البرل األانعنام قنا   

 يالقفص الصدر 
  %20إىل  %10من  صابة حشر ة إكسر عظم القفص غري مصحر  ب 

  %20من صفر إىل  كسر ةلع حسب املضاعفات  

 الرئتان 
  %20إىل  %5من  مزمن ربفيف التها  شعي 

  %50إىل  %20من  مزمن شن ن  التها  شعي 

 بار أو أو   متنر شاعي  وأمزمن مضاعف بانفز ا  شعي التها  

 هبرط بالقلب  
 %100ىل إ %50من 

  %30إىل  %5من   يصابإ يانسما  بللر  

  %40ىل إ %10من   يبللر  يانسما  رمر 

  %70ىل إ %20من  يبللر  يانسما  صن ن 

  %10إىل  %5من  صابة ر نية ختلف عنها تلفيات بسيطة إ 

  %40إىل  %10من  إصابة ر نية ختلف عنها تلفيات متردطة  

  %70إىل  %40من  صابة ر نية ختلف عنها تلفيات شن ن  إ 

 %100إىل  %70من  صابة ر نية متقنمة غري قابلة للشفاا إ 

  %30إىل  %10من  دليمرزس مصحر  بتليف بسيط بالرئتع  

  %60إىل  %30من  دليمرزس مصحر  بتليف متردط بالرئتع  

  %90ىلإ %60من  دليمرزس مصحر  بتليف شن ن بالرئتع   

  %100 دليمرزس مصحر  بن ن بالرئتع  

  %20إىل  %10من  ادبسترزس مصحر  بتليف بسيط بالرئتع  

  %40إىل %20من  ادبسترزس مصحر  بتليف متردط بالرئتع  

 %80إىل %40من  ادبسترزس مصحر  بتليف شن ن بالرئتع   

  %100 ادبسترزس مصحر  بن ن بالرئتع  

يف  تتغرياوغري مصحر  با  بسيسنرزس ) بر القطن أو المتان( 

 أشعة الرئتع 

ة اقالطيف  تقن  نسبة العاهة بنسبة النقص

 التنفسية

  %50إىل  %10من  بسيسنرزس مصحر  بنزلة شعبية مزمنة و بر شعي 

  %90ىلإ %50من  بسيسنرزس مصحر  بأنفز ا  
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 النسبة املئوية لدرجة العجز العجز املتخلف رقم
 %90إىل %10من  امفز ا نتيجة ادتنشاق أخبر   

  %90ىل إ %10من  الت  اآليف  امفز ا نتيجة النفخ 

  %100 تربة أو أخبر  أو ام رببي ة نتيجة ادتنشاق أ 

 ىالقلب واألورط 

ا  التهااا التصااااق بغشااااا القلاااب أو إصاااابة بصااامام القلاااب أو   

را ع بالش نتيجة جلطةبعضالت القلب أو تلف بعضالت القلب 

 التاجية والقلب متمافىا

 %20ىل إ %10من 

  %60ىل إ %20من  مع بعض أعراض هاهر    

  %80 مع عنم تمافؤ القلب   

  %90ىل إ %30من  ممتأثر القلب والمليتع نتيجة حنوث عنوى أو تس 

  %80ىل إ %30من  أو جنا  القلب   يانير زم األو ط 

 أعضاء التناسل 

 صفر ثر  التئام بالقضيب ال متنع االنتصا  أ 

  %25 فقن متر  القضيب  

  %30   يدفنجباجلسم األ يانعنام جزئ 

  %60 فقن القضيب  

  %70 فقن القضيب مع ةيق بفتحة جمرى البرل  

  %90 فقن القضيب مع اخلصيتع  

  %35 فقن ربصية قب  البلرغ 

  %25 دنة  40فقن ربصية من دن البلرغ لغا ة  

  %15  بعع  فقن ربصية بعن دن األ 

  %60 فقن ربصيتع قب  دن البلرغ  

  %40 فقن ربصيتع من دن البلرغ لغا ة دن األ بعع   

  %30 فقن ربصيتع بعن دن األ بعع   

  %10ىل إمن صفر  قيله مائية حسب احلجم واملضاعفات  

  %15ىل إ %10من  صابية إقيله رمر ة  

  %15إىل  %10من  واخلصية من ناحية واحن   نجر ن الء 

  %40إىل %20من  واخلصية من الناحيتع  نجالء نر  
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 النسبة املئوية لدرجة العجز العجز املتخلف رقم
  %50ىل إ %40من  والءودتاتا واحلر صلة املنر ة  نجر ن الء 

