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الوثيقة العربية االسترشادية للضمان االجتماعي
ــــــــ

الباب األول
أحكام تمهيدية
المادة ()1
الضمان االجتماعي حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ،يقصد منه حماية المواطنين
فييي حيياالش الشييياوعة والعجي والمييرا وإليياباش العميي ،ومييرا المهنيية  ،وعنييد فقييدان المعييي ،والب اليية
وانق اع سب ،العيي وعنيد الحمي ،واليوالدة واةعانية علي تحمي ،األعبياء العافليية  ،وفيي حياالش الكيوار
وال وارئ والوفاة .
ويمكن ألنظمة الضمان االجتماعي أن توفر الرعاية االجتماعية لمن ال راعي له طفالً كان أو عاج اً
أو مسناً .
المادة ()2
ينشأ وفقا ألحكام هذا القانون لندوق يسم لندوق الضمان االجتماعي تكون له شاصية
اعتبارية واستقالل مالي وإداري وياضع ةشراف الجهة الماتصة في الدولة.
المادة ()3
يقصد بالعباراش واأللفاظ التالية المعان المقابلة لها:
 - 1الصندوق  :لندوق الضمان االجتماعي.
 - 2المجلس  :مجلس إدارة لندوق الضمان االجتماعي.
 - 3االشتراك  :المبلغ الذي يؤديه المشترك .
 - 4المشترك  :الشاص الذي يؤدي مبالغ نقدية مقاب ،انتفاعه وأسرته بأحكام هذا القانون.
 - 5المستفيد  :ك ،من ينتفع بأحكام هذا القانون.
 - 6العام ،المستق : ،الذي ال يعم ،لدى الغير ويعم ،لحسابه الااص.
 - 7األسرة  :أفراد عافلة المشترك المسؤول عن إعالتهم قانوناً وفقا للتشريع النافذ في ك ،دولة.

 - 8إلابة العم : ،اةلابة بأحد األمراا المهنية المبينة في الجدول المعتمد من الجهاش الماتصة
بالدولة  ،أو اةلابة نتيجة حاد وقع للمشترك أثناء تأدية العم ،أو بسببه أو بمناسبته .ويعتبر في
حكم ذلك ك ،حاد يقع للمشترك عالل فترة ذهابه لعمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب
واةياب من وإل مكان العم ،دون أي توقف أو إنحراف بسبب شاصي ال عالقة له بالعم.،
ويعتبر في حكم ذلك اةلابة الناشئة عن اةجهاد واةرهاق بسبب العم ،أو ظروفه.
 - 9العج الدافم الكلي  :ك ،عج من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة دون م اولة أية مهنة أو
عم ،يكتسب منه .
 - 11العجي الييدافم الج فيي :كيي ،عجي مين شييأنه أن يحيد ج فيييا وبصييفة مسيتديمة ميين القيدرة علي العميي،
األللي.
 - 11المرتييب أو األجيير  :المرتييب أو األجيير الفعلييي بجميييع عنالييره وملحقاتييه النقدييية والعينييية الدافميية
والمتكررة الذي تحسب عل أساسه االشتراكاش والمعاشاش والتعويضاش والمنافع األعرى.
 - 12الدع : ،الدع ،المفترا أللحاب الحصص في اةنتاج أو للعام ،المستق.،
 " - 13الابير اةكتواري "  :الذي يتول مهمة فحص المراك المالية لصناديق الضمان االجتماعي
للتأكد من مدى مالءمة أوضاعها المالية في مواجهة األعباء الحالية والمستقبلية وكيفية مواجهة
العج المحتم ،إن وجد  ،وكيفية توظيف الوفوراش المالية.
المادة ( ) 4
يكون أداء االشتراك في الضمان االجتماعي إل امياً عل ك ،من :
( )1العام ،في أجه ة الدولة الماتلفة ما لم يكن مستفيداً من أي نظام إل امي آعر .
( )2العاميي ،بعقييد عميي ،أو فييي إطييار التييدريب المهنييي  ،عاليية فييي شييركاش الق يياع العييام والشييركاش
الماتل ة والمنشآش التجارية والصناعية والفالحية والحرة وك ،األنش ة الاالة .
( )3العام ،المستق ،أو لاحب المهنة الحرة .
( )4الفئاش األعرى الت ترى الدولة إعضاعها إل هذا القانون.
المادة ()5
يعف ي ميين أداء االشييتراكاش الييواردة فييي المييادة السييابقة المسييتفيدون ميين الرعاييية االجتماعييية طبقييا
ألحكام الفقرة الثانية من المادة األول من هذا القانون.

