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قانون التامين االجتماعي لسنة 0991م
الفصل األول
اسم القانون.

أحكام تمييدية

 .1يسمى ىذا القانوف " قانوف التاميف االجتماعي لسنة  1990ـ"
إلغاء.

 .2يمغى قانوف التأمينات االجتماعية لسنة  1974ـ.
تفسير.
 .3في ىذا القانوف ما لـ يقتض السياؽ معنى أخر :
"األجر"

يقصد بو ما يتقاضاه العامؿ مف اجر أساسي وعالوتي بدؿ
السكف وطبيعة العمؿ .

"األسرة"

يقصد بيا الزوجة واألوالد الذكور واإلناث والوالديف واالخوة
واألخوات .

"االشتراؾ"

يقصد بو االشتراؾ الشيري المنصوص عميو في المادة . 25

"إصابة العمؿ"

يقصد بيا اإلصابة نتيجة حادث يقع بسبب العمؿ أو أثناء
تأديتو أو اإلصابة بأحد األمراض المينية الواردة بالجدوؿ رقـ
( )5الممحؽ بيذا القانوف ويعتبر في حكـ ذلؾ اإلصابة نتيجة
حادث يقع لممؤمف عميو خالؿ فترة ذىابو لمباشرة عممو أو
عودتو منو بشرط أف يكوف ذلؾ دوف توقؼ في الطريؽ
الطبيعي أو تخمؼ عنو أو انحراؼ منو .

"اإلعالة"

يقصد بيا أف يكوف مدعييا بدوف عمؿ يتكسب منو أو مينة
يتعيش منيا .

"صاحب العمؿ " يقصد بو كؿ شخص طبيعي أو معنوي يستخدـ عامال أو اكثر
لقاء اجر ميما كاف نوعو .
"سنة االشتراؾ"
"شير األساس "

يقصد بيا كؿ سنة يؤدى خالليا اثني عشر اشتراكا شيريا .
يقصد بو الشير الذي تسدد االشتراكات عمى أساسو خالؿ
السنة المالية .

"الصندوؽ"

يقصد بو الصندوؽ القومي لمتاميف االجتماعي " .

"العامؿ"

يقصد بو كؿ ذكر أو أنثي يعمؿ لقاء اجر ميما كاف نوعو في
خدمة صاحب العمؿ وتحت سمطتو واشرافو سواء كاف يعمؿ
بعقد مكتوب أو شفوي وال يشمؿ رؤساء مجالس إدارة
المؤسسات العامة والشركات وأعضاءىا والمندوبيف المفوضيف
مف اصحاب األعماؿ الذيف ال يتقاضوف أجو ار نظير عمميـ .

"العجز الكمى المستديـ" يقصد بو كؿ عجز مف شانو أف يحوؿ كمية بصفة
مستديمة بيف المؤمف عميو وبيف مزاولة أي مينة أو عمؿ
يتكسب منو .
"المجمس"

يقصد بو مجمس إدارة الصندوؽ .

"المدير"

يقصد بو مدير عاـ الصندوؽ .

"المصاب"

يقصد بو المؤمف عميو الذي يصاب بإصابة عمؿ .

"المؤسسة"

يقصد بيا المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية المنشاة بموجب
أحكاـ قانوف التأمينات االجتماعية لسنة 1974ـ الممغي .

"المؤمف عميو"
"الوزير"

يقصد بو كؿ عامؿ تسري عميو أحكاـ ىذا القانوف .
يقصد بو وزير العمؿ واإلصالح اإلداري.

سريان واستثناء.
 /1 .4تسري أحكاـ ىذا لقانوف عمى :2

أ .جميع العامميف في الحكومة االتحادية و الوالئية وأجيزة الحكـ المحمي
والييئات والمؤسسات العامة وفى القطاع الخاص والمختمط .
ب .أصحاب األعماؿ الذيف يستخدموف ثالثيف عامال فاكثر عمى أف :
أوال :تكوف مراكز أعماليـ الرئيسية في أي مف المحافظات .
ثانيا :يتـ السرياف عمى المحافظات وعمى أصحاب األعماؿ الذيف
يستخدموف اقؿ مف ثالثيف عامال ابتداء مف التواريخ التي يحددىا
الوزير بالتشاور مع المجمس .
ثالثا :يراعى عند تحديد أصحاب العمؿ الذيف تقع مراكز أعماليـ الرئيسية
في إحدى المحافظات عدد العامميف المستخدميف لدييـ في جميع
أنحاء البالد .
ج .يظؿ صاحب العمؿ خاضعا ألحكاـ ىذا القانوف حتى ولو قؿ عدد العامميف
لديو عف الحد األدنى المنصوص عميو في الفقرة (ب) .
 /2عمى الرغـ مف أحكاـ البند ( )1يستثنى مف سرياف أحكاـ ىذا القانوف الفئات
اآلتية:3
أ .موظفو الحكومة الذيف تسري عمييـ أحكاـ قانوف المعاشات لحكومة
السوداف لسنة  1919أو قانوف معاشات الخدمة المدنية لسنة ، 1962
أو قانوف معاشات الخدمة العامة لسنة  ، 1975أو قانوف معاشات
الخدمة العامة لسنة . 1992
ب .أفراد قوات الشعب المسمحة أو قوات الشرطة .
ج .الرعايا األجانب  ،الذيف يعمموف في بعثات دبموماسية أو دولية ودخموا
البالد بقصد العمؿ في ىذه الجيات .
د .العامموف لدى أصحاب أعماؿ الذيف يستخدموف اقؿ مف ثالثيف عامال .
ىػ .العامموف في الزراعة و الرعي والغابات وال يسرى ىذا االستثناء عمى
العامميف لدى أصحاب أعماؿ يستخدموف عادة ثالثيف عامال فاكثر.

و .العامموف في منازليـ .
ز .أفراد أسرة صاحب العمؿ .
ح .خدـ المنازؿ الذيف يعمموف بالخدمة الشخصية بالمنزؿ مقابؿ اجر يدفعو
مباشرة رب المنزؿ مف مالو الخاص .
ط .العامموف بعقود التممذة لدى صاحب عمؿ بقصد تعمـ مينة أو صناعة
بشرط إال تزيد مدة العقد عف ثالثة اشير وأال يحصموا عمى اجر خالؿ
تمؾ المدة .
 /3يجوز لمجمس الوزراء بناء عمى توصية بذلؾ مف الوزير وموافقة المجمس أف
يصدر أوامر بسرياف أحكاـ ىذا القانوف وذلؾ طبقا لمشروط واألوضاع التي
تحددىا ىذه األوامر عمى الفئات الواردة أدناه أو أي فئات أخرى وتمؾ الفئات ىي
:
أ .العامموف المشار إلييـ في الفقرات مف (ىػ) إلى (ط) شاممة مف البند(.)1
ب .أصحاب الميف الحرة .
ج .أصحاب الحرؼ .
د .المشتغموف لحسابيـ .
ىػ .أصحاب األعماؿ.
تسوية استحقاقات المكتتبين في مال التامين.
 /1 .5تسوى استحقاقات المكتتبيف في ماؿ التاميف الحكومي وفقا ألحكاـ قانوف ماؿ
التاميف الحكومي لسنة  1930الممغي عمى الوجو اآلتي :
أ .يدفع صاحب العمؿ لمصندوؽ عند نياية خدمة كؿ مكتتب أو عامؿ
مكافأة تحسب عف مدة خدمتو السابقة عمى تاريخ التوقيع عمى ىذا
القانوف وفقا ألحكاـ قانوف عالقات العمؿ الفردية لسنة .1984

ب .يرد صاحب العمؿ ألي مكتتب جميع المبالغ التي استقطعت مف مرتبو
مضافا إلييا أي مبالغ مستحقة عمييا عند انتياء مدة خدمتو ويجوز لو أف
يرد تمؾ المبالغ قبؿ انتياء مدة الخدمة إذا طمب المكتتب ذلؾ .
 /2تسوى استحقاقات العامميف الخاضعيف لنظـ التاميف الخاصة التي أنشأىا
أصحاب العمؿ في القطاع الخاص عمى الوجو اآلتي :
أ .يدفع صاحب العمؿ لمصندوؽ عند انتياء خدمة كؿ منيـ نسبة  %10مف
اجره األخير عف كؿ سنة مف سنوات الخدمة .
ب .يرد صاحب العمؿ المبالغ التي استقطعت مف مرتب المؤمف عميو والفرؽ
بيف ما كاف يدفعو وبيف ما يؤدى لمصندوؽ مضاعفا إلييا أي مبالغ
إضافية مستحقة عمييا قبؿ سرياف القانوف عند انتياء خدمة المؤمف عميو
ويجوز لو أف يرد تمؾ المبالغ قبؿ انتياء مدة الخدمة إذا طمب المؤمف
عميو ذلؾ .
 /3تحدد الموائح األسس التي تعامؿ بيا أي نظـ أخرى يرتبط بيا صاحب العمؿ في
مقابؿ مكافأة نياية الخدمة .
إلزامية التامين
 .6يكوف التاميف في الصندوؽ طبقا ألحكاـ ىذا القانوف إلزاميا بالنسبة لجميع أصحاب
األعماؿ والعامميف لدييـ الذيف يسرى عمييـ ىذا القانوف وال يجوز تحميؿ المؤمف
عمييـ أي نصيب في نفقات التاميف إال فيما يرد بو نص خاص في ىذا القانوف .
القيد في الصندوق أسس التسجيل ..الخ
 /1 .7يجب عمى كؿ صاحب عمؿ تسرى عميو أحكاـ ىذا القانوف أف يتقدـ بطمب لقيد
اسمو في الصندوؽ واف يمتزـ بتسجيؿ العامميف لديو الخاضعيف ألحكاـ ىذا
القانوف .
 /2تحدد الموائح أسس التسجيؿ وأجراتو والحصوؿ عمى بطاقات التاميف وشياداتو
والبيانات الواجب تضمينيا .

شيادة القيد وبيان أسماء العاممين المؤمن عمييم وشيادات الميالد
 /1 .8يمنح الصندوؽ كؿ صاحب عمؿ يقيد اسمو في سجالت الصندوؽ شيادة تثبت
ذلؾ مقابؿ دفع مبمغ خمسة وعشريف جنييا عف كؿ شيادة ومستخرج منيا.
 /2يجب عمى صاحب العمؿ أف يعمؽ الشيادة المنصوص عمييا في البند ( )1في
أماكف عممو كما يجب عميو أف يعمؽ لذلؾ بيانا بأسماء العماؿ المؤمف عمييـ واف
يدخؿ فيو كؿ تعديؿ يط أر عميو .
 /3ألغراض ىذا القانوف يجب عمى كؿ صاحب عمؿ أف يطمب مف كؿ العماؿ
الذيف يتقدموف لمعمؿ لديو تقديـ شيادة ميالدىـ األصمية أو شيادة تقدير العمر .
السجالت.
 /1 .9يعد صاحب العمؿ في المركز الرئيسي لعممو أو الفرع أو المحؿ أو أي مكاف
يزاوؿ فيو العمؿ السجالت اآلتية وىي :
أ .سجؿ لقيد العماؿ يقيد فيو أسماء العماؿ وفقا لتواريخ التحاقيـ بالخدمة
وتواريخ ميالدىـ بموجب شيادات الميالد أو تقدير العمر وأرقاـ تأمينيـ
في الصندوؽ وتواريخ خروجيـ مف الخدمة و أسبابو .
ال لألجور يقيد فيو اسـ العامؿ ورقـ تأمينو في الصندوؽ واجره
ب .سج ً
واالشتراكات المستقطعة مف األجر .

 /2تحدد الموائح أسس أعداد السجالت والبيانات األساسية التي تتضمنيا .