 ناثاإل 
 %60إىل  %40من  فقن الرحم واملبا ض قب  دن البلرغ 

 %40 فقن الرحم قب  االجنا   

  %30 فقن الرحم بعن االجنا    

  %30 فقن مبيض واحن قب  أو بعن دن البلرغ 

  %15إىل  %5من  دقرط الرحم أو املهب   

  %20ىل إ %5من  غنر ر نية   

  %25ىل إ %20من  غنر ر نية متقيحة مصحربة بنرادري  

  %100إىل  %40من  درطان الغنر 

 األورام اخلبيثة 

 و انتمااس أرته تقن  نسبة العجز حسب فقن العضر لرهيفته أو با  

 جراا عملية إاحلالة أو عنم اممان 
 %100ىل إ %40من 

 بعض األمراض 

  %50  كمرض مهين يالزهر 

  %40ىل إ %20من  نادر  معاور واحن أو متعنر وحسب املرةع  

  %100إىل  %20من  درطان النم  

 

 :يما يأت يحاالت الفقد العضو تقدير درجات العجز يف يراعى يف
ات معرقااات حلركاا فات أورون ختلااف أ ااة مضاااع كاااماًل أن تماارن اجلراحااة قاان التأمااا التئامااًا -1

 أو ساية املضااعفات احل  أو هابات االلت أو أوالتملسات  أوالتلفيات  املفاص  املتبقية  كالننبات 

 ا ملا  تخلف من هذه املضاعفات.غريها وتزار ر جات العجز تبًع

ملضاااعفات يف عجااز واحالااة وجاارر مضاااعفات حلالااة الاابرت فيجااب وصااف احلالااة املسااببة لل يف -2

ىل إالنساابة بفاصاا  كاا  حركااة علااى تلااك امل الشااهار  الطبيااة كمااا حتاانر ر جااات اإلعاقااة يف

 القراعن الطبيعية.

 ية ونرعها.احلساد نقص أو حالة وجرر مضاعفات حسية جيب حتن ن ممانها ومنى ز ار  يف -3
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 األ سار باذات   يالعلار  ه الناشئة عن إصابات الطرفعسر قن ت ر جات عجزأإذا كان املصا   -4

 الطرف األ ن. النسب املقر   ئذا العجز يف

عتاء  اه ن أراا وهيفتا عا   ًامساتن  كليااً  عضر من أعضاا اجلسم املبينة أعااله عجازاً   يإذا عجز أ -5

لعضار  ملاا أصاا  ا   ه تبعااً قان ت نسابت   إذا كان ذلك العجز جزئيًاوذلك العضر يف حمم املفقرر 

 من عجز عن أراا وهيفته.

إذا ناتج عان اإلصاابة فقان      (55)مان املاار     (3)البنان   فيما عنا األحرال املنصارص عليهاا يف   -6

 ن جاة العجاز يف  ملئر اة ل اأك ر من أحن أعضاا اجلسم املبينة باجلنول قان ت النسابة    أو جزا

 تتعناها. رال أنحال من األح يحنور النسبة املقر   لفقن ذلك العضر وال جيرز بأ

 :ثانيًا : يف حاالت فقد اإلبصار
 درجة اإلبصار

(1) 
 نسبة قوة اإلبصار

(2) 
 نسبة فقد اإلبصار 

(3) 
 درجة عجز العني املصابة

(4) 
6/6 

100 
- - 

6/9 
91 9 3 

6/12 
84 16 6 

6/18 
70 30 11 

6/24 
58 42 15 

6/36 
40 60 24 

6/60 
20 80 28 

5/60 
14 86 31 

4/60 
8 92 33 

3/60 
2 98 35 

 ا 2/60
100 35 

 ا  1/60
100 35 
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 :يتقدير العجز املتخلف عن فقد اإلبصار ما يأت ويراعى يف
بلاة  العجاز املقا   ر جاة أن تقن  ر جة العجز الناشئ من ةاعف إبصاا  العاع براقاع الفارق باع       -1

إلبصاا  بتلاك   اح ر جاة  بعانها إذا كاان هنااك داج   رةا     اإلبصا  للعع قب  اإلصاابة و  جة لن

