
  قانون التأمينات االجتماعية
  ١٩٥٩ لعام ٩٢الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

  
   ١المادة 

  : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد
  
  مؤسسة التأمينات االجتماعية المنشأة بمقتضى هذا القانون :  بالمؤسسة-أ 

  
   من هذا القانون ٢آل من تسري عليه أحكام المادة :  بالمؤمن عليه-ب 

  
اء  نتيجة حادث   اإلصابة أوالمرفق / ١/ المهنية المبينة بالجدول رقماألمراض بأحد اإلصابة العمل،   صابةبإ/ ج  أثن

وظيفي   اإلصابات بسبب مايتعلق به وتعتبر     أو بسببه   أوتأدية العمل    د ال  إصابات  القلبية والدماغية الناتجة عن الجه
اق مع    عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها ق          رار من وزير الشؤون االجتماعية والعمل باالتف

ه       إصابةويعتبر في حكم .  المؤسسةإدارةوزير الصحة بناء على اقتراح مجلس      ؤّمن علي ع للم  العمل آل حادث يق
ذهاب        أوخالل فترة ذهابه لمباشرة العمل       شرط ان يكون ال اب  عودته منه أيا آانت وسيلة المواصالت ب  دون واإلي

    . انحراف عن الطريق الطبيعيةأوخلف  تأوتوقف 
  
  من أصيب بإصابة عمل :  بالمصاب-د 

  
  من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل :  بالمريض-ـه
  
ة أو                       :  بالعجز الكامل  -و   ة مهن ة أي ين مزاول ه وب آل عجز من شأنه أن يحول آليا وبصفة مستديمة بين المؤمن علي

  من قدرة المؤمن عليه على الكسب % ٨٠أي عجز مستديم تتجاوز عمل يكتسب منه ويعتبر في حكم ذلك 
  
    :األجر/ -ز
  
م       األساسيمن القانون   / ٧٩/من المادة   / أ/  األجر المنصوص عليه في الفقرة       -١ ة رق ام / ١/  للعاملين في الدول / لع

ادة    أحكام القانون المذآور مع مراعاة      بأحكامبالنسبة للمشمولين   / ١٩٨٥ م     من المر  / ٦/ الم شريعي رق / ٨/ سوم الت
    /.١٩٩٥/ ١٠/ ٢/ تاريخ 

  
    . للعاملين في الدولةاألساسي القانون أحكام الراتب المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من -٢
  
ر      / ١٩٥٩/لعام  / ٩١/ من قانون العمل رقم   / ٣/  األجر المنصوص عليه في المادة     -٣ ات غي وتعديالته بالنسبة للفئ

     ٠السابقتين/ ٢/و/ ١/ فقرتين  البأحكامالمشمولة 
  

   ٢المادة 
وانين  وأعضاء المناصب ألصحاب الخاصة بالحقوق التقاعدية     باألحكاممع االحتفاظ     مجلس الشعب الواردة في الق
    : هذا القانون على الفئات التاليةأحكامالنافذة تسري 

  
    ٠/ ١٩٨٥/ لعام/ ١/لة رقم للعاملين في الدواألساسي القانون ألحكام العاملين الخاضعين -أ 
  

ضاة مجلس             -ب  ا وق ة الدستورية العلي ضاة المحكم ضائية وق سلطة الق انون ال ة الخاضعين لق م والنياب ضاة الحك  ق
    . قضايا الدولةإدارةالدولة ومحامي 

  
املين   األساسي القانون  ألحكام العمال المعينين بالوآالة وفقا      -ج   تثناء الع ة في سلك     للعاملين في الدولة باس بالوآال

    .التعليم والتدريس
  
    ٠ الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعاتأعضاء -د 
  



    . الفتوى والمدرسين الداخلين في مالك الفتوى والتدريس الدينيوأمناء المفتين -هـ 
  
    ٠ العناصر المدنية في المخابرات العامة-و
  

ة   وأعضاء  الهيئة المخبرية    وأعضاء هيئة البحث العلمي في مرآز البحوث العلمية         وأعضاءالجهاز الفني    -ز    هيئ
    ٠البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية

  
    ٠ العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية-ح 
  

    ٠ة المالحة البحرية السورية الرآب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والرآب المبحر في شرآ-ط 
  

    . للعاملين في الدولةاألساسيمن القانون / ١٤٨/  المادةأحكام المؤقتين المعينين وفق -ي 
  

انون     / ١٤٩/  المادة أحكام المتعاقدين وفق    -ك   ود استخدامهم          األساسي من الق ذين تنص عق ة ال املين في الدول  للع
    .على خضوعهم لقانون التأمينات االجتماعية