الفصل الثاني

إنشاء الصندوق وتنظيمو اإلداري
إنشاء الصندوق ومقره واإلشراف عميو

 /1 .10ينشأ صندوؽ يسمى "الصندوؽ القومي لمتاميف االجتماعي وتكوف لو شخصية
اعتبارية مستقمة وخاتـ عاـ وحؽ التقاضي باسمو .
 /2يكوف مقر الصندوؽ بوالية الخرطوـ .

 /3يخضع الصندوؽ إلشراؼ الوزير .
أيمولة الممتمكات والحقوق والديون وااللتزامات
 /1 .11تؤوؿ لمصندوؽ جميع :
أ .ممتمكات المؤسسة .
ب .الديوف وااللتزامات التي كانت مستحقة عمى المؤسسة أو في سبيميا
لالستحقاؽ .
ج .جميع اشتراكات العامميف المؤمف عمييـ .
 /2يتـ تقدير الممتمكات والحقوؽ والديوف وااللتزامات التي تؤوؿ لمصندوؽ ويتـ
استيعابيا بموجب أحكاـ البند ( )1ويدرج بدفاترىا مبمغ مساو لمقيمة الصافية
لذلؾ .
استمرار العاممين
 .12يستمر العامموف الذيف كانوا في خدمة المؤسسة عند بدء العمؿ بيذا القانوف في
الخدمة ويدخموف في خدمة الصندوؽ ويتـ استيعابيـ في ىيكؿ وظائفو .
إنشاء المجمس وتشكيمو

 /1 .13ينشأ مجمس إلدارة الصندوؽ يتولى شئونو ويؤدى نيابة عنو الواجبات ويمارس
السمطات المنصوص عمييا في ىذا القانوف .
 /2يشكؿ المجمس عمى الوجو اآلتي

4:

أ .رئيس غير متفرغ مف ذوى الكفاءة والخبرة يعينو مجمس الوزراء بناء عمى
توصية بذلؾ مف الوزير .
ب .ممثؿ لو ازرة العمؿ واإلصالح اإلداري

رئيساً

أعضاء

ج .ممثؿ لو ازرة المالية .
د .ممثؿ لو ازرة الصحة .
ىػ .ثالثة أشخاص يمثموف العماؿ تختارىـ لجنة تسيير اتحاد عاـ نقابات
عماؿ السوداف .

و .ثالثة أشخاص يمثموف أصحاب العمؿ تختارىـ لجنة تسيير اتحاد عاـ
أصحاب العمؿ .
ز .المدير .

عضوا ومقر ار

 /3تكوف عضوية األعضاء المنصوص عمييـ في الفقرتيف (ىػ) و(و) لمدة ثالث
سنوات .
شروط العضوية
 .14يشترط في عضو المجمس أف :
أ .يكوف سودانيا محمود السيرة والسمعة .
ب .يكوف متمتعا باألىمية الكاممة .
ج .ال يكوف قد أديف في جريمة تمس الشرؼ واألمانة .
د .ال تكوف خدمتو في القطاع العاـ قد انتيت عف طريؽ الطرد مف الخدمة أو
المحاسبة اإلدارية أو بسبب ضعؼ الكفاءة .
المخصصات والمكافآت
 .15تحدد بقرار مف الوزير مخصصات رئيس المجمس ومكافآت أعضائو .
واجبات الرئيس وأعضاء المجمس

 /1 .16يجب عمى رئيس المجمس وكؿ عضو فيو أف يؤدى عممو بإخالص وبأحسف ما
يمميو حسف النية واألمانة .
 /2اليجوز لرئيس المجمس أو أي عضو فيو أف يكوف في موقؼ تتعارض فيو
مصمحتو الخاصة مع مصمحة الصندوؽ .
اإلعفاء من المنصب وخموه
 /1 .17يتـ إعفاء عضو المجمس مف منصبو في أي مف الحاالت اآلتية وىي :
أ .تخمفو بغير إذف أو عذر مقبوؿ عف ثالثة اجتماعات متتالية .
ب .اإلخالؿ بأحكاـ المادة . 16
ج .إدانتو في جريمة مخمة بالشرؼ واألمانة .

د .طمب الجية التي يمثميا إعفاءه .
ىػ .بالنسبة لصاحب العمؿ إشيار إفالسو .
 /2يخمو منصب عضو المجمس في أي مف الحاالت اآلتية وىى :
أ .صدور قرار بإعفائو مف منصبو بموجب أحكاـ البند (. )1
ب .قبوؿ استقالتو .
ج .وفاتو .
 /3يمأل المنصب في حالة خموه بمقتضى أحكاـ البند ()2وفقا ألحكاـ المادة 13
(. ) 2
اجتماعات المجمس
 /1 .18يعقد المجمس اجتماعا عاديا مرة كؿ شير عمى األقؿ وذلؾ بدعوة مف رئيسو
ويجوز لو أف يعقد اجتماعا طارئا إذا رأى الرئيس ضرورة لذلؾ أو بناء عمى
طمب مقدـ مف ثمثي األعضاء .
 /2يكتمؿ النصاب القانوني الجتماعات المجمس بحضور ستة أعضاء عمى األقؿ
عمى أف يكوف مف بينيـ ممثؿ واحد لمعماؿ أخر ألصحاب األعماؿ واال اجؿ
أسبوعا ويكوف االجتماع بعده صحيحا بحضور ستة أشخاص أيا كانت صفاتيـ
.
 /3تجاز الق اررات بأغمبية أصوات األعضاء الحاضريف وفى حالة تعادؿ
األصوات يكوف لمرئيس صوت مرجح .
 /4يتولى رئيس المجمس رئاسة اجتماعاتو وفى حالة غيابو ىو يحؿ محمو المدير
عمى أف يترأس الوزير كؿ اجتماع لممجمس يحضره ىو بدوف أف يكوف لو الحؽ
في التصويت .
اختصاصات المجمس وسمطاتو
 .19يختص المجمس بوضع السياسة العامة لمصندوؽ واإلشراؼ عميو تنفيذا ألحكاـ ىذا
القانوف ومع اإلخالؿ بعموـ ما تقدـ تكوف لو االختصاصات والسمطات اآلتية:

أ .إصدار :
أوال :الق اررات والموائح التي تنظـ المسائؿ المالية واإلدارية والفنية
لمصندوؽ.
ثانيا :الئحة تحديد شروط خدمة العامميف بالصندوؽ .
ب .الموافقة عمى مشروع الميزانية التقديرية والحساب الختامي لمصندوؽ .
ج .إقرار الميزانية الختامية والحساب العاـ لإليرادات والمصروفات .
د .الموافقة عمى التقرير السنوي الذي يعده المدير عف أعماؿ الصندوؽ
ووضعو المالي .
ىػ .اقتراح األسس العامة الستثمار أمواؿ الصندوؽ بما يكفؿ سالمتيا عمى أف
يصدر بيا قرار مف مجمس الوزراء بناء عمى توصية بذلؾ مف الوزير .
و.اقتراح التعديالت الخاصة بالتاميف االجتماعي .
ز.عرض ق اررات المجمس عمى الوزير العتمادىا عمى أف تصبح ىذه الق اررات
معتمدة وسارية المفعوؿ إذا لـ يعترض عمييا الوزير خالؿ خمسة عشر
يوما مف تاريخ عرضيا .
ح.تشكيؿ لجنة أو لجاف فرعية مف بيف أعضائو يعيد إلييا دراسة ما يحيمو
إلييا مف مسائؿ في حدود اختصاصو ويجوز أف يضـ إلى عضوية ىذه
المجاف مف يرى االستعانة بيـ مف الخبراء في دراسة تمؾ المسائؿ وتشترط
موافقة المدير عمى عضوية موظفي الصندوؽ في ىذه المجاف .
ط .دعوة أي شخص يراه مف ذوى الخبرة لحضور مناقشة الموضوعات
المعروضة دوف أف يكوف ليـ الحؽ في التصويت .
تعيين المدير

 .20يعيف مدير الصندوؽ بقرار مف مجمس الوزراء بناء عمى توصية بذلؾ مف الوزير
ويحدد القرار شروط خدمتو .
اختصاصات المدير وسمطاتو

 .21يتولى المدير تحت إشراؼ المجمس إدارة أعماؿ الصندوؽ وتصريؼ شئونو ويكوف
مسئوال عف تنفيذ السياسة التي يقرىا المجمس مع عدـ اإلخالؿ بعموـ ما تقدـ تكوف
لممدير االختصاصات والسمطات اآلتية :
أ.تعييف العامميف الالزميف لمقياـ بأعماؿ الصندوؽ واإلشراؼ عمييـ ومتابعة
أعماليـ وتقويـ أدائيـ ومحاسبتيـ .
ب.إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية لمصندوؽ وتقديمو لممجمس في
موعد أقصاه أخر شير مايو مف كؿ سنة.
ج .عرض الحسابات الختامية لمصندوؽ  ،عمى المراجع العاـ خالؿ الثالثة
أشير التالية النتياء السنة المالية .
د.تقديـ الميزانية الختامية لمصندوؽ إلى المجمس بعد مراجعتيا بوساطة المراجع
العاـ وذلؾ خالؿ الشيريف التالييف لمراجعتيا عمى أف تكوف مشفوعة
ببيانات تفصيمية عف مفردات األصوؿ والخصوـ لكؿ فرع مف فروع التاميف
االجتماعي وتقديـ حساب عاـ اإليرادات والمصروفات لكؿ فرع مف تمؾ
الفروع .
ج .عرض الحسابات الختامية لمصندوؽ عمى المراجع خالؿ العاـ
ىػ.أي اختصاصات أخرى يوكميا إليو المجمس .
عزل المدير
 .22يجوز لموزير التوصية لمجمس الوزراء بعزؿ المدير مف منصبو إذا عجز عف القياـ
بأعباء وظيفتو أو صدرت منو أي أفعاؿ تتنافى مع واجبات وظيفتو .
فحص المركز المالي
 /1 .23يتولى فحص المركز المالي لمصندوؽ خبير اكتواري يتـ اختياره بقرار يصدره
الوزير بناء عمى توصية المجمس ويحدد القرار مكافأتو ويجرى الفحص األوؿ
بعد مرور ثالثة سنوات عمى تنفيذ ىذا القانوف ثـ يجرى الفحص بعد ذلؾ مرة

عمى األقؿ كؿ خمسة سنوات ويجب أف يتناوؿ الفحص في كؿ مرة تقدير
قيمة االلتزامات القائمة عمى الصندوؽ .
 /2إذا تبيف وجود عجز في أمواؿ الصندوؽ ولـ تكؼ االحتياطات المختمفة
لتسويتو فيجب عمى الخبير االكتوارى أف يوضح أسباب ىذا العجز والوسائؿ
الكفيمة لتالفيو فإذا تبيف مف التقدير وجود ماؿ زائد فيرحؿ ىذا الماؿ إلى
حساب خاص ال يجوز التصرؼ فيو إال بموافقة المجمس واعتماد الوزير .

الفصل الثالث
تمويل التامين االجتماعي واالشتراكات وكيفية تحصيميا

الموارد المالية لمصندوق

 .24تتكوف الموارد المالية لمصندوؽ مما يأتي :
أ .المبمغ الذي يدرج في دفاتره وفقا ألحكاـ المادة . /112
ب .االشتراكات والمبالغ المختمفة التي يؤدييا أصحاب األعماؿ
ب .االشتراكات والمبالغ المختمفة التي يؤدييا أصحاب األعماؿ لصالح المؤمف
عمييـ والمبالغ اإلضافية والغرامات التي تستحؽ طبقا الحكاـ ىذا القانوف .
ج .الرسوـ التي تؤدي لو .
د .ريع استثمار أموالو .
ىػ .الموارد األخرى الناتجة عف نشاطو .
و .اإلعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر المجمس قبوليا .
قيمة االشتراكات
 /1 .25تربط االشتراكات التي يؤدييا أصحاب األعماؿ لصالح المؤمف عمييـ عمى
أساس األجر الشيري المستحؽ لممؤمف عمييـ .