 (.4العع قب  اإلصابة )عمرر 

 .(6/6) ا دليمةع كانجرر دج  حبالة اإلبصا  قب  اإلصابة  عتء أن العيف حالة عنم و -2

ا ز طبًقا أن تقان  ر جاة العجا     راعى يف حالة إصابة العع الرحيان   (1)مع مراعا  أحمام البنن  -3

 (.3)عمرر  ٪100ع لنسبة فقن اإلبصا  بها على اعتبا  أن اإلبصا  المام  لتلك الع

 . كاماًل يف حالة فقن إبصا  العع الرحين   عتء عجزًا -4

عجاز علاى   ع أن تقان  ر جاة ال   راعى يف حالة اإلصابة بملتاا العيان   (1) مع مراعا  أحمام البنن -5

 (. 3)عمرر ٪50عع  عتبا  أن اإلبصا  لم ا يمنهما أ بصا  كٍ إأداس نصف جممرع قر  

 
ً
 حالة فقد السمع: ا: يفثالث

 ن األذنع. ر سب  لم  م 15ا إذا كان ةعف السمع ال  تجاوز  عتء السمع دليًم -أ

قان ر ساب    ف اة نظاري   السمع لألذن الراحن  براقاع ر جاة ونصاف ر جاة مئر    سب نسبة فقن تحت - 

 .ر سب  15واحن من القن   السمعية فيما  ز ن على 

ىل إمعية لألذناع  صا    إذا كان متردط الضعف يف القان   السا   (٪100)تعتء نسبة فقن السمع  -ج

 . يلملامن العجز  ٪55خلف يف هذه احلالة تر سب  وتعتء ر جة العجز امل 85

 :تيأيويراعى يف تقدير درجات العجز املتخلف عن فقد السمع ما 

إىل  125ترررها من   بلغ اليت أن  قاس فقن السمع بالنسبة ملتردط القن   السمعية لألصرات -1

ماان  إلم يلمهرباائ لسامع ا ديم  ثانية مع مراعا  أن  تم تقن ر ةعف السمع جبهاز قياس ا 100

 كة الرنانة. ا بالشرال  سه  عملهاليت  الرصرل بسهرلة إىل هذه الن جات من الذبذبات

 قبا  اإلصاابة   السامع  أن تقن  ر جة العجز الناشئ عن ةاعف السامع براقاع الفارق باع ر جاة       -2

 وبعنها إذا كان هناك دج   رةح تلك الن جة . 

ا لسان العاما  املصاا     ًعا تب (%100)ا ًميف حالة عنم وجرر دج  حبالة السمع  عتء السمع دلي -3

 . (45)ر سب  لم  دنة تز ن على  1/2 ضاف  يأ
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ا ز طبًقا أن تقان  ر جاة العجا     راعى يف حالة إصابة األذن الرحين  (2)مع مراعا  أحمام البنن  -4

 ع المام . من السم ٪100لنسبة السمع لتلك األذن على اعتبا  أن مسعها  عارل 

لسامع  ت متفاوتة مان ةاعف ا   راعى يف حالة إصابة األذنع بن جا (4)مع مراعا  أحمام البنن  -5

 : يا للنظام اآلتأن تقن  نسبة السمع تبًع

 ا =النسبة املئر ة لفقن السمع باألذنع مًع (أ)

 ألذن األةعف+ نسبة فقن السمع يف ا 5× نسبة فقن السمع يف األذن األقرى 

                                                        6    

( ٪55)تعاارل   من فقان السامع  ( ٪100)حتسب ر جة العجز املتخلف على أداس أن نسبة  ( )

 من العجز المام . 

  .اتاًم ان حالة العجز قن ادتقرت ادتقراً مجيع ما تقنم أن تمر و شرتط يف

 أقر  نسبة مئر ة.و راعى جء نسبة العجز املتخلف إىل 
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 (3)جدول رقم 
 تكلفة طلب حساب مدة إضافية