الباب الثاني
التنظيم اةداري والمالي
الفص ،األول
التنظيم اةداري
المادة ()6
يكون للصندوق مجلس إدارة يتول شؤونه  ،ويتم تشكيله أساساً من ممثلي كافة أطراف اةنتاج
من عمال وألحاب عم ،وحكومة  ،عل أن تحدد لالحياته وتنظم أعماله وفقاً ألحكام القوانين واللوافح
المنظمة في ك ،دولة.

الفص ،الثاني
التنظيم المالي
المادة ()7
يكون تموي ،لندوق الضمان االجتماعي من:
أوال  :االشتراكاش الت يتم تحديدها حسب النظام في ك ،دولة .
ثانيا :المبالغ الت تاصصها الدولة في الموازنة العامة لصالح الضمان االجتماعي كموارد دافمة .
ثالثا :ريع استثمار أموال لندوق الضمان االجتماعي واحتياطياته وممتلكاته .
رابعا :اةيراداش األعرى الت تؤول إل لندوق الضمان االجتماعي .
المادة ()8
تاصص أموال الصندوق للصرف منها عل المنافع النقدية والعينية المحددة بموجب هذا القانون ،
مع تاصيص موازنة سنوية للمصروفاش اةدارية الالزمة للصندوق وكذا تكوين مال االحتياط الدافم .

المادة ()9
تضع القوانين واللوافح المنظمة في ك ،دولة القواعد واةجراءاش المالية والحسابية للصندوق بما
يكف ،المحافظة عل أمواله الثابتة والمنقولة وموجوداته وأمالكه  ،واستقالل وضبط حساباش إيراداته
ومصروفاته وسافر االعتباراش األعرى الت تساعد عل تحقيق أهداف الضمان االجتماعي.

المادة ()11
يفحص المرك المالي للصندوق بمعرفة عبير اكتواري أو أكثير ويبيين سيبب العجي إن وجيد وكيفيية
تالفيييييييييه  ،وفييييييييي حاليييييييية عييييييييدم إمكييييييييان ذلييييييييك تتحميييييييي ،الدوليييييييية العجييييييي فييييييييي موازنيييييييية السيييييييينة
التالية.

الباب الثالث
منافع الضمان االجتماعي
المادة ()11
تكون منافع الضمان االجتماعي نقدية وعينية .
أوال  :المنافع النقدية وهي :
(أ) المعاشاش طويلة األمد وتشم: ،
 - 1معاش المسنين .
 - 2معاش العج بسبب إلابة العم.،
 - 3معاش العج الكلي لغير إلابة العم.،
 - 4معاش الوفاة.
 - 5المعاش األساسي لفاقد المعي ،ولعديم الدع.،
 - 6عالوة العافلة
(ب)
1
2
3

المنافع النقدية قصيرة األمد وهي :
 المنافع اليومية في حاالش العج المؤقت بسبب المرا. المنافع بسبب إلابة العم. ، -المنافع بسبب الوالدة .