 /2يربط االشتراؾ الشيري الواجب أداؤه بوساطة صاحب العمؿ لمصندوؽ بنسبة
 %24مف األجر الشيري ويمتزـ صاحب العمؿ والمؤمف عمييـ بنسبة %17
عمى صاحب العمؿ و %7عمى المؤمف عمييـ .
 /3يجوز تعديؿ نسبة االشتراكات المنصوص عمييا في البند ()2بقرار مف مجمس
الوزراء بناء عمى اقتراح بذلؾ مف المجمس في ضوء رأى الخبير االكتوارى .
 /4يعتبر الشير ألغراض ىذا القانوف ثالثيف يوما .
أداء االشتراكات
 /1 .26تعتبر االشتراكات التي يؤدييا صاحب العمؿ والتي تقتطع مف أجور المؤمف
عمييـ واجبة األداء في نياية كؿ شير .
 /2تؤدى االشتراكات عف كامؿ الشير الذي يتـ فيو تعييف المؤمف عميو بغض
النظر عف عدد األياـ التي اشتغميا فيو أي في حالة تعييف العامؿ العرضي أو
الموسمي حيث تؤدى االشتراكات وفقا ألياـ خدمتو الفعمية .
 /3ال تودي االشتراكات عف الشير الذي تنتيي فيو خدمة المؤمف عميو بغض
النظر عف عدد األياـ التي إشتغميا فيو إال في حالة انتياء خدمة العامؿ
العرضي أو الموسمي حيث تؤدى وفقا ألياـ خدمتو الفعمية .
/4ألغراض أداء االشتراكات يعتبر شير يوليو ىو شير األساس .
اقتطاع اشتراك المؤمن عميو
 .27يجوز لصاحب العمؿ أف يقتطع مف اجر المؤمف عميو مقدار االشتراؾ الشيري
الذي سدد عنو بشرط أف يتـ ذلؾ مف أوؿ اجر مستحؽ لمعامؿ بعد أداء االشتراؾ واال
سقط حؽ صاحب العمؿ في االقتطاع .
المبالغ االضافية في حالة التاخير عن السداد
 /1 .28يمتزـ صاحب العمؿ الذي لـ يؤد االشتراكات الشيرية في الميعاد المنصوص
عميو في المادة  26بأداء مبمغ اضافي مقداره  %4شيريا مف االشتراكات
المستحقة عف المدة مف تاريخ وجوب األداء حتى نياية شير السداد.

 /2يمزـ صاحب العمؿ بأداء مبمغ اضافي مقداره  %50مف االشتراكات التي لـ
يؤدىا نتيجة عدـ اشتراكو عف جميع عمالو أو بعضيـ أو أدائو االشتراكات
عمي أساس أجور غير حقيقية .
 /3مع مراعاة أحكاـ البند ( )2يمتزـ صاحب العمؿ الذي يتأخر عف سداد
االشتراكات في مواعيدىا المحددة بأداء مبمغ إضافي قدره  %8مف رصيد
االشتراكات التي لـ يؤدىا عف كؿ سنة مالية عمى حده .
اإلعفاء من المبالغ االضافية
 .29يجوز بقرار مف الوزير اإلعفاء مف المبالغ االضافية المنصوص عمييا في المادة
 28بالنسبة إلى الجمعيات الخيرية والتعاونية ودور العبادة وغيرىا مف الجيات
التي ال تي دؼ إلى الكسب وذلؾ إذا تبيف سؤ حالتيا المالية عف الفترة السابقة عمى
االنتظاـ في أداء االشتراكات وكذا في حاالت القوة القاىرة أو الحوادث المفاجئة
التي تحوؿ دوف السداد في المواعيد عمى أف تؤدى تمؾ الجيات مبالغ إضافية
يحددىا الوزير بناء عمى اقتراح المجمس .
التضامن في الوفاء بااللتزامات المقررة في القانون
 .30إذا عيد صاحب العمؿ أعمالو أو أي جزء منيا إلى مقاوؿ فيجب عميو إخطار
الصندوؽ باسـ المقاوؿ وعنوانو قبؿ تاريخ البدء في العمؿ بأسبوع عمى األقؿ
ويمتزـ المقاوؿ بيذا اإلخطار بالنسبة إلى المقاوؿ مف الباطف متضامنيف في الوفاء
بااللتزامات المقررة في ىذا القانوف .
االشتراكات في فترة اإليقاف

 .31ال تؤدى اشتراكات التاميف عف فترة اإليقاؼ عف العمؿ بدوف اجر وال تحسب مدة
اإليقاؼ في ىذه الحالة في المدة المحسوبة في التاميف فإذا صرؼ المؤمف عميو
الموقوؼ اجره كامالً عف مدة اإليقاؼ أو أي جزء منو فيمتزـ صاحب العمؿ بأداء
االشتراكات كاممة لحساب المؤمف عميو

االشتراكات في فترة االنقطاع عن العمل

 .32ال يمتزـ صاحب العمؿ بأداء االشتراكات المنصوص عمييا في ىذا القانوف عف
فترات انقطاع المؤمف عميو عف العمؿ بسبب إصابة العمؿ أو المرض وكذلؾ عف
فترة انقطاع المؤمف عمييا بسبب الحمؿ والوضع إال إذا كاف يؤدى عف تمؾ الفترات
أجو ار كاممة أو أي جزء منيا .
حصة المؤمن عميو في االشتراكات
 .33ال يجوز الرجوع عمى المؤمف عميو بحصتو في االشتراكات إال إذا كاف يؤدى إليو
أج ار كامال .
كيفية أداء االشتراكات
 .34تؤدى االشتراكات المنصوص عمييا في ىذا القانوف بموجب شيكات معتمدة األداء
مف المصارؼ (مقبولة الدفع ) المسحوبة عمييا وتحدد الموائح نظاـ قيد االشتراكات
المتعمقة بيا .
طمب بيان بتفاصيل االشتراكات

 .35يجوز لممؤمف عميو أف يطمب مف الصندوؽ بيانا بتفاصيؿ االشتراكات المسددة
لحسابو وأي مبالغ دفعت عنو طبقا ألحكاـ ىذا القانوف وذلؾ بعد أداء رسـ يحدده
المدير بموافقة المجمس .
تحصيل االشتراكات والمبالغ األخرى

 .36تحدد الموائح أسس تحصيؿ االشتراكات وما يستحؽ لمصندوؽ مف مبالغ وفقا
ألحكاـ ىذا القانوف وشروط ذلؾ .
المصاريف اإلدارية
 .37ال يجوز أف تجاز المصاريؼ اإلدارية لمصندوؽ ( %10عشرة في المائة) مف
حصيمة االشتراكات
ميزانية الصندوق

 /1 .38تكوف لمصندوؽ ميزانية مستقمة تعد وفقا لألسس الحسابية السميمة ويجب عمى
المجمس أف يرفعيا لموزير العتمادىا وتصبح سارية المفعوؿ بعد اعتماد الوزير
ليا .
 /2يقوـ الوزير بإيداع ميزانية الصندوؽ لدى السمطة التشريعية
الحسابات والدفاتر
 /1 .39يقوـ الصندوؽ بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة العمالو وفقا لألسس
الحسابية السميمة وكذلؾ حفظ الدفاتر والسجالت المتعمقة بذلؾ .
 /2يودع الصندوؽ حساباتو في البنوؾ في حسابات جارية أو حسابات إيداع عمى
أف يكوف التعامؿ في تمؾ الحسابات والسحب منيا وفقا لمكيفية التي يحددىا
المجمس .
المراجعة
 .40يقوـ المراجع العاـ أو مف يفوضو في ىذا بمراجعة حسابات الصندوؽ وذلؾ بعد
نياية كؿ سنة مالية .

الفصل الرابع

أموال التامين

تامين معاشات اصابات العمل

 .41تتكوف أمواؿ تاميف اصابات العمؿ مما يأتي :
أ .االشتراكات الشيرية التي يؤدييا صاحب العمؿ لحساب ىذا التاميف بواقع
 %2مف األجر الشيري لممؤمف عمييـ وذلؾ دوف األجر الشيري لممؤمف
عمييـ وذلؾ دوف اإلخالؿ بأحكاـ المادة . )2(25
ب .ريع استثمار األمواؿ المذكورة في الفقرة (أ) .
سريان أحكام ىذا الفصل

 .42تسري أحكاـ ىذا الفصؿ عمى المؤمف عمييـ الذيف تخمؼ لدييـ نتيجة إصابة عمؿ
 ،عجز مستديـ نسبتو  %15فأكثر أو أدت اإلصابة إلى وفاتيـ وينشا التزاـ
الصندوؽ بعد ثبوت العجز أو بعد الوفاة .
التزام صاحب العمل
 .43يستمر التزاـ صاحب العمؿ بأحكاـ قانوف التعويض عف إصابات العمؿ لسنة
 1981فيما لـ يرد بو نص خاص في ىذا القانوف .
معاش العجز الكمي المستديم
 .44إذا نشا عف اإلصابة عجز كمى مستديـ فيؤدى الصندوؽ لممؤمف عميو معاشا
شيريا يعادؿ  %80مف متوسط اجره الشيري لمسنة األخيرة وقت ثبوت العجز.
معاش العجز الجزئي

 .45يؤدى الصندوؽ لممؤمف عميو إذا تخمؼ لديو عجز جزئي مستديـ تقدر نسبتو بػ
 %15أو اكثر معاشا يوازى النسبة المقدرة لذلؾ العجز مف معاش العجز الكمي
المستديـ المنصوص عميو في المادة . 44

المعاش الشيري اإلضافي

 /1 .46يكوف لمف يستحؽ معاش العجز الكمي المستديـ الناشئ عف إصابة العمؿ
الحؽ في معاش شيري اضافي إذا كانت أصابتو تفقده تماما القدرة عمى خدمة
نفسو وتستوجب حالتو تخصيص مرافؽ يتفرغ لخدمتو الشخصية وذلؾ طبقا لما
توصي بو الجيات المنصوص عمييا في المادة  85بشرط إال يكوف لدى
المؤمف عميو ممف يعوليـ مف يستطيع القياـ لو بيذه الميمة .
 /2يربط المعاش اإلضافي المنصوص عميو في البند ( )1بواقع نصؼ المعاش
األصمي المستحؽ لممؤمف عميو .
تكرار اإلصابة

 .47إذا كاف المؤمف عميو قد سبؽ لو أف أصيب بإصابة عمؿ وكانت نسبة العجز
الناشئ عف اإلصابة الحالية واإلصابات السابقة تبمغ  %15أو اكثر مف العجز الكمي
المستديـ فيكوف استحقاقو عمى الوجو اآلتي:
أ .إذا لـ يكف قد استحؽ معاشا مف الصندوؽ عف اإلصابات السابقة فيستحؽ
معاشا شيريا يربط عمى أساس نسبة العجز الناتج عف إصاباتو جميعيا وعمى
أساس متوسط اجره الشيري لمسنة األخيرة .
ب .إذا كاف قد استحؽ معاشا شيريا مف الصندوؽ فيستحؽ معاشا شيريا يربط
طبقا لنسبة العجز الناتج عف إصاباتو جميعيا ومتوسط اجره الشيري لمسنة
األخيرة وقت ثبوت العجز األخير بشرط إال يقؿ ىذا المعاش عف معاشو عند
وقوع العجز السابؽ .
المعاش في حالة الوفاة
 .48إذا نشأت وفاة المؤمف عميو عف اإلصابة فيربط المعاش عمى أساس %80مف
متوسط اجره الشيري لمسنة األخيرة وقت وقوع اإلصابة .
توزيع المعاش
 .49إذا توفى المؤمف عميو أو صاحب معاش العجز فيوزع المعاش عمى األرممة أو
األرامؿ ولألوالد والبنات والوالديف وفقا ألحكاـ المادة . 78
تعويض الوفاة

 .50في حالة وفاة المؤمف عميو أو وفاة صاحب معاش العجز دوف أف يترؾ أرممة  ،وال
أوالد  ،وال بنات  ،وال والديف  ،يؤدى الصندوؽ تعويضا مف دفعة واحدة لمف كاف
يعوليـ قبؿ وفاتو وفقا ألحكاـ المادة . 82
حدود مسئولية الصندوق

 /1 .51مع مراعاة أحكاـ المادة  43ال يجوز لممصاب أو المستحقيف عنو فيما يتعمؽ
بإصابات العمؿ التمسؾ ضد الصندوؽ بأحكاـ أي قانوف أخر .