 تأمني الشيخوخة والعجز والوفاةيف  شرتاكضمن مدة اال
 سن الشيخوخة 

 =65  
 سن الشيخوخة

  =64  
 سن الشيخوخة

  =63  
 سن الشيخوخة

  =62  
 سن الشيخوخة

  =61  
 سن الشيخوخة

  =60  
40 387٪  40 451٪  40 511٪  40 566٪  40 620٪  40 671٪  

41 396٪  41 459٪  41 518٪  41 572٪  41 624٪  41 674٪  

42 406٪  42 467٪  42 525٪  42 578٪  42 629٪  42 678٪  

43 416٪  43 475٪  43 532٪  43 584٪  43 634٪  43 682٪  

44 425٪  44 484٪  44 539٪  44 590٪  44 639٪  44 686٪  

45 435٪  45 492٪  45 546٪  45 596٪  45 644٪  45 690٪  

46 445٪  46 501٪  46 554٪  46 602٪  46 649٪  46 694٪  

47 455٪  47 510٪  47 561٪  47 609٪  47 655٪  47 699٪  

48 466٪  48 519٪  48 569٪  48 616٪  48 661٪  48 703٪  

49 476٪  49 528٪  49 577٪  49 622٪  49 666٪  49 708٪  

50 487٪  50 538٪  50 585٪  50 629٪  50 672٪  50 713٪  

51 497٪  51 547٪  51 594٪  51 637٪  51 678٪  51 718٪  

52 508٪  52 557٪  52 602٪  52 644٪  52 685٪  52 723٪  

53 519٪  53 566٪  53 611٪  53 651٪  53 691٪  53 729٪  

54 530٪  54 576٪  54 619٪  54 659٪  54 698٪  54 734٪  

55 542٪  55 586٪  55 628٪  55 667٪  55 704٪  55 740٪  

56 553٪  56 596٪  56 637٪  56 675٪  56 711٪  56 746٪  

57 565٪  57 607٪  57 646٪  57 683٪  57 718٪  57 752٪  

58 577٪  58 617٪  58 656٪  58 691٪  58 726٪  58 759٪  

59 588٪  59 628٪  59 665٪  59 700٪  59 733٪  59 765٪  

60 600٪  60 639٪  60 675٪  60 708٪  60 741٪  60 

 
61 612٪  61 649٪  61 684٪  61 716٪  61 

   
62 622٪  62 658٪  62 692٪  62 

     
63 632٪  63 667٪  63 

       
64 643٪  64 

         
65 

 مالحظات:           
 يف حسا  السن تعتء كسر  السنة دنة كاملة.   - 1

ا  خ تقان م  تا يف  لسان اتقن  املبالغ املطلربة حلسا  من  ةمن من  االشرتاك على أدااس    - 2

ملاان  اات ربااالل داانرت علااى أدادااها االشاارتاك الاايت  لألجاار  يالطلااب واملتردااط الشااهر

 .طلب احلسا  خ تقن ماخلاةعة ألحمام هذا القانرن حتى نها ة الشهر السابق على تا  
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 ه.جتء قيمة التملفة الناجتة من تطبيق هذا اجلنول إىل أقر  جني  - 3
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 (4)جدول رقم 
 حالةيف  تقتطع من األجرالتي  حتديد األقساط الشهرية

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

تاريخ يف  السن
 التقسيط

 فرتات التقسيط
 سنة 15 سنوات 10 سنوات 5

40 
13.6٪ 8.1٪ 6.4٪ 

41 
13.6٪ 8.2٪ 6.5٪ 

42 
13.7٪ 8.2٪ 6.5٪ 

43 
13.8٪ 8.3٪ 6.5٪ 

44 
13.9٪ 8.3٪ 6.6٪ 

45 
14.0٪ 8.4٪ 6.6٪ 

46 
14.0٪ 8.4٪ 6.7٪ 

47 
14.1٪ 8.5٪ 6.7٪ 

48 
14.2٪ 8.5٪ 6.8٪ 

49 
14.3٪ 8.6٪ 6.8٪ 

50 
14.4٪ 8.7٪ 6.8٪ 

51 
14.5٪ 8.7٪ 6.9٪ 

52 
14.6٪ 8.8٪ 6.9٪ 

53 
14.7٪ 8.9٪ 7.0٪ 

54 
14.9٪ 8.9٪ 7.0٪ 

55 
15.0٪ 9.0٪ 7.1٪ 

56 
15.1٪ 9.1٪ 7.2٪ 

57 
15.2٪ 9.1٪ 7.2٪ 

58 
15.3٪ 9.2٪ 7.3٪ 

59 
15.5٪ 9.3٪ 7.3٪ 

  



 
 