(ج) المنح اةضافية  :وهي مبالغ معينة تستحق دفعة واحدة السيما عند :
 - 1الحم. ،
 - 2الوالدة .
 - 3الوفاة .
 - 4الكوار وال وارئ.
ثانيا  :المنافع العينية وتشم: ،
( أ ) الرعاية االجتماعية لمن ليس له مأوى أو معي.،
(ب) العناية الصحية واالجتماعية .
(ج) إعادة التأهي ،ورعاية االحدا الجانحين والعج ة وذوي االحتياجاش الاالة ،وتقديم الادماش
الصحية لن الء دور الرعاية االجتماعية.

الفص ،األول
المنافع النقدية
المادة ()12
يكون معاش الشياوعة مستحقا عند انتهاء العم ،بناء عل شروط يتم تحديدها بموجب القوانين
واللوافح المنظمة في ك ،دولة والمتعلقة عالة بالسن أو سنواش االشتراك أو كليهما.
المادة ()13
يحسب معاش الشياوعة للمشترك باعتماد نسبة من األجر الفعلي أو الدع ،المفترا عل أن ال
يق ،عن الحد األدن لألجور.
وتبين القوانين واللوافح المنظمة في ك ،دولة القواعد المعتمدة في حساب المعاش .
المادة ()14
يحييق للمشييترك الييذي تييرك العميي ،ولييم تتييوفر لديييه مييدة االشييتراك الالزميية للحصييول عل ي المعيياش
التقاعدي لرف مكافأة مق وعة عن مدة اشتراكه .
إذا كان المشترك قد حص ،في إطار الضمان االجتماعي عل مكافأة ثم عاد إل العم ، ،فال تحسب
له المدة الت دفعت له عنها هذه المكافأة إال إذا رد قيمة المكافأة أو اةعانة السابق لرفها إليه.
المادة ()15
إذا زاول لييياحب المعييياش المسيييتحق وفقي ياً لهيييذا القيييانون عمي يالً ياضيييعه ألحكيييام قيييانون الضيييمان
االجتميياعي فيوقييف لييرف معاشييه اعتبيياراً ميين أول الشييهر التييالي لتيياريل عودتييه إلي العميي ،إذا ر ييب فييي
الرجوع لالشتراك في الضمان االجتماعي .
فإذا انتهت عدمته فيعاد تقدير معاشه عل أساس ضم جميع مدد عمله المحسوبة وفقاً للقانون .

المادة ()16
أوال  :إذا انتهت عدمة المشترك بسبب إلابة عم ،أعج ته عج اً كلياً أو ج فيا عن الكسب فإنه يستحق
معاشاً كامالً أو ج فيا وذلك حسب ما تنص عليه القوانين واللوافح المنظمة في ك ،دولة.
ثانيا :يكون استحقاق المعاش الكام ،أو الج في بحسب نسبة العج الت تحدد تبعاً لدرجة فقدان القدرة
عل الكسب وبحسب نوع العم ،والج ء المصاب من الجسد .
عل أنه إذا كانت إلابة المشترك تفقده تماماً القدرة عل عدمة نفسه وتستوجب حالتيه تاصييص
من يادمه استحق عالوة إضافية عل ذلك.
ثالثا  :يحسب المعاش الج في بنسبة درجة العج إل المعاش الكام.،
وتأعذ أمراا المهنة حكم إلاباش العم ،،وتحدد القوانين واللوافح المنظمة في ك ،دولة أمراا
المهن وحاالتها وشروط اعتبارها.
المادة ()17
يحسب المعاش الكام ،أو الج في وكذا تقدير نسبة العج وضواب ه وطريقة تقدير التعويض
وقواعد االستحقاق والتسوية والصرف  ،وكذا إعادة الفحص ال ب للتحقق من استمرار العج بسبب
إعادة التأهي ،أو ير ذلك من األسباب وفق القوانين واللوافح المنظمة في ك ،دولة.
المادة ()18
أوال  :يصرف المعاش المستحق للمشترك إل مستحقيه من أفراد أسرته إذا انتهت الادمة بسبب الوفاة
أثناء االشتراك أو أثناء االستفادة من معاش الشياوعة.
ثانيا  :يحدد التشريع النافذ في ك ،دولة فئاش أفراد األسرة المستحقين عن المشترك وعن لاحب
المعاش وشروط استحقاقهم ومقدار ما يستحقونه من أنصبة ونسبة هذه األنصبة إل معاش
المتوف  ،وأحوال انتهاء الحق في المعاش أو وقفه أو نقصه تبعاً ل وال شروط االستحقاق أو تغير
الحالة ،و ير ذلك من اةجراءاش ذاش العالقة بالمعاش المستحق .