  
اة     -ل  ع مراع نهم م درجون م ذلك المت ال وآ ع العم ام جمي م أحك شريعي رق وم الت ام / ٢١٠/ المرس / ١٩٦٣/ لع

   :واليسري على
  

    . خاص  عرضية مؤقتة اال فيمن يرد به نصأعمالالعمال الذين يستخدمون في 
  

    . صاحب العمل الذين يعولهم فعالأسرة أفراد
  

    ٠خدم المنازل ومن في حكمهم 
  

    ٠العمال الذين يستخدمون في الزراعة لدى القطاع الخاص والمشترك اال من يرد فيهم نص خاص
  
د اخذ رأي مجلس -م  ة والعمل وبع شؤون االجتماعي ر ال رار من وزي ات إدارة يجوز بق ة للتأمين  المؤسسة العام

ات     واألوضاعاالجتماعية تنظيم الشروط     ة  النتفاع الفئ ات      اآلتي ا التأمين ا      بمزاي ة آله ى ان      أواالجتماعي  بعضها عل
    . بالنسبة لهماألجوريبين فيه حساب 

  
    ٠السابقة/ ل/  في الفقرةإليهمفئات العمال المشار 

  
    . الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العملاألشخاص

  
    ٠ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحساب صاحب العمل

  
  أنفسهم العمل أصحاب

  
   ٣المادة 
   ١١/١٠/١٩٦١ تاريخ ٢١ من المرسوم التشريعي رقم ٢ -١ت هذه المادة وحلت محلها المواد ألغي

   ١مادة 
سنة  ٩٢مؤسسة التأمينات االجتماعية في سورية المنشأة تنفيذا لقانون التأمينات االجتماعية الصادر بالقانون رقم    ل

وزراء           مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة وتعمل وفق        ١٩٥٩ ي يصدرها مجلس ال ا للتوجيهات الت
  في هذا الشأن 

  
ة          ((يمثل المؤسسة مديرها العام ويكون مقرها دمشق وتسمى          ة العربي ة في الجمهوري مؤسسة التأمينات االجتماعي

  )) السورية
  



الغ               ة   للمؤسسة ممارسة الحقوق المخولة للسلطات المالية بموجب قانون جباية األموال العامة لتحصيل المب  المترتب
  لها بموجب قانون التأمينات االجتماعية وتعديالته على المشترآين والمتخلفين عن االشتراك 

  
   ٢مادة 

ي تمارسها مؤسسة                       ع الصالحيات الت سورية جمي ة ال ة العربي تمارس مؤسسة التأمينات االجتماعية في الجمهوري
   وتعديالته ١٩٥٩ة  لسن٩٢التأمينات االجتماعية المنشأة بالقرار بالقانون رقم 

  
   ٤مادة 

ارة           تعتبر وزارة الشؤون االجتماعية والعمل الجهة اإلدارية بالنسبة إلى مؤسسة التأمينات االجتماعية وتستبدل بعب
انون     ي الق واردة ف ة ال ل المرآزي ة والعم شؤون االجتماعي ر ووزارة ال ر ووزارة  ٩٢وزي ارة وزي ه عب  وتعديالت

  . الشؤون االجتماعية والعمل
  

   ٥مادة 
  . ٢٢/١٢/١٩٦٤ تاريخ ١٣٤ من المرسوم التشريعي رقم ٢ ألغيت هذه الفقرة بموجب المادة -أ 

  
  .  عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم-ب 

  
   ٤المادة 

م     ٧ و ٦ألغيت هذه المادة وحلت محلها المادتين       شريعي رق اريخ  ٢١ من المرسوم الت دلتان  ١١/١٠/١٩٦١ ت  المع
  :  على النحو التالي٢٢/١٢/١٩٦٤ تاريخ ١٣٤ب المادة األولى من المرسوم التشريعي رقم بموج
   ٦مادة 

  : يشكل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات االجتماعية على الوجه التالي
  