147/155 

 سنة(: 61)سن الشيخوخة  (2
تاريخ يف  السن

 التقسيط
 فرتات التقسيط

 سنة 15 سنوات 10 سنوات 5
40 

12.5٪ 7.5٪ 5.9٪ 

41 
12.6٪ 7.6٪ 6.0٪ 

42 
12.7٪ 7.6٪ 6.0٪ 

43 
12.8٪ 7.7٪ 6.1٪ 

44 
12.9٪ 7.8٪ 6.1٪ 

45 
13.0٪ 7.8٪ 6.2٪ 

46 
13.1٪ 7.9٪ 6.2٪ 

47 
13.2٪ 8.0٪ 6.3٪ 

48 
13.4٪ 8.0٪ 6.3٪ 

49 
13.5٪ 8.1٪ 6.4٪ 

50 
13.6٪ 8.2٪ 6.5٪ 

51 
13.7٪ 8.2٪ 6.5٪ 

52 
13.8٪ 8.3٪ 6.6٪ 

53 
14.0٪ 8.4٪ 6.6٪ 

54 
14.1٪ 8.5٪ 6.7٪ 

55 
14.2٪ 8.6٪ 6.8٪ 

56 
14.4٪ 8.6٪ 6.8٪ 

57 
14.5٪ 8.7٪ 6.9٪ 

58 
14.7٪ 8.8٪ 7.0٪ 

59 
14.8٪ 8.9٪ 7.0٪ 

60 
15.0٪ 9.0٪ 7.1٪ 
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 سنة(: 62)سن الشيخوخة  (3
تاريخ يف  السن

 التقسيط
 فرتات التقسيط

 سنة 15 سنوات 10 سنوات 5
40 

11.4٪ 6.9٪ 5.4٪ 

41 
11.6٪ 6.9٪ 5.5٪ 

42 
11.7٪ 7.0٪ 5.5٪ 

43 
11.8٪ 7.1٪ 5.6٪ 

44 
11.9٪ 7.2٪ 5.7٪ 

45 
12.1٪ 7.2٪ 5.7٪ 

46 
12.2٪ 7.3٪ 5.8٪ 

47 
12.3٪ 7.4٪ 5.8٪ 

48 
12.5٪ 7.5٪ 5.9٪ 

49 
12.6٪ 7.6٪ 6.0٪ 

50 
12.7٪ 7.6٪ 6.0٪ 

51 
12.9٪ 7.7٪ 6.1٪ 

52 
13.0٪ 7.8٪ 6.2٪ 

53 
13.2٪ 7.9٪ 6.3٪ 

54 
13.3٪ 8.0٪ 6.3٪ 

55 
13.5٪ 8.1٪ 6.4٪ 

56 
13.6٪ 8.2٪ 6.5٪ 

57 
13.8٪ 8.3٪ 6.6٪ 

58 
14.0٪ 8.4٪ 6.6٪ 

59 
14.2٪ 8.5٪ 6.7٪ 

60 
14.3٪ 8.6٪ 6.8٪ 

61 
14.5٪ 8.7٪ 6.9٪ 
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 :سنة( 63)سن الشيخوخة  (4
تاريخ يف  السن

 التقسيط
 فرتات التقسيط

 سنة 15 سنوات 10 سنوات 5
40 

10.3٪ 6.2٪ 4.9٪ 

41 
10.5٪ 6.3٪ 5.0٪ 

42 
10.6٪ 6.4٪ 5.0٪ 

43 
10.8٪ 6.5٪ 5.1٪ 

44 
10.9٪ 6.5٪ 5.2٪ 

45 
11.0٪ 6.6٪ 5.2٪ 

46 
11.2٪ 6.7٪ 5.3٪ 

47 
11.4٪ 6.8٪ 5.4٪ 

48 
11.5٪ 6.9٪ 5.5٪ 

49 
11.7٪ 7.0٪ 5.5٪ 

50 
11.8٪ 7.1٪ 5.6٪ 

51 
12.0٪ 7.2٪ 5.7٪ 

52 
12.2٪ 7.3٪ 5.8٪ 

53 
12.4٪ 7.4٪ 5.9٪ 

54 
12.5٪ 7.5٪ 5.9٪ 

55 
12.7٪ 7.6٪ 6.0٪ 

56 
12.9٪ 7.7٪ 6.1٪ 

57 
13.1٪ 7.9٪ 6.2٪ 

58 
13.3٪ 8.0٪ 6.3٪ 

59 
13.5٪ 8.1٪ 6.4٪ 

60 
13.7٪ 8.2٪ 6.5٪ 

61 
13.8٪ 8.3٪ 6.6٪ 

62 
14.0٪ 8.4٪ 6.6٪ 
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 :سنة( 64)سن الشيخوخة   (5
تاريخ يف  السن