 /2يمتزـ الصندوؽ بتنفيذ أحكاـ ىذا الفصؿ حتى ولو كانت الوفاة أو العجز الناتج
عف اإلصابة يقتضي مسئولية شخص أخر بخالؼ صاحب العمؿ .
الفحص الطبي االبتدائي والدوري
 .52يمتزـ صاحب العمؿ بإجراء الفحص الطبي االبتدائي والدوري عمى عمالو
المعرضيف ألحد األمراض المينية الواردة بالجدوؿ رقـ ( )5الممحؽ بيذا القانوف
وذلؾ في أوقات دورية يعينيا قرار مف الوزير باالتفاؽ مع وزير الصحة ويبيف في
ىذا القرار الشروط واألوضاع التي يجب أف يجري عمييا الفحص االبتدائي
والدوري وفى حالة اكتشاؼ أحد األمراض المينية يخطر الطبيب كال مف الصندوؽ
ومصمحة العمؿ والصحة المينية .
تعديل جدول األمراض المينية
 .53يجوز لموزير بعد االتفاؽ مع وزير الصحة بناء عمى اقتراح المجمس ،تعديؿ جدوؿ
األمراض المينية رقـ ( )5الممحؽ بيذا القانوف .
تقدير درجة العجز

 .54يكوف تقدير درجة العجز المستديـ عمى الوجو اآلتي :
أ .إذا كاف وارد في الجدوؿ رقـ ( )4الممحؽ بيذا القانوف فتقدر درجتو بالنسبة
المئوية الواردة في ذلؾ الجدوؿ .
ب.إذا لـ يكف واردا في الجدوؿ رقـ ( )4الممحؽ بيذا القانوف فيقدر العجز بنسبة
ما فقده المؤمف عميو مف القدرة عمى العمؿ نتيجة إلصابات العمؿ وذلؾ
بوساطة الجيات الطبية المنصوص عمييا في المادة . 85
إعادة فحص المؤمن عميو
 /1 .55يكوف لمصندوؽ حؽ إعادة فحص المؤمف عميو المصاب لتقدير ما يكوف قد
ط أر عمى درجة عجزه مف تغيير ويجوز لممؤمف عميو المصاب أو صاحب
معاش العجز أف يطمب مف الصندوؽ إعادة فحصو .

 /2ال يجوز إعادة التقدير ألكثر مف مرة واحدة كؿ ستة اشير خالؿ السنة األولى
مف تاريخ ثبوت العجز كما ال يجوز ذلؾ اكثر مف مرة واحدة كؿ سنة خالؿ
السنتيف التاليتيف ويصبح التقدير نيائيا بعد انقضاء ثالث السنوات المذكورة.
 /3في حالة تعديؿ درجة العجز يعاد ربط المعاش عمى أساس التقدير الجديد
ويعمؿ بو اعتبا ار مف اليوـ األوؿ لمشير التالي لتاريخ إعادة التقدير .
 /4إذا قمت درجة العجز عف  %15فيوقؼ صرؼ المعاش نيائيا ويمنح المصاب
تعويضا مف دفعة واحدة معادال نسبة العجز مف قيمة معاش العجز الكمى عف
اثنيف وأربعيف شي ار .

الفصل الخامس
أموال التامين

تامين الشيخوخة والعجز والوفاة

 .56تتكوف أمواؿ تاميف الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي :
أ .مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ المادة : )2(25
أوال :االشتراكات التي يؤدييا صاحب العمؿ لحساب ىذا التاميف بواقع
 %15مف األجر الشيري لممؤمف عمييـ .
ثانيا :االشتراكات التي يؤدييا صاحب العمؿ بواقع  %7مف األجر الشيري
لممؤمف عمييـ .
ب .المبالغ التي يؤدييا صاحب العمؿ لمصندوؽ نظير مكافاة نياية الخدمة
المحسوبة طبقا ألحكاـ قانوف عالقات العمؿ الفردية لسنة  1981أو أي
قانوف أخر وىذا في مدة الخدمة السابقة عمى تاريخ التوقيع عمى ىذا القانوف
وذلؾ مع مراعاة أحكاـ المادتيف  5و . 72
ج .المبالغ التي يؤدييا لمصندوؽ أصحاب األعماؿ الذيف لدييـ نظـ خاصة
لفوائد ما بعد الخدمة أو لممعاشات أو غيرىا عف المدة السابقة عمى االشتراؾ

في التاميف وفقا ألحكاـ المادة  5وتعادؿ  %10مف األجر عف كؿ سنة مف
سنوات الخدمة عند انتياء خدمة المؤمف عمييـ .
د .المبالغ التي يؤدييا المؤمف عمييـ لضـ مدد الخدمة السابقة لممدد المحسوبة
في التاميف طبقا ألحكاـ المادة . 30
ىػ .ريع استثمار ىذه األمواؿ.
شروط معاش الشيخوخة
 .57يستحؽ معاش الشيخوخة إذا توفرت الشروط اآلتية :
أ .بموغ المؤمف عمييـ سف الستيف والمؤمف عمييا سف الخامسة والخمسيف أو
بموغ أي منيما سف التقاعد المنصوص عمييا في نظاـ االستخداـ المتفؽ
عميو في عقد العمؿ بشرط إال تقؿ ىذه السف عف ستيف سنة لممؤمف عميو
أو خمس وخمسيف سنة لممؤمف عمييا بحسب الحاؿ .
ب .عدـ بموغ المؤمف عمييـ سف الستيف والمؤمف عمييا سف الخامسة والخمسيف
عمى إال تقؿ سف مف يطمب المعاش عف خمس و أربعيف سنة .
ج .إال تقؿ المدة المسددة عنيا االشتراكات عف اثنتي عشر سنة ويدخؿ في
ذلؾ نصؼ مدة الخدمة السابقة المسددة عنيا مكافأة نياية الخدمة طبقا
ألحكاـ المادة  56وأي مدد خدمة سابقة تتـ إضافتيا وفقا ألحكاـ المادة
.70
األجر الذي تربط عميو المعاشات والتعويضات
 .58تربط المعاشات والتعويضات المنصوص عمييا في ىذا الفصؿ عمى أساس
متوسط األجر الشيري لمسنة األخيرة .
ربط معاش الشيخوخة
 /1 .59يربط معاش الشيخوخة عمى الوجو اآلتي :
 × 50/1عدد شيور االشتراؾ × 12/متوسط األجر الشيري لمسنة األخيرة

وذلؾ بحد أقصى  4/3متوسط األجر لمسنة األخيرة وبحد ادنى يعادؿ ثالثيف
جنييا.
 /2تخفض قيمة المعاش المستحؽ بموجب أحكاـ البند ( )1إذا توفرت الشروط
المنصوص عمييا في الفقرة (ب) مف المادة  57بنسبة تقدر وفقا لسف المؤمف
عميو عند التقدـ بطمب ىذا المعاش وذلؾ وفقا لمجدوؿ رقـ ( )6الممحؽ بيذا
القانوف .
سن المؤمن عميو
 /1 .60يكوف إثبات سف المؤمف بشيادة ميالد مستخرجة مف سجالت المواليد الرسمية
أو بموجب حكـ قضائي واذا تعذر ذلؾ يتـ تقدير السف بوساطة القمسيوف
الطبي العاـ وكؿ نزاع ينشأ بيف الصندوؽ والمؤمف عميو حوؿ اثبات سف
المؤمف عميو يعرض عمى المجنة المنصوص عمييا في البند ( )2مف المادة
. 85
 /2في حالة وفاة المؤمف عميو وعدـ وجود ما يثبت سنو يجوز لمصندوؽ األخذ
باألدلة العرفية التي تمكنو مف تحديد ذلؾ .
تخفيض سن استحقاق المعاش
 .61يجوز بقرار مف مجمس الوزراء بناء عمى توصية بذلؾ مف الوزير بعد موافقة
المجمس واخذ رأى الخبير االكتوارى تحديد سف اقؿ مف السف الواردة في المادة
 57الستحقاؽ المعاش وذلؾ بالنسبة لفئات المؤمف عمييـ الذيف يزاولوف أعماال
شاقة أو الذيف يمارسوف مينا تستوجب تقاعدا مبك ار .
معاش العجز الصحي
 /1 .62يستحؽ معاش العجز الصحي الكمى المستديـ في أي مف الحالتيف االثنتيف
وىما :
أ .انتياء خدمة المؤمف عميو لثبوت عجزه الصحي الكمى المستديـ،

ب .ثبوت العجز الصحي الكمى المستديـ خالؿ سنة مف تاريخ انتياء خدمة
المؤمف عميو بشرط عدـ تجاوزه سف الستيف وعدـ صرفو تعويض الدفعة
الواحدة وفقا ألحكاـ الفقرات (أ) ( ،ج) و (د) مف المادة . 67
 /2يربط المعاش الوارد في البند ( )1بواقع  %50مف متوسط األجر الشيري لمسنة
األخيرة كحد أدنى أو يربط عمى أساس معاش الشيخوخة المستحؽ محسوبا عمى
أساس مدة االشتراؾ في التاميف أييما اكبر .
المعاش في حالة الوفاة
 /1 .63يستحؽ معاش الوفاة في أي مف الحالتيف اآلتيتيف وىما :
أ .انتياء خدمة المؤمف عميو بالوفاة .
ب .وفاة المؤمف عميو خالؿ سنة مف تاريخ انتياء خدمتو وبشرط عدـ تجاوزه
سف الستيف وعدـ صرفو تعويض الدفعة الواحدة وفقا ألحكاـ الفقرات (أ) ،
(ج) و(د) مف المادة . 67
 /2يربط المعاش الوارد في البند ( )1بواقع  %50مف متوسط األجر الشيري
لمسنة األخيرة كحد أدنى أو يربط عمى أساس معاش الشيخوخة المستحؽ
محسوبا عمى أساس االشتراؾ في التاميف أييما اكبر .
المعاش في حالة الفصل بقرار وزاري
 /1 .64يستحؽ المؤمف عميو الذي تنتيي خدمتو بقرار وزاري معاشا إذا كانت مدة
اشتراكو في التاميف اثنتي عشر شي ار فاكثر .
 /2يربط المعاش المشار إليو في البند ( )1وفقا ألحكاـ المادة  59وذلؾ بغض
النظر عف سف المؤمف عميو عند انتياء الخدمة .
توزيع المعاش
 .65يوزع المعاش في حالة وفاة المؤمف عميو أو وفاة صاحب المعاش بالكامؿ وكذلؾ
يوزع المعاش المشار إليو في المادة  64عمى أرممة أو أرامؿ المتوفى وأوالده وبناتو
ووالديو طبقا ألحكاـ المادة . 78

التعويض في حالة الوفاة
 .66إذا توفى المؤمف عميو أو صاحب المعاش دوف أف يترؾ أرممة وال أوالدا وال بناتا
وال والديف فيؤدى الصندوؽ تعويضا مف دفعة واحدة لمف كاف يعوليـ المتوفى أثناء
حياتو طبقا ألحكاـ المادة . 82
تعويض الدفعة الواحدة