   وزير الشؤون االجتماعية والعمل رئيسا -١
  
   األمين العام لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل عضوا -٢
  
   العام لوزارة التخطيط عضوا  األمين-٣
  
   األمين العام لوزارة الصحة عضوا -٤
  
   المدير العام لمؤسسة التأمينات االجتماعية عضوا -٥
  
   المدير العام للمؤسسة االقتصادية عضوا -٦
  
   أحد المدراء العامين للشرآات والمؤسسات المؤممة عضوا -٧
  
   أربعة ممثلين عن العمال عضوا -٨
  
  ن أصحاب األعمال عضوا  ممثل ع-٩
  

  ويسمى مندوب مالزم لكل من أعضاء المجلس يحل محله عند غيابه 
  

   ٧مادة 
  :  يتم تمثيل العمال في المجلس على الوجه التالي-أ 

  
  . رئيس االتحاد العام لنقابات العمال• 
  
  . ثالثة أعضاء يعينهم مجلس االتحاد لمدة سنتين• 
  



  ضاء المالزمين لممثلي العمال في المجلس آما يقوم االتحاد بتعيين األع
  
رار           -ب   ي يحددها ق ة الت اتهم بالطريق  ينتخب ممثال أصحاب األعمال، األصيل والمالزم لمدة سنتين من قبل منظم

  . يصدر عن وزير الشؤون االجتماعية والعمل
  
ال وأصحاب األ        -ج   ي العم سمية ممثل رارا بت ة والعمل ق شؤون االجتماعي ال خالل أسبوع من      يصدر وزير ال عم

ة لعضوية           . تاريخ تبلغه األسماء   شرآات والمؤسسات المؤمم آما يصدر قرارا بتسمية اثنين من المدراء العامين لل
  . أحدهما أصيل واآلخر مالزما بناء على ترشيح الوزير المختص. المجلس

  
   ٥المادة 

ان          ا المادت شريع    ٩و  ٨ألغيت هذه المادة وحلت محله م   من المرسوم الت اريخ  ٢١ي رق دلتان  ١١/١٠/١٩٦١ ت  المع
   ٢٢/١٢/١٩٦٤ تاريخ ١٣٤بموجب المرسوم التشريعي رقم 

   ٨مادة 
اع        ر االجتم ضائه وال يعتب دد أع صف ع ب ن ى طل اء عل سه أو بن ن رئي دعوة م سة ب س إدارة المؤس ع مجل يجتم

  . صحيحا إال بحضور أآثرية أعضاء المجلس المطلقة
  

  . اضرين وعند التساوي يرجح جانب الرئيسوتصدر القرارات بأغلبية الح
  

ك دون أن                            شات المجلس وذل اتهم في مناق رتهم ومعلوم تعانة بخب رى االس دعو من ي ضاء أن ي وللمجلس عند االقت
  . يكون لهؤالء حق التصويت

  
   ٩مادة 

شؤو              ر ال راح وزي ى اقت اء عل ال بمرسوم بن سات مجلس اإلدارة وتعويضات االنتق ن تحدد تعويضات حضور جل
  . االجتماعية والعمل

  
   ٦المادة 

  : ال يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة المؤسسة
  
 من حكم عليه في جريمة غدر أو خيانة أو جناية تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم       -أ  

  . المخلة بالشرف أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم
  
  . ا لم يرد إليه اعتباره من حكم بإفالسه م-ب 

  
  .  عديم األهلية والمحجوز عليه-ج 

  
   ٧المادة 

  : تسقط عضوية أعضاء مجلس اإلدارة من غير المعنيين بحكم وظائفهم في الحاالت اآلتية
  
  .  إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس آعامل أو صاحب عمل-أ 

  
  . جلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس إذا تخلف العضو عن حضور جلسات الم-ب 

  
   ٨المادة 

ي                 ة الت ذات الطريق ه ب ين من يحل محل إذا خال مكان العضو في مجلس إدارة المؤسسة ألي سبب من األسباب يع
  . عين بها سلفه وللمدة الباقية

  
   ٩المادة 

  : يتولى مجلس اإلدارة اإلشراف على شؤون المؤسسة ويباشر على األخص
  



ا                             -١ دة لكل منه الغ المعتم ة والمب ا وجوه الصرف المختلف ين فيه ى أن تع  إقرار ميزانية مصروفات المؤسسة عل
  . والترخيص بالمصروفات األخرى التي تتطلبها إدارة المؤسسة

  
ى    نويا عل ة س صروفات اإلداري د الم صروفات   % ٥ويجب أال تزي ك بخالف الم صلة وذل تراآات المح ن االش م

  . التأسيسية
  
ل                   ع ى األق ة عشرة أصوات عل ة مجلس اإلدارة بأغلبي د موافق ة والعمل بع لى انه يجوز لوزير الشؤون االجتماعي

  %. ٧٫٥زيادة النسبة المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك بحيث ال تتجاوز 
  