المادة ()19
المعاش األساسي هو الحد األدن الذي يكفله نظام الضمان االجتماعي لمن ليس له معاش آعر،
وممن يستحق ذلك ما يأتي :
 - 1البالغ سن الشياوعة.
 - 2العاج كلياً عن العم.،
 - 3المنق عة به سب ،العي .
 - 4األرم ،واليتيم.
تبين القوانين واللوافح المنظمة في ك ،دولة شروط استحقاق ك ،فئة وقيمة المعاش األساسي
واةجراءاش التنفيذية لضبط استحقاق المعاشاش األساسية ولرفها .
المادة ()21
يسييتحق المشييترك عييالوة عافلييية تصييرف لييه دوري ي ًا  ،وتصييرف هييذه العييالوة أللييحاب المعاشيياش
األساسية و يرها من المعاشاش الت تقرر بمقتض هذا القانون.
تنظم القوانين واللوافح المنظمة في ك ،دولة شروط وقواعد استحقاق ولرف هذه العالوة
ومقدارها ودوريتها وسن األوالد .
المادة ()21
يسييتحق المشييترك منييافع نقدييية قصيييرة األمييد بسييبب العجي المؤقييت الناشي عيين المييرا أو إلييابة
العم ،أو الوالدة .
تبين القوانين واللوافح المنظمة في ك ،دولة شروط وقواعد استحقاق هذه المنافع .
المادة ()22
تُسأل جهة العم ،أمام لندوق الضمان االجتماعي عين إلياباش العمي ،التي تقيع للعياملين فيي مكيان
العم ،نتيجة ماالفتها لقوانين ولوافح العم. ،
المادة ()23
تصرف للمشترك المنح اةضافية المشار إليها في المادة ( )11من هذا القانون مت توافرش شروط
استحقاقها الت تحددها القوانين واللوافح المنظمة في ك ،دولة.

الفص ،الثاني
المنافع العينية
المادة ()24
يقدم الضمان االجتماعي عدماش الرعاية االجتماعية التالية :
( أ ) رعاية من ال راعي لهم من األطفال في دور الحضانة ورياا األطفال.
(ب) رعاية المسنين في دور المسنين أو في البيت في األحوال الت تقتضي ذلك.
(ج) رعاية العج ة وذوي االحتياجاش الاالة في الدور الاالة بهم .
(د ) رعاية األحدا .
(هـ) تقديم المساعداش العينية في حاالش الكوار وال وارئ.
(و) تقديم الرعاية االجتماعية للفرد واألسرة .
تنظم القوانين واللوافح المنظمة في ك ،دولة أوجه الرعاية االجتماعية وشروط استحقاقها  ،كما
تنظم دور الرعاية والادماش الت تقدمها عل أن تُراع بهذا الشأن ألول اةيواء والرعاية االجتماعية
والصحية والتدريب والتأهي ،عل نحو متكام.،
المادة ()25
تشم ،العناية الصحية الت يقدمها الضمان االجتماعي :
(أ) التدابير الالزمة للوقاية بالتنسيق مع الجهاش المعنية الماتصة بقصد إرساء قواعد المساهمة في
الوقاية من إلابة العم ،وكفالة الصحة والسالمة المهنية والعمالية.
(ب) إعادة تأهي ،المرضي والمصيابين بإزالية آثيار اةليابة أو تافيفهيا ليديهم والعمي ،علي تيدريبهم علي
مهنهم أو حرفهم أو عل مهن أو حرف أعرى مناسبة بقصد منحهم فرلة أعرى للعم ،واةنتاج .
(ج) العناية ال بية والتأهيلية الشاملة لذوي االحتياجاش الاالة.
(د) الضمان الصحي الشام ،لن الء دور العناية االجتماعية.
تبين القوانين واللوافح المنظمة في ك ،دولة إجراءاش التنسيق والتكام ،فيما يتعلق بالعناية
الصحية.