 .67يؤدى تعويض مف دفعة واحدة في أي مف الحاالت اآلتية :
أ .استقالة المؤمف عمييا بسبب الزواج .
ب .بموغ المؤمف عميو سف الستيف أو المؤمف عمييا سف الخامسة والخمسيف أو
بموغ أي منيما سف التقاعد المنصوص عمييا في نظاـ االستخداـ المتفؽ
عميو في عقد العمؿ قبؿ توفر شروط الحصوؿ عمى المعاش .
ج .فصؿ المؤمف عميو أو المؤمف عمييا بقرار وزاري وعدـ توفر شرط المدة
المنصوص عميو في البند ( )1مف المادة  64بشأنو .
د .فصؿ المؤمف عميو أو المؤمف عمييا أو استقالة أي منيما مف الخدمة .
مقدار التعويض

 /1 .68يحدد التعويض في الحاالت المشار إلييا في الفقرتيف ( )1و (ب) مف المادة
 67عمى أساس االشتراكات التي أداىا صاحب العمؿ وتمؾ التي اقتطعت مف
المؤمف عميو وكذلؾ كامؿ مكافأة نياية الخدمة السابقة التي أداىا صاحب
العمؿ لمصندوؽ .
 /2يحدد التعويض في الحاالت المشار إلييا في الفقرتيف (ج)و(د) مف المادة 67
عمى أساس ثالثة أرباع قيمة االشتراكات التي أداىا صاحب العمؿ وتمؾ التي
اقتطعت مف المؤمف عميو وكذلؾ كامؿ مكافأة نياية الخدمة السابقة التي أداىا
صاحب العمؿ لمصندوؽ .
مدد الخدمة المحسوبة في المعاش

 .69تدخؿ في الخدمة المحسوبة في المعاش المدد اآلتية :

أ .مدة الخدمة التي دفعت عنيا االشتراكات لصالح المؤمف عميو طبقا ألحكاـ
الفقرة (أ) مف المادة . 56
ب .نصؼ مدد الخدمة السابقة عمى االشتراؾ في التأمينات االجتماعية وأدى
عنيا صاحب العمؿ مكافأة نياية الخدمة كاممة لمصندوؽ طبقا ألحكاـ
الفقرتيف (ب) و(ج) مف المادة . 56
ج .أي مدد خدمة سابقة يرغب المؤمف عميو في أضافتيا ويدفع عنو المبمغ
المطموب طبقا ألحكاـ المادة  70مع مراعاة حكـ المادة . 57
ضم مدد خدمة لممعاش
 .70يجوز لممؤمف عميو حتى بموغو سف الستيف والمؤمف عمييا حتى بموغيا سف
الخامسة والخمسيف أف :
أ .يطمب حساب المعاش عف المدة السابقة المشار إلييا في الفقرة (ج)مف
المادة  69أو أي جزء منيا بواقع  50/1مف متوسط األجر الشيري لمسنة
األخيرة

بشرط أف يودى مبمغا مف دفعة واحدة إلى الصندوؽ يحسب وفقا

لمجدوؿ رقـ ( )2الممحؽ بيذا القانوف ويجوز تقسيط ىذا المبمغ حتى بموغ
سف الستيف أو الخامسة والخمسيف بحسب الحاؿ وتحدد ىذه األقساط وفقا
لمجدوؿ رقـ ( )3الممحؽ بيذا القانوف ويوقؼ أداء ىذه األقساط عند الوفاة.
ب .يطمب مد مدة االشتراؾ التي استحؽ عنيا التعويض المشار إليو في المادة
 67بشرط أف يرد مقدار التعويض الذي منح بموجب البنديف ( )1و( )2مف
المادة  689مع دفع مبالغ إضافية بواقع  %6سنويا.
تحويل االشتراكات
 .71إذا خرج المؤمف عميو مف نطاؽ أحكاـ ىذا القانوف وخضع ألحكاـ أي قانوف آخر
لممعاشات يمنحو ميزات افضؿ مف ىذا القانوف فيحوؿ ماال يجاوز 4/3
االشتراكات المدفوعة عنو وأي مبالغ أخرى دفعيا أو دفعت عنو مف صاحب العمؿ
طبق ا ألحكاـ ىذا الفصؿ لمجية المنفذة ألحكاـ ذلؾ القانوف في الحاالت التي يسمح

فييا القانوف اآلخر بضـ مدة خدمة المؤمف عميو المدفوع عنيا االشتراكات كخدمة
معاشيو.
المعاشات والتعويضات تعادل مكافأة نياية الخدمة
 /1 .72تعادؿ المعاشات والتعويضات المقررة وفقا ألحكاـ ىذا الفصؿ التزاـ صاحب
العمؿ بمكافاة نياية الخدمة المحسوبة طبقا ألحكاـ قانوف عالقات العمؿ
الفردية لسنة . 1981
 /2يمتزـ صاحب العمـ بأداء الفرؽ بيف المكافاة المشار إلييا في البند ( )1وبيف
أي مكافأة اكبر يستحقيا العامؿ وتقررىا القوانيف أو الموائح أو عقود العمؿ
الجماعية أو المشتركة أو غيرىا ويؤدييا صاحب العمؿ مباشرة عمى أساس
األجر عند انتياء الخدمة .
الحقوق المكتسبة
 .73ال تخؿ أحكاـ ىذا القانوف بما يكوف لمعامؿ مف حقوؽ مكتسبة بمقتضى أحكاـ
القوانيف والموائح أو أنظمة التاميف والمعاشات أو االدخار الخاصة أو عقود العمؿ
الجماعية أو المشتركة أو غيرىا ويمتزـ أصحاب األعماؿ المرتبطوف بتمؾ األنظمة
بقيمة الزيادة بيف ما كانوا يتحممونو في تمؾ األنظمة ومكافأة نياية الخدمة القانونية
محسوبة عمى األساس المشار إليو في المادة  )1(72وعمى أساس كامؿ مدة
الخدمة .
لجنة البت في الخالفات
 .74تشكؿ لجنة بأمر مف الوزير لمبت في أي خالؼ في تطبيؽ أحكاـ المادة  73عمى
أف تضـ ممثميف لصاحب العمؿ ولجنة تسيير اتحاد عاـ نقابات عماؿ السوداف
والصندوؽ وقرارىا ممزـ لمطرفيف وال يجوز الطعف فيو إال أماـ القضاء .
االستبدال

 /1 .75يجوز لممؤمف عميو الذي يستوفى شروط استحقاؽ معاش الفصؿ المنصوص
عميو في المادة  64بشرط إال تقؿ سنو عف خمسة واربعيف سنة واف يستبدؿ

بجزء مف حقوقو في المعاش مبمغا يدفع لو دفعة واحدة طبقا لألسس المبينة في
الموائح وال يجوز االستبداؿ لمف جاوز سف الخامسة والستيف مف الذكور أو سف
الستيف مف اإلناث .
 /2يكوف االستبداؿ في حدود ثمث المعاش المقرر لصاحب المعاش وتحسب
القيمة االستبدالية لمجنيو الواحد طبقا لمجدوؿ رقـ ( )7الممحؽ بيذا القانوف وفى
حالة الستبداؿ أثناء الخدمة تستقطع قيمة أقساط االستبداؿ مف اجر المؤمف
عميو ويمتزـ صاحب العمؿ بادائيا طبقا لألسس المبينة في الموائح .
 /3يعود مبمغ المعاش المستبدؿ إلى المؤمف عميو أو صاحب المعاش بعد انتياء
سداد أقساط االستبداؿ وفى حالة وفاء المؤمف عميو أو صاحب المعاش قبؿ
انقضاء ىذه المدة يعود الجزء المستبدؿ مف المعاش إلى معاش المستحقيف .
 /4تحدد الموائح شروط االستبداؿ أسسو وقواعده واجراءاتو وذلؾ بناء عمى اقتراح
المجمس .

الفصل السادس
المستحقون وشروط استحقاقيم

استحقاق المعاش

 .76إذا توفى المؤمف عميو أو صاحب المعاش فيكوف لممستحقيف عنو الحؽ في تقاضي
معاشات ولمف يعوليـ تعويضات وفقا لألحكاـ الواردة في ىذا الفصؿ .
المستحقون لممعاش
 .77يكوف االستحقاؽ في المعاش لكؿ مف األشخاص اآلتي بيانيـ وىـ :
أ .أرممة أو أرامؿ المؤمف عميو أو صاحب المعاش وكذلؾ الزوج األرمؿ
العاجز عف الكسب .
ب .الولد الذي لـ يبمغ سف الثامنة عشرة والبنت غير المتزوجة ولـ تمتحؽ بأي
عمؿ .

ج .الولد الذي جاوز سف الثامنة عشرة وكاف وقت وفاة المؤمف عميو ,أو
صاحب المعاش مصابا بعجز طبقا ألحكاـ المادة  85أو كاف وقت وفاة
المؤمف عميو أو صاحب المعاش في احدى مراحؿ التعميـ التىال تجاوز
التعميـ الجامعي أو المعاىد العميا وكانت سنو ال تجاوز السادسة والعشريف.
د .الوالديف الذيف كاف يعوليما المؤمف عميو قبؿ وفاتو .
توزيع المعاش
 .78يوزع المعاش وفقا لمجدوؿ رقـ ( )1الممحؽ بيذا القانوف .
قطع المعاش
 .79يقطع المعاش المستحؽ في أي مف الحاالت اآلتية :
أ .زواج األرامؿ والبنات أو وفاتيـ .
ب .بموغ األوالد سف الثامنة عشرة عمى أف يستمر صرؼ المعاش إلى ىؤالء
المستحقيف إذا توفرت الشروط الواردة في الفقرة (ج) مف المادة . 77
ج .انتياء الدراسة بالنسبة لألوالد أو بموغيـ السف المشار إلييا في الفقرة (ج) مف
المادة  77ويستمر صرؼ ذلؾ المعاش إذا كانوا مصابيف بعجز كمى يمنعيـ
عف الكسب وذلؾ إلى أف يزوؿ العجز .
د .التحاؽ األوالد أو البنات بأي عمؿ .
ىػ .زواؿ عجز الزوج األرمؿ .
و .استحقاؽ أي مف الوالديف أو احدىما معاشا وفقا ألحكاـ أي قانوف أخر
لممعاشات أو زواؿ صفة االعالة عنو أو وفاتو أو زواج الوالدة مف غير والد
المؤمف عميو المتوفى.
إعادة المعاش
 .80يعاد المعاش المستحؽ في أي مف الحاالت اآلتية :
أ .طالؽ البنت أو ترمميا خالؿ عشر سنوات مف تاريخ زواجيا .