 التقسيط
 فرتات التقسيط

 سنة 15 سنوات 10 سنوات 5
40 

9.1٪ 5.5٪ 4.3٪ 

41 
9.3٪ 5.6٪ 4.4٪ 

42 
9.4٪ 5.7٪ 4.5٪ 

43 
9.6٪ 5.8٪ 4.6٪ 

44 
9.8٪ 5.9٪ 4.6٪ 

45 
10.0٪ 6.0٪ 4.7٪ 

46 
10.1٪ 6.1٪ 4.8٪ 

47 
10.3٪ 6.2٪ 4.9٪ 

48 
10.5٪ 6.3٪ 5.0٪ 

49 
10.7٪ 6.4٪ 5.1٪ 

50 
10.9٪ 6.5٪ 5.2٪ 

51 
11.1٪ 6.6٪ 5.2٪ 

52 
11.3٪ 6.8٪ 5.3٪ 

53 
11.5٪ 6.9٪ 5.4٪ 

54 
11.7٪ 7.0٪ 5.5٪ 

55 
11.9٪ 7.1٪ 5.6٪ 

56 
12.1٪ 7.2٪ 5.7٪ 

57 
12.3٪ 7.4٪ 5.8٪ 

58 
12.5٪ 7.5٪ 5.9٪ 

59 
12.7٪ 7.6٪ 6.0٪ 

60 
12.9٪ 7.8٪ 6.1٪ 

61 
13.1٪ 7.9٪ 6.2٪ 

62 
13.3٪ 8.0٪ 6.3٪ 

63 
13.5٪ 8.1٪ 6.4٪ 
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 :سنة( 65)سن الشيخوخة   (6
تاريخ يف  السن

 التقسيط
 فرتات التقسيط

 سنة 15 سنوات 10 سنوات 5
40 

7.8٪ 4.7٪ 3.7٪ 

41 
8.0٪ 4.8٪ 3.8٪ 

42 
8.2٪ 4.9٪ 3.9٪ 

43 
8.4٪ 5.0٪ 4.0٪ 

44 
8.6٪ 5.2٪ 4.1٪ 

45 
8.8٪ 5.3٪ 4.2٪ 

46 
9.0٪ 5.4٪ 4.3٪ 

47 
9.2٪ 5.5٪ 4.4٪ 

48 
9.4٪ 5.7٪ 4.5٪ 

49 
9.6٪ 5.8٪ 4.6٪ 

50 
9.8٪ 5.9٪ 4.7٪ 

51 
10.1٪ 6.0٪ 4.8٪ 

52 
10.3٪ 6.2٪ 4.9٪ 

53 
10.5٪ 6.3٪ 5.0٪ 

54 
10.7٪ 6.4٪ 5.1٪ 

55 
11.0٪ 6.6٪ 5.2٪ 

56 
11.2٪ 6.7٪ 5.3٪ 

57 
11.4٪ 6.9٪ 5.4٪ 

58 
11.7٪ 7.0٪ 5.5٪ 

59 
11.9٪ 7.1٪ 5.6٪ 

60 
12.1٪ 7.3٪ 5.8٪ 

61 
12.4٪ 7.4٪ 5.9٪ 

62 
12.6٪ 7.6٪ 6.0٪ 

63 
12.8٪ 7.7٪ 6.1٪ 

64 
13.0٪ 7.8٪ 6.2٪ 
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 مالحظات : 

 يف حالة حسا  السن تعتء كسر  السنة دنة كاملة. -1

هر الماملاة  نر األشا تقسم جممارع األقسااط املفاروض أراؤهاا علاى عا       يحلسا  القسط الشهر -2

 بع تا  خ بنا السنار وتا  خ بلرغ دن الستع. 