البـاب الرابـع
أحكام عامة
المادة ()26
يستمر سريان أنظمة الضيمان االجتمياعي علي المشيترك وليو انتقي ،مين عمي ،إلي آعير مميا تن بيق
عليه أحكام هذا القانون.
وال تجرى تسوية حقوق المشترك إال بعد انتهاء عدماته وأعماله جميعاً وذلك عل
المنصوص عليه في هذا القانون.

الوجه

إذا انتهت عدمة المشترك ألي سبب من األسباب القانونية قب ،استحقاقه التقاعد فيستمر الصندوق
في لرف معاش التع  ،الذي يحدد مقداره ومدته حسب القوانين واللوافح المنظمة في ك ،دولة.
المادة ()27
أوال  :يكون للمبالغ المستحقة للصندوق عن االشتراكاش و راماش التأعير امتيياز تحيدد درجتيه بمقتضي
القوانين واللوافح المنظمة في ك ،دولة .
ثانيا  :تستوف االشتراكاش والغراماش وسافر المبالغ المستحقة للصندوق وفقا للقوانين واللوافح المنظمة
في ك ،دولة.
المادة ()28
ال يجوز الحج عل المعاشاش وسافر المنافع النقدية األعرى أو االقت اع منها أو التنازل عنها إال
في حدود نسبة معينة تحددها القوانين واللوافح المنظمة في ك ،دولة.
المادة ()29
أوال  :يُعف الصندوق من الضرافب والرسوم أيا كان نوعها .
ثانيا :يعف المستفيدون من أنظمة الضمان االجتماعي من جميع الضرافب والرسوم عن األموال
المقبوضة والمراسالش والمنازعاش التي يثيرها ت بيق أحكام هذا القانون .

المادة ()31
يفص ،في المنازعاش المتعلقة بت بيق أحكام هذا القانون القضاء الماتص في ك ،دولة .
المادة ()31
مع مراعاة أحكام المادة ( )33من هذا القانون فإن ك ،تأعير في أداء االشتراكاش يعرا لاحبه
لغرامة تأعير تحدد نسبتها طبقاً للقوانين واللوافح المنظمة في ك ،دولة .
المادة ()32
تكون ليدى الصين دوق أجهي ة للتفتيي يايول موظفوهيا ليفة الضياب ة القضيافية فيميا يتعليق بتنفييذ
أحكام هذا القانون واللوافح الصادرة بموجبه  ،ولهم في سبي ،ذلك الدعول إل أماكن العم ،واةطالع علي
الوثافق والمستنداش وإجراء التحرياش والتفتي والتحقيق وجمع االستدالالش وتحريير محاضير الماالفياش
وإحالتها إل الجهة المعنية.
المادة ()33
تعتبر أحكام هذا القانون من النظام العام  ،وك ،إعالل بها يعيرا لياحبه إلي عقوبية ج افيية تحيدد
تبعاً لك ،ماالفة وفقا للقوانين واللوافح المنظمة في ك ،دولة.
المادة ()34
أوال  :تعتبر األحكام الواردة في هذا القانون حدا أدن للمستفيدين منه  ،ويمكن لك ،دولة أن تضيف فئة
أو فئاش أعرى.
ثانيا :تحدد القوانين واللوافح المنظمة في كي ،دولية الميدة القصيوى الالزمية لتسيوية المعاشياش والمنيافع
األعرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون عل أساس مقدار األجر ومدة العم. ،