ب .طالؽ البنت المتزوجة قبؿ وفاة أحد والدييا أو كمييما أو ترمميا ويعاد توزيع
المعاش عمى المستحقيف في ىذه الحالة .
ج .زواج البنت المشار إلييا في الفقرة (ب) ويوقؼ المعاش إذا طمقت أو ترممت
مرة ثانية خالؿ عشر سنوات مف تاريخ وفاة والدىا أو والدتيا .
د .طالؽ األرممة أو ترمميا خالؿ عشر سنوات مف تاريخ الزواج بشرط أف يكوف
ليا أطفاؿ مف زوجيا األوؿ المتوفى أو بمغت سف الخامسة والخمسيف .
ىػ .استحقاؽ األرممة معاشا أخر طبقا ألحكاـ ىذا القانوف عف وفاة زوجيا األخير
فيؤدى لكؿ منيما المعاش األكبر .
و .إصابة الزوج األرمؿ بعجز مرة أخرى .
ز .توفر شروط اإلعالة لموالد مرة أخرى وترمؿ الوالدة أو طالقيا مرة أخرى خالؿ
عشر سنوات مف تاريخ الزواج .
الزواج بعد سن الستين
 .81ال تستحؽ أرممة صاحب المعاش التي تـ زواجو بيا بعد بموغ سف الستيف معاشا
عند وفاتو إال إذا كاف الزواج قد مضت عميو سنة واحدة عمى األقؿ قبؿ تاريخ
الوفاة .
توزيع التعويض في حالة الوفاة
 .82إذا توفى المؤمف عميو دوف أف يترؾ أرممة وال أوالد وال بناتا وال والديف فيؤدى
الصندوؽ تعويضات مف دفعة واحدة لمف كاف يعوليـ المتوفى مف أخواتو واخوانو
ويعادؿ ىذا التعويض متوسط اجره الشيري لمسنة األخيرة عف اثنيف و أربعيف
شي ار ويكوف التعويض في حالة وفاة صاحب المعاش معادال لممعاش المنصوص
عميو في المواد – 66-64-63-62-59-50-48-45-44عف اثنيف و أربعيف
شي ار.

الفصل السابع

األحكام العامة

سمطة الوزير في إضافة عناصر جديدة لألجر

 .83يجوز لموزير بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أف يضيؼ عناصر جديدة
لألجر عينية كانت أو نقدية عمى أف يوضح ذلؾ األمر شروطيا ونظاـ حسابيا
ضمف األجر .
إنشاء نظم خاصة بالمعاشات
 .84يجوز لصاحب العمؿ أف ينشئ نظاما لممعاش أو االدخار  ,أو التاميف يتضمف
مزايا إضافية ,أو تكميمية لـ ينص عمييا في ىذا القانوف كما يجوز إبراـ عقود
عمؿ جماعية أو مشتركة بيف صاحب العمؿ والعماؿ تتضمف مزايا تكميمية أو
إضافية لممعاش ,أو االدخار ,أو التاميف .
تقدير نسب العجز
 /1 .85يتولى القومسيوف الطبي العاـ تقدير نسب العجز الناتج عف إصابات العمؿ
لممصاب وكذلؾ إثبات حاالت العجز المنصوص عمييا في ىذا القانوف عمى
أف يضـ إليو طبيب يعينو الصندوؽ .
 /2في حالة النزاع في تقدير نسب العجز وفقا ألحكاـ البند ( )1يقدـ طمب
لمصندوؽ إلحالتو إلى لجنة أخرى لمقومسيوف الطبي العاـ يضـ إلييا طبيب
يعينو الصندوؽ وطبيب أخر يختاره العامؿ ويكوف القرار نيائيا .
التاريخ الذي يستحق فيو المعاش
 .86يستحؽ المعاش عف كامؿ الشير الذي تنتيي فيو الخدمة ببموغ سف التقاعد أو
الفصؿ أو يثبت فيو العجز أو تقع فيو الوفاة ويصرؼ شيريا في نياية الشير الذي
استحؽ خاللو .
استحقاق المعاش عن كامل الشير

 .87في حالة إيقاؼ المعاش أو قطعو يؤدى المعاش المستحؽ عف الشير الذي وقع
فيو سبب اإليقاؼ أو القطع عمى أساس شير كامؿ .

الجمع بين اكثر من معاش
 .88يجوز الجمع بيف اكثر مف معاش في أي مف الحاالت اآلتية :
أ .استحقاؽ المؤمف عميو معاش عجز إصابة العمؿ ثـ استحقاؽ معاش
شيخوخة أو عجز كمى مستديـ أو معاش فصؿ عمى إال يجاوز مجموعيما
في ىذه الحالة األجر المسدد عنو االشتراؾ .
ب .وفاة صاحب معاش العجز الجزئي ويعاد ربط المعاش المستحؽ عنو في
ىذه الحالة بما يعادؿ معاش العجز الجزئي الذي كاف يستحقو المؤمف عميو
قبؿ وفاتو ومعاش وفاة عمى إال يجاز مجموعيا األجر المسدد عنو
االشتراؾ .
ج .الحالتيف االثنتيف ىما :
أوال :المؤمف عمييا بالنسبة إلى المعاش الذي يستحؽ ليا طبقا ألحكاـ
ىذا القانوف والمعاش الذي يستحؽ ليا مف زوجيا يؤدى ليا
المعاش األكبر مضافا إليو نصؼ المعاش األصغر الذي تستحقو.
ثانيا :المؤمف عميو بالنسبة إلى معاشو والمعاش المستحؽ لو عف
زوجتو طبقا ألحكاـ ىذا القانوف وفقا لمقاعدة المنصوص عمييا في
الشريحة (أوال).
د .األوالد والبنات بالنسبة إلى المعاشيف المستحقيف ليـ عف والدييـ الخاضعيف
ألحكاـ ىذا القانوف .
ىػ .الوالديف أو أي منيما بالنسبة الى المعاش الذي يستحؽ لو طبقا الحكاـ ىذا
القانوف والمعاش الذي يستحؽ لو مف ابنو أو ابنتو ويؤدى إليو المعاش
األكبر مضافا إليو نصؼ المعاش األصغر الذي يستحقو .
الجمع بين المعاش واألجر.

 /1 .89مع مراعاة المادة (88ب) يجوز لممؤمف عميو الذي بمغ سف الستيف والمؤمف
عمييا التي بمغت سف الخامسة والخمسيف وكذلؾ صاحب المعاش العجز عف
إصابة العمؿ أف يجمع بيف المعاش واألجر
 /2ال يجوز الجمع بيف اكثر مف معاش واجر .
 /3يجوز لممؤمف عمييا أف تجمع بيف اجرىا ومعاشيا مف زوجيا وال يجوز لألوالد
والبنات الجمع بيف األجر والمعاش .
 /4اليجوز لصاحب معاش الفصؿ أف يجمع بيف األجر والمعاش.

معاش المحكوم عميو بالسجن.

 .90اليجوز حرماف صاحب المعاش مف معاشو بسبب الحكـ عميو بالسجف  .ويؤدى
المعاش لمف يحدده صاحب المعاش بتوكيؿ رسمي .
اإل لتزام بأداء المعاش خالل أربعة اسابيع.
 /1 .91يجب عمى الصندوؽ أف يتخذ مف الوسائؿ ما يكفؿ تقدير المعاشات أو
التعويضات وصرفيا خالؿ أربعة أسابيع مف تاريخ تقديـ المؤمف عميو أو
المستحقيف عنو طمب صرؼ المعاش وتحدد الموائح إجراءات صرؼ المعاش
والتعويضات ومستندات صرفيا .
 /2يجوز لمصندوؽ أف يصرؼ سمفة شيرية تعادؿ نصؼ المعاش .أو التعويض
المستحؽ مف حساب المعاش لمف تؤكد القرائف الظرفية انو مف المستحقيف عمى
أف تتـ تسوية السمفة بعد ربط المعاش أو التعويض.
المنازعة في المعاش أو التعويض
 .92ال يجوز لكؿ مف الصندوؽ وصاحب المعاش أو المستحقيف عنو المنازعة في قيمة
المعاش او التعويض بعد مضى خمس سنوات مف تاريخ األخطار بربط المعاش

بصفة نيائية أو مف تاريخ صرؼ التعويض  ,وذلؾ فيما عدا حاالت إعادة تسوية
المعاش أو التعويض بسبب األخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية .
عدم جواز الحجز أو التنازل عن المعاش
 .93ال يجوز الحجز عمى مستحقات المؤمف عميو وصاحب المعاش أو المستحقيف في
الصندوؽ أو التنازؿ عنيا إال لديف النفقة بما ال يجاوز الربع .
حق الطعن في قرار الصندوق
 .94يكوف لصاحب المعاش والمستحقيف الحؽ في الطعف في قرار الصندوؽ بعدـ
استحقاؽ المعاش أو التعويض أو وقفو أو سقوطو وكذلؾ مقداره وذلؾ أماـ لجنة
يشكميا المجمس ويكوف قرار المجنة ممزما لمطرفيف وال يطعف فيو إال أماـ القضاء
إذا كانت ىناؾ مخالفة ألحكاـ ىذا القانوف .
حق االمتياز

 .95يكوف لممبالغ المستحقة لمصندوؽ بمقتضى أحكاـ ىذا القانوف امتياز عمى جميع
أمواؿ المديف مف منقوالت أو عقارات وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية .
التقادم
 /1 .96مع مراعاة أحكاـ قطع التقادـ المنصوص عمييا في أي قانوف أخر تقطع مدة
التقادـ بالتنبيو عمى صاحب العمؿ بأداء المبالغ المستحقة لمصندوؽ بمقتضى
أحكاـ ىذا القانوف وذلؾ بخطاب مسجؿ بعمـ الوصوؿ يتضمف بيانا بقيمة ىذه
المبالغ .
 /2ال يسرى التقادـ في مواجية الصندوؽ بالنسبة إلى صاحب العمؿ الذي لـ
يسبؽ اشتراكو في التاميف عف كؿ عمالو أو بعضيـ إال مف تاريخ عمـ
الصندوؽ بالتحاقيـ لديو ويسقط حؽ صاحب العمؿ في استرداد المبالغ
المدفوعة منو بالزيادة بانقضاء سنتيف مف تاريخ الدفع
الحجز اإلداري

 /1 .97يكوف لمصندوؽ الحؽ في تحصيؿ المبالغ المستحقة لو وفقا ألحكاـ ىذا القانوف
بطريؽ الحجز اإلداري وذلؾ بعد موافقة المجمس .
 /2يجب عمى المدير بناء عمى قرار المجمس أف يصدر أم ار بتوقيعو لمندوب مف
موظفي الصندوؽ بإجراء الحجز اإلداري عمى ممتمكات صاحب العمؿ سواء
كانت عقا ار أو منقوال بما في ذلؾ أرصدتو المودعة في البنوؾ في حدود المبالغ
المستحقة لمصندوؽ .
 /3يجوز لمندوب الحجز اإلداري أف يدخؿ مصحوبا بمف يرى ضرورة وجودىـ مف
المستخدميف والوكالء أي أمكنة كما يجوز لو أف يستعيف بضابط الشرطة
المختص .
 /4يبقى الحجز قائما لمدة عشرة أياـ فإذا لـ يقـ صاحب العمؿ بأداء المستحقات
عميو فتباع األمواؿ المحجوز عمييا بالمزاد العمني سدادا لتمؾ المستحقات ويرد
لصاحب العمؿ ما تبقى بعد حصوؿ الصندوؽ عمى استحقاقو .
 /5يجوز لممدير تأجيؿ البيع إذا تقدـ صاحب العمؿ بطمب لتقسيط المبالغ
المستحقة عميو ويستمر التأجيؿ قائما طالما كاف صاحب العمؿ منتظما في
سداد تمؾ المستحقات واالشتراكات المنصوص عمييا في ىذا القانوف
 /6يرفع الحجز فور سداد صاحب العمؿ لجميع مستحقات الصندوؽ .
دعوى المطالبة
 /1 .98ال تقبؿ دعوى المطالبة بالمعاش أو التعويض إال إذا طالب الصندوؽ بيا
كتابة خالؿ خمس سنوات مف التاريخ الذي تعتبر فيو المستحقات واجبة األداء
.
 /2يعتبر كؿ إجراء تقوـ بو أي جية مف الجيات اإلدارية أو النقابية في مواجية
الصندوؽ بالنسبة إلى حقوؽ المؤمف عمييـ أو المستحقيف منيـ قاطعا لمتقادـ.
اإلعفاء من الرسوم القضائية