 جنيه. الناتج من تطبيق هذا اجلنول إىل أقر  يجتء قيمة القسط الشهر -3
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 (5)جدول رقم 
 معامل حساب املعاش

 60سن الشيخوخة =  61سن الشيخوخة =  62سن الشيخوخة =  63سن الشيخوخة =  64سن الشيخوخة =  65سن الشيخوخة = 
 املعامل السن املعامل السن املعامل السن املعامل السن املعامل السن املعامل السن

فأق  50  0.150 فأق  50   6.128 فأق  50   5.112 فأق  50   0.100 فأق  50   0.90 فأق  50   8.81  

51 4.132  51 4.115  51 3.102  51 8.91  51 3.83  51 3.76  

52 4.118  52 7.104  52 8.93  52 9.84  52 6.77  52 4.71  

53 1.107  53 7.95  53 5.86  53 9.78  53 6.72  53 2.67  

54 8.97  54 2.88  54 4.80  54 8.73  54 2.68  54 4.63  

55 0.90  55 8.81  55 0.75  55 2.69  55 3.64  55 0.60  

56 8.81  56 0.75  56 2.69  56 3.64  56 0.60  56 3.56  

57 0.75  57 2.69  57 3.64  57 0.60  57 3.56  57 9.52  

58 2.69  58 3.64  58 0.60  58 3.56  58 9.52  58 0.50  

59 3.64  59 0.60  59 3.56  59 9.52  59 0.50  59 4.47  

60 0.60  60 3.56  60 9.52  60 0.50  60 4.47  60 0.45  

61 3.56  61 9.52  61 0.50  61 4.47  61 0.45      

62 9.52  62 0.50  62 4.47  62 0.45          

63 0.50  63 4.47  63 0.45              

64 4.47  64 0.45                  

65 0.45                      

 مالحظات :
 يف حالة حسا  السن  هم  كسر السنة. -1

 شيخرربة. رغ دن الدتحقاق املعاش للعجز أو الرفا  معاملة حاالت بلاتعام  حاالت  -2
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 (6جدول رقم )
 غ التعويض اإلضايفلنسبة مب

 

 نسبة الســن
 نسبة الســن مبلغ التعويض اإلضايف

 مبلغ التعويض اإلضايف
 25حتى دن 

267٪ 44 140٪ 

26 260٪ 45 133٪ 

27 253٪ 46 127٪ 

28 247٪ 47 120٪ 

29 240٪ 48 113٪ 

30 233٪ 49 107٪ 

31 227٪ 50 100٪ 

32 220٪ 51 93٪ 

33 213٪ 52 87٪ 

34 207٪ 53 80٪ 

35 200٪ 54 73٪ 

36 193٪ 55 67٪ 

37 187٪ 56 60٪ 

38 180٪ 57 53٪ 

39 173٪ 58 47٪ 

40 167٪ 59 40٪ 

41 160٪ 60 33٪ 

42 153٪ 
  62حتى دن  

25٪ 

43 147٪ 
  62أك ر من دن  

20٪ 

 مالحظة : 
 حسا  السن تعتء كسر  السنة دنة كاملة. يف
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 (7رقم ) جدول
 جدول توزيع املعاش على املستحقني

 املستحق رقم
 املعاشيف  نصبة املستحقةاأل

 األخواتو خوةاإل نيالوالد والداأل األرمل أو األرملة

1 

  أ م أ ملة أو 

 وولن واحن أو أك ر

1/2  

 يو رزع بالتساو

 التعنرحالة يف 

1/2  

يف  يو رزع بالتساو

 حالة التعنر

- - 

 -  2/3 ووالن أو والن ن أ م أ ملة أو  2

1/3  

كليهما  أو أل هما

 يبالتساو

- 

 - - 3/4 ك روأربا أو أخ أو أ أ م أ ملة أو  3

1/4  

ئم مجيعًا  أو أل هم

 يبالتساو

 - - - 3/4 فقط أ م أ ملة أو  4

5 

و ألن ك ر وواأوولن أو  أ م أ ملة أو 

 والن ن 

1/3  1/2  

1/6 

كليهما  أو أل هما

 يبالتساو

- 

 - - املعاش 2/3 - ولن واحن 6

 - أك ر من ولن 7

كام  املعاش و رزع 

  يبالتساو

- - 

 2/3 - والن أو والن ن ولن واحن و 8

1/3  

كليهما  أو أل هما

 يبالتساو

- 

 5/6 - والن أو والن نك ر من ولن وأ 9

1/6  

كليهما  أو أل هما

 يبالتساو

- 

 - - أو والن ن والن واحن 10

1/2  

كليهما  أو أل هما

 يبالتساو

- 

 - - - أخ أو أربا أو أك ر  11

أل هم أو ئم  1/2

مجيعًا و رزع بينهم 

 يبالتساو

12 

 رباوالن واحن أو والن ن و أخ أو أ

أو أك ر
 

- - 

1/2  

أل هما أو كليهما 

 يبالتساو

أل هم أو ئم  1/4

 يمجيعًا بالتساو

 