 /1 .99تعفى مف الرسوـ القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي يرفعيا
الصندوؽ أو المؤمف عمييـ أو المستحقيف عنيـ طبقا ألحكاـ ىذا القانوف
ويكوف نظرىا عمى وجو االستعجاؿ  ،ويجوز لممحاكـ في حالة عدـ الحكـ في
صالح رافعيا أف تحكـ عميو بالمصروفات كميا أو بعضيا .
إعفاء المعاشات والتعويضات من الضرائب
 .100تعفي المعاشات والتعويضات والمبالغ المستبدلة التي يؤدييا الصندوؽ مف
الخضوع لمرسوـ والضرائب بكافة أنواعيا وتعفى قيمة االشتراكات المقتطعة مف
أجر المؤمف عميو وكذلؾ أقساط المبالغ المستبدلة مف الخضوع لمرسوـ والضرائب
بسائر أنواعيا .
إعفاء أموال الصندوق من الضرائب والرسوم
 .101تعفى أمواؿ الصندوؽ الثابتة والمنقولة وجميع عممياتو االستثمارية ميما كاف
نوعيا مف جميع الضرائب والرسوـ والعوائد والعموالت التي تفرضيا الحكومة أو
أي سمطة عامة أخرى .
التضامن في الوفاء بحق الصندوق

 /1 .102ال يمنع مف الوفاء بجميع مستحقات الصندوؽ حؿ المنشأة أو تصفيتيا أو
إغالقيا أو إفالسيا أو دمجيا في غيرىا أو انتقاليا باإلرث أو الوصية أو
اليبة أو البيع أو التنازؿ أو غير ذلؾ مف التصرفات القانونية التي يترتب
عمييا تغيير صاحب العمؿ ويكوف الخمؼ مسئوال بالتضامف مع أصحاب
األعماؿ السابقيف وعمى انفراد مف تنفيذ جميع االلتزامات المستحقة عمييـ
عمى أف تكوف مسئولية الخمؼ التضامنية في حالة أيمولة المنشأة باإلرث في
حدود ما آؿ إليو مف التركة .
 /2يجب عمى المسجؿ التجارى العاـ وديواف الضرائب وبنؾ السوداف وادارة
الجوازات واليجرة والجنسية أو أي سمطة عامة أخرى ذات اختصاص مطالبة

صاحب العمؿ عند التصفية ألعمالو أو مغادرتو لمبالد نيائيا ابراز شيادة
خمو طرؼ مف الصندوؽ .
 /3في حالة أي تصرفات قانونية يقوـ بيا صاحب العمؿ تؤدى إلى تغيير
الشخصية االعتبارية أو تعديميا بضـ عناصرىا أو فضيا يجب عمى المسجؿ
التجارى العاـ إخطار المدير بذلؾ .
صرف المعاشات في الخارج
 /1 .103ال يجوز صرؼ المعاش أو التعويض في الخارج ألي شخص يقيـ في
جميورية السوداف إال في الحاالت التي تحددىا الموائح .
 /2ال يجوز تحويؿ المعاش المستحؽ طبقا ألحكاـ ىذا القانوف في الخارج
لممؤمف عمييـ أو المستحقيف عنيـ األجانب الذيف يعودوف نيائيا إلى بالدىـ
إال إذا كانت ىناؾ اتفاقية لممعاممة بالمثؿ بيف الدوؿ المعنية وجميورية
السوداف .
 /3في حالة عدـ وجود اتفاقية عمى الوجو المنصوص عميو في البند ( )2يتـ
صرؼ المعاش لألجنبي داخؿ األراضي السودانية بعممتيا الرسمية .
سمطات مفتشي الصندوق
 /1 .104يكوف لممفتشيف الذيف يحددىـ الصندوؽ بقرار مف المجمس بناء عمى اقتراح
المدير سمطة االطالع عمى السجالت والدفاتر واألوراؽ والمحررات
والمستندات وغيرىا وكذلؾ طمب البيانات الالزمة مف أصحاب األعماؿ
واستجواب أصحاب األعماؿ والعماؿ .
 /2يمتزـ أصحاب األعماؿ بتسييؿ ميمة المفتشيف المذكوريف في البند ( )1واف
يقدموف ليـ معمومات صادقة وصحيحة ..
 /3يرفع المفتشيف تقري ار عف االفعاؿ التي تقع بالمخالفة ألحكاـ ىذا القانوف أو
الموائح أو الق اررات الصادرة تنفيذا لو وذلؾ إلتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة .
أداء المفتشين لمقسم

 .105يحمؼ المفتشوف المشار إلييـ في المادة  ، )1(104ىـ ورؤساءىـ اليميف أماـ
رئيس المجمس عند تولييـ مياميـ باف يقوموا بمياميـ بأمانة و إخالص وأال
يفشوا س ار مف أسرار المينة أو أي اختراع صناعي اطمعوا عميو بحكـ وظيفتيـ .
إخطار الصندوق بحاالت الزواج والوفاة وزوال العجز
 /1 .106تمتزـ المستحقات الالئى يتزوجف بأخطار الصندوؽ بتاريخ زواجيف فو ار .
 /2يمتزـ المختصوف بتوثيؽ عقود الزواج بأخطار الصندوؽ بحاالت الزواج التي
تتـ بيف مستحقات المعاشات بموجب أحكاـ ىذا القانوف ويجب عمى الجيات
التي تتولى إصدار شيادات الوفاة إخطار الصندوؽ عف حاالت الوفاة التي تقع
بيف مف يحصموف عمى معاشات منو عمى أف يتـ اإلخطار في الحالتيف فو ار
ويصدر قرار مف المجمس يحدد البيانات األساسية التي يتضمنيا اإلخطار .
 /3يمتزـ الوالداف أو أحدىما بأخطار الصندوؽ فور زواؿ العجز أو االلتحاؽ بعمؿ
مقابؿ اجر .

الفصل الثامن
العقوبات

عقوبة تقديم بيانات كاذبة

 .107مع عدـ اإلخالؿ بأية عقوبة اشد  ،ينص عمييا قانوف أخر يعاقب بالسجف لمدة
ال تزيد عف شير واحد أو غرامة ال تجاوز خمسمائة جنيو أو العقوبتيف معا  ،كؿ
شخص يقدـ بيانات كاذبة بقصد الحصوؿ مف الصندوؽ لنفسو ىو أو لغيره عمى
معاش أو تعويض بغير وجو حؽ .
عقوبة إفشاء األسرار

 .011مع عدـ اإلخالؿ بأية عقوبة اشد ينص عمييا قانوف أخر يعاقب بالسجف لمدة ال
تجاوز ثالثة اشير أو غرامة ال تجاوز ثالثمائة جنيو أو العقوبتيف معا  .كؿ
موظؼ مف موظفي الصندوؽ يفشئ س ار مف األسرار التجارية أو غيرىا مف
أساليب العمؿ التي يكوف قد اطمع عمييا بحكـ عممو .

عقوبة مخالفة أحكام المادتين  6و72
 .109يعقب بغرامة ال تقؿ عف خمسة وسبعيف جنييا وال تجاوز ثالثمائة جنيو كؿ
شخص يخالؼ أحكاـ المادتيف  6و 27عمى أف يتضمف الحكـ باف يدفع العماؿ
ما يتحممونو مف نفقات التاميف .
عقوبة مخالفة أحكام المادتين  2و27
 .110يعاقب بغرامة ال تقؿ عف خمسة وعشريف جنييا وال تجاوز خمسمائة جنيو كؿ
شخص يخالؼ أحكاـ المادتيف  7و  52وتتعدد الغرامة بقدر عدد العماؿ المؤمف
عمييـ الذيف وقعت بشأنيـ المخالفة .
عقوبة مخالفة المواد 016 ، 07 ، 00 ،01 ،76 ،9 ،1
 .111يعاقب بغرامة ال تقؿ عف خمسة وعشريف جنييا وال تجاوز خمسمائة جنيو كؿ
شخص يخالؼ أحكاـ المواد . 106 ، 32 ، 31 ،30 ،26 ،9 ،8
أيمولة المبالغ التي يحكم بيا لمصندوق
 .112تؤوؿ إلى الصندوؽ جميع المبالغ التي يحكـ بيا عف مخالفة أحكاـ القانوف
ويكوف الصرؼ منيا عمى األوجو التي يصدر بتحديدىا قرار مف المجمس .
سمطة إصدار الموائح

 .113يجوز لموزير بالتشاور مع المجمس إصدار الموائح الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا
القانوف .

الجدول رقم ()0
(انظر المادة )21
توزيع المعاش عمى المستحقين
رقم الحالة

المستحق في المعاش

األنصبة المستحقة في المعاش %

النسبة

أرممة أو أرمل

الوالدين

األيتام

المئوية

1

أرممة أو أرمؿ

100

-

-

100

2

أرممة أو أرمؿ أو أيتاـ

50

50

-

100

3

أرممة أو أرمؿ والوالديف

60

-

40

100

4

أرممة أو أرمؿ والوالديف

40

40

20

100

5

أيتاـ

-

100

-

100

6

أيتاـ والوالديف

-

75

25

100

7

الوالديف

-

-

100

100

ممحوظة :
في حالة تعدد األرامؿ أو األيتاـ أو وجود الوالديف توزع النسبة المقررة
بالتساوي بينيـ .
الجدول رقم ()7
(انظر المادة ))7(21
تحديد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة
السابقة التي تحتسب في المعاش
المبمغ المقابل لكل سنة من
السن

الخدمة المحسوبة في

المعاش لكل جنيو واحد من
األجر الشيري

المبمغ المقابل لكل سنة
السن

من الخدمة المحسوبة
في المعاش لكل جنيو

واحد من األجر الشيري

حتي33

1.600

47

2.030

34

1.610

48

2.080

35

1.620

49

2.140

36

1.640

50

2.200

37

1.660

51

2.260

38

1.680

52

2.330

39

1.710

53

2.410

40

1.740

54

2.490

41

1.770

55

2.580

42

1.810

56

2.670

43

1.840

57

2.770

44

1.880

58

2.870

45

1.930

59

2.960

46

1.980

60

3.120

فأكثر
مالحظات :
أ.في حساب السف تعتبر كسور السنة سنة كاممة .
ب.يحسب المبمغ المستحؽ عمى المؤمف عميو عمى أساس سنو واجره
في تاريخ طمب ضـ المدة السابقة (انظر المادة . )70
ج.يقرب راس الماؿ المحسوب وفقا ليذا الجدوؿ في جميع الحاالت
إلى اقرب جنيو صحيح .

الجدول رقم ()0
(انظر المادة ) )0( 21
تحديد األقساط التي تقتطع من اجر المؤمن
عميو في حالة اختيار أداء المبالغ المستحقة بالتقسيط
السن من

تاريخ بدء

مجموع األقساط المقرر
أداؤىا حتى بموغ سن

السن من

تاريخ بدء

المقرر أداؤىا حتى

األداء حتى

 61مقابل  011جنيو

األداء حتى

بموغ سن  61مقابل

من المبمغ المستحق

مجموع األقساط

 011جنيو من المبمغ
المستحق عميو

عميو

20

268.100

40

177.500

21

263.100

41

173.400

22

258.200

42

169.300

23

253.300

43

165.300

24

248.500

44

161.300

25

243.700

45

157.300

26

239.000

46

153.400

27

234.300

47

149.500

28

229.700

48

145.600

29

225.100

49

141.700

30

220.500

50

137.900

31

216.000

51

134.100

32

211.600

52

130.300

33

207.200

53

126.500

34

202.900

54

122.700

35

198.600

55

119.000

36

194.300

56

115.200

37

190.000

57

122.400

38

185.800

58

107.600

39

181.700

59

103.800

مالحظات :
أ.في حساب السف تعتبر كسور السنة سنة كاممة .
ب.لحساب القسط الشيري يقسـ مجموع األقساط المفروض أداؤىا
عمى عدد األشير الكاممة بيف تاريخ بدء السداد وتاريخ بموغ سف
الستيف .
ج.تقرب قيمة القسط الشيري الناتج عف تطبيؽ ىذا الجدوؿ إلى اقرب
جنيو صحيح .

الجدول رقم ()4
(انظر المادة )24
تقدير درجات العجز في حاالت الفقد العضوي
رقم مسمسل

العجز المتخمف عن اإلصابة

درجات ذلك العجز

1

فقد البصر كمياً

%100

2

فقد الذراعيف

%100

3

فقد الساقيف

%100

4

فقد ذراع واحدة وساؽ واحدة

%100

5

جنوف مطبؽ

%100

6

فقد الذراع األيمف إلى الكتؼ

%80

7

فقد الذراع األيمف إلى ما فوؽ الكوع

%75

8

فقد الذراع األيمف تحت الكوع

%65

9

فقد الذراع األيسر إلى الكتؼ

%70

10

فقد الذراع األيسر إلى ما فوؽ الكوع

%65

11

فقد الذراع األيسر تحت الكوع

%55

12

فقد أحد الساقيف فوؽ الركبة

%65

13

فقد أحد الساقيف تحت الركبة

%55

14

فقد السمع فقدا كميا

%60

02

فقد عيف واحدة

%35

16

بتر اإلبياـ

أيسر

17

بتر السالمية الطرفية والوسطى لمسبابة

%25

18

بتر السبابة

%15

19

بتر السالمية الطرفية والوسطى لمسبابة

%10

20

بتر الوسطى

%8

21

بتر اليد اليمنى عند المعصـ

%8

22

بتر اليد اليسرى عند المعصـ

%60

23

بتر القدـ مع عظاـ الكاحؿ

%50

24

بتر القدـ دوف عظاـ الكاحؿ

%35

25

بتر رؤوس مشطيات القدـ كميا

%30

26

بتر اإلصبع والمشطية الخامسة لمقدـ

%10

27

بتر اإلبياـ لمقدـ وعظمة مشطة

%10

يراعى في تقدير درجات العجز في حاالت الفقد العضوي ما يمي :
 /1أف ال تخمؼ أية مضاعفات أو معوقات لحركات المفاصؿ المتبقية –
كالنديات أو التميفات أو التكمسات أو االلتيابات أو المضاعفات الحسية أو
غيرىا – وتزداد درجات العجز تبعا لما يتخمؼ مف ىذه المضاعفات .
 /2في حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصؼ الحالة المسببة لمعجز
والمضاعفات في الشيادة الطبية كما تحدد درجات اإلعاقة في كؿ حركة
في تمؾ المفاصؿ بالنسبة لمقواعد الطبيعية .
 /3في حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانيا ومدى زيادة أو نقص
الحساسية ونوعيا .
 /4إذا كاف المصاب اعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عف إصابات الطرؼ
العموي األيسر بذات النسب المقررة ليذا العجز في الطرؼ األيمف .

إذا عجز أي عضو مف أعضاء الجسـ المبينة أعاله عج از كامال

/5

مستديما عف أداء وظيفتو اعتبر ذلؾ العضو في حكـ المفقود واذا كاف ذلؾ
العجز جزئيا قدرت نسبتو تبعا لما أصاب العضو مف عجز عف أداء
وظيفتو .
 /6إذا نتج عف اإلصابة فقد جزء أو اكثر مف أحد أعضاء الجسـ المبينة
بالجدوؿ قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد
ذلؾ العضو وال يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ أف تتعداىا .

الجدول رقم ()2
(انظر المادة )27
جدول األمراض المينية
رقم
1

نوع المرض

الصناعات أو األعمال المسببة ليذا المرض

التسمـ بالرصاص

أي عمؿ يستدعى استعماؿ أو تداوؿ الرصاص أو مركباتو أو المواد

ومضاعفاتو

المحتوية عميو ويشمؿ ذلؾ تداوؿ الخامات المحتوية عمى الرصاص
– حسب الرصاص القديـ والزنؾ القديـ –(الخردة ) في سبائؾ العمؿ
في صناعة مركبات الرصاص صير الرصاص تحضير واستعماؿ
ميناء الحذؼ المحتوية عمى الرصاص – تحضير أو استعماؿ
البويات أو األلواف أو الدىنات المحتوية عمى الرصاص ...الخ
وكذلؾ أي عمؿ يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو
مركباتو أو المواد المحتوية عميو .

2

التسمـ بالزئبؽ

أي عمؿ يستدعى استعماؿ أو تداوؿ الزئبؽ أو مركباتو أو المواد

ومضاعفاتو

المحتوية عميو وكذا أي عمؿ يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة

الزئبؽ أو مركباتو أو المواد المحتوية عميو ويشمؿ ذلؾ :

العمؿ في صناعة مركبات الزئبؽ وصناعة آالت المعامؿ والمقاييس
الزئبقية وتحضير المادة الخاـ في صناعة المعات وعمميات التذىيب
واستخراج الذىب وصناعة المفرقعات الزئبقية ...الخ
3

التسمـ بالزرنيخ

أي عمؿ يستدعى استعماؿ أو تداوؿ الزرنيخ أو مركباتو أو المواد

ومضاعفاتو

المحتوية عميو وكذا أي عمؿ يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة
الزرنيخ أو العمميات التي يتولد فييا الزرنيخ أو مركباتو وكذا العمؿ
في انتاج بصناعة الزرنيخ أو مركباتو .

4

التسمـ باالنتيموف

أي عمؿ يستدعى استعماؿ أو تداوؿ االنتموف أو مركباتو أو المواد

ومضاعفاتو

المحتوية عميو وكذا أي عمؿ يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة
االنتموف أو مركباتو أو المواد المحتوية عميو .

5

التسمـ بالفسفور

أي عمؿ يستدعى استعماؿ أو تداوؿ الفسفور أو مركباتو أو المواد

ومضاعفاتو

المحتوية عميو وكذا أي عمؿ يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة
الفسفور أو مركباتو أو المواد المحتوية عميو .

6

التسمـ بالبتروؿ أو

كؿ عمؿ يستدعى استعماؿ أو تداوؿ ىذه المواد وكذا كؿ عمؿ

مثيالتيا ومركباتو

يستدعى التعرض ألبخرتيا أو غبارىا .

االميدية أو اآلزوتية أو
مشتقاتو أو مضاعفات
ذلؾ التسمـ
7

التسمـ بالمنجنيز

كؿ عمؿ يستدعى استعماؿ أو تداوؿ المنجنيز أو مركباتو أو المواد

ومضاعفاتو

المحتوية عميو وكذا كؿ عمؿ يستدعى التعرض ألبخرة أو غبار

المنجنيز أو مركباتو أو المواد المحتوية عميو ويشمؿ ذلؾ :
العمؿ في استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباتو وطحنيا وتعبئتيا
...الخ .
8

التسمـ بالكبريت

كؿ عمؿ يستدعى استعماؿ أو تداوؿ الكبريت أو مركباتو أو المواد

ومضاعفاتو

المحتوية عميو وكذا كؿ عمؿ يستدعى التعرض ألبخرة أو غبار
الكبريت أو مركباتو أو المواد المحتوية عميو ويشمؿ ذلؾ التعرض
لممركبات الغازية وغير الغازية .

9

10

11

12

التأثر بالكروـ وما ينشا

كؿ عمؿ يستدعى تحضير أو تولد استعماؿ أو تداوؿ الكروـ أو

عنو مف قرح

حامض الكروميؾ أو كرومات أو بيكرومات الصوديوـ أو البوتاسيوـ

ومضاعفات

أو الزنؾ أو أية مادة تحتوى عميو .

التأثر بالنيكؿ وما ينشأ

كؿ عمؿ يستدعى تحضير أو تداوؿ النيكؿ أو مركباتو أو أية مادة

عنو مف مضاعفات

تحتوى عمى النيكؿ أو مركباتو ويشمؿ ذلؾ  -:التعرض لغاز

وقرح

كومبونيؿ النيكؿ

التسمـ بالبتروؿ أو

كؿ عمؿ يستدعى تداوؿ أو استعماؿ البتروؿ أو غازاتو أو مشتقاتو

غازاتو أو مشتقاتو

وكذا أي عمؿ يستدعى التعرض لتمؾ المواد صمبة كانت أو سائمة أو

ومضاعفاتو .

غازية .

األمراض واألعراض

أي عمؿ يستدعى التعرض لمراديوـ أو أي مادة أخرى ذات نشاط

الباثولوجية التي تنشأ

إشعاعي أو أشعة اكس .

عف الراديوـ أو المواد
ذات النشاط اإلشعاعي
أو أشعة اكس .
13

سرياف الجمد األولى

أي عمؿ يستدعى استعماؿ أو تداوؿ أو التعرض لمقطراف أو الزفت

والتيابات وتفرعات الجمد أو البيتوميف أو الزيوت المعدنية بما فييا البارافيف أو الفمور أو أي

مركبات أو منتجات أو مخمفات ىذه المواد وكذا التعرض ألي مادة

والعيوف المزمنة

مييجة أخرى صمبة أو سائمة أو غازية أي عمؿ يستدعى التعرض
المتكرر أو المتواصؿ لموىج أو اإلشعاع الصادر عف الزجاج
المصيور أو المعادف المحمية أو المنصيرة أو التعرض لضوء قوى
أو ح اررة شديدة مما يؤدى إلى تمؼ بالعيف أو ضعؼ باألبصار .
14

أمراض الغبار الرئوية

أي عمؿ يستدعى التعرض لغبار حديث التولد لمادة السميكا أو

(نومركونيوزس) التي

المواد التي تحتوى عمى مادة السميكا بنسبة  %5بالعمؿ في المناجـ

تنشأ عف :

والمحاجر أو تحت األحجار أو طحنيا أو في صناعة المسنات

/1غبار االسيستوزس

(اسبستوزس)

الحجرية أو تمميع المعادف بالرمؿ أو أي أعماؿ أخرى تستدعى نفس
التعرض لغبار االسبستوزس وغبار القطف أو السكر لدرجة تنشأ

عنيا ىذه األمراض .

/2غبار السمكية

كؿ عمؿ يستدعى االتصاؿ بحيوانات مصابة بيذا المرض أو تناوؿ

(سميكوزس)

رسميا أو أجزاء منيا بما في ذلؾ الجمود والحوافر والقروف والشعر
ويدخؿ في ذلؾ أعماؿ الشحف والتفريغ والنقؿ ليذه األجزاء .

/3غبار القطف

(بستوزس)

/4غبار قصب السكر
الجمرة الخبيثة
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نسب تخفيض المعاش وفق السن عند ترك الخدمة
السن عند ترك الخدمة

نسبة التخفيض في المعاش

أقؿ مف 50

%20

 50إلى اقؿ مف 55

%15

55الى اقؿ مف 60

%10
الجدول رقم ()2
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القيمة االستبدالية لمجنيو الواحد وفق السن عند طمب االستبدال ومدة
االستبدال .
السن عند طمب

مدة االستبدال

 02سنة أو بموغ المستبدل

االستبدال

خمس سنوات

عشرة سنوات

سن  21أييما اسبق

45

53.120

94.200

125.300

46

53.080

93.980

124.780

47

53.020

93.710

124.240

48

52.940

93.440

123.500

49

52.870

93.100

122.710

50

52.780

92.750

121.920

51

52.670

92.330

120.960

52

52.570

91.900

120.000

53

52.450

91.370

118.840

54

52.310

90.830

117.680

116.320

90.190

52.150

55

110.710

89.530

51.980

56

104.840

89.530

51.770

57

98.840

87.970

51.560

58

92.590

87.060

51.340

59

86.150

86.150

51.070

60

79.430

-

50.790

61

72.460

-

50.500

62

65.120

-

50.150

63

57.470

-

49.810

64

49.380

-

49.380

65