  .  إقرار الحسابات الختامية للمؤسسة قبل إبالغها إلى رئاسة الجمهورية-٢
  
  . عامة فيما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة وذلك ضمن إطار خطة التنمية إقرار القواعد ال-٣
  

  :  على ما يأتي١١/١٠/١٩٦١ تاريخ ٢١ من المرسوم التشريعي رقم ١١من المادة ) ب(نصت الفقرة 
  

   ١١مادة 
س        -ب ي مجل ذ ف وم يتخ سة بمرس وال المؤس تثمار أم ام اس ام ونظ دير الع س اإلدارة والم دد صالحيات مجل  تح
  . لوزراء وتبقى األحكام النافذة حاليا مرعية حتى صدور هذا المرسوما

  
شؤون  ر ال ن وزي رار م ف بق ام التوظي وظفين وأحك ام الم ة ونظ ة والمالي ة واإلداري ة الداخلي صدر األنظم وت

  . االجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس اإلدارة
  

   ١٠المادة 
  : ١١/١٠/١٩٦١ تاريخ ٢١ي من المرسوم التشريعي رقم ألغيت هذه المادة وحل محلها النص التال

   ١١مادة 
 يعين مدير عام لمؤسسة التأمينات االجتماعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون                 -أ  

  . االجتماعية والعمل
  
سة بمرس     -ب  وال المؤس تثمار أم ام اس ام ونظ دير الع س اإلدارة والم دد صالحيات مجل س   تح ي مجل ذ ف وم يتخ

  . الوزراء وتبقى األحكام النافذة حاليا مرعية اإلجراء حتى صدور هذا المرسوم
  

   ١١المادة 
ادة   ا الم ت محله ادة ضمنا وحل ذه الم ت ه م ١٠ألغي شريعي رق وم الت ن المرس اريخ ٢١ م ي ١١/١٠/١٩٦١ ت  الت

  : ٢٢/١٢/١٩٦٤ تاريخ ١٣٤استبدلت بالنص التالي بموجب المرسوم التشريعي رقم 
   ١٠مادة 

  : تشكل لجنة استثمار أموال المؤسسة على الوجه التالي
  
   وزير الشؤون االجتماعية والعمل رئيسا -١
  
   المدير العام لمؤسسة التأمينات االجتماعية عضوا -٢
  
  عضوا ) عضو مجلس اإلدارة( رئيس اتحاد نقابات العمال -٣
  
   مندوب عن المؤسسة االقتصادية عضوا -٤
  
  مندوب عن مصرف سورية المرآزي عضوا  -٥
  

ة                    وتختص هذه اللجنة بوضع برامج االستثمار وبالبت في طلبات القروض التي تقدم إليها وذلك وفق القواعد العام
  . وتكون جميع قرارات اللجنة خاضعة للتصديق من المجلس. التي يضعها مجلس اإلدارة الستثمار أموال المؤسسة

  



   مكرر ١٠المادة 
تثمار  ل/ أ ة اس ات االجتماعي ة للتأمين سة العام ة   ةبالمائ/ ٥٠/ لمؤس ضمن ريعي االت ت ي مج ا ف ائض أمواله ن ف  م

تثماري و                ان اس  يحول   ةبالمائ / ٥٠/استثمارية استنادا لدراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أم
    ٠زراء صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنويا بقرار من مجلس الوإلى

  
ائض       / ب تثمار ف ام اس ل نظ ة والعم شؤون االجتماعي ر ال صدر وزي والي دد  أم سة يح س المؤس د األس  والقواع

     . المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةإدارةوالحوافز بناء على اقتراح من مجلس 
  

  ملغاة ١٢المادة 
   ١٣المادة 

ي              يجوز بقرار من مجلس اإلدارة أو لجنة االستثمار تشكيل         سائل الت ا بدراسة الم د إليه  لجان من بين أعضائها يعه
رار             نظم الق سائل وي ك الم رأيهم في تل تئناس ب راء لالس تحيلها إليها آما يجوز أن يضم إلى عضوية تلك اللجان خب

  . المذآور تشكيل تلك اللجان واختصاصاتها ونظام العمل بها
  

   ١٤المادة 
ا  ي أول آ سة ف ة للمؤس سنة المالي دأ ال ي تب ي ف اني وتنته ام  ٣١نون الث دير ع ى م نة وعل ل س ن آ انون األول م  آ

  : المؤسسة أن يقدم إلى مجلس اإلدارة خالل الثالثة أشهر التالية النتهاء السنة المالية ما يأتي
  
  .  تقريرا عاما عن أعمال المؤسسة في تلك السنة-أ 

  
اطي        حساب اإليرادات والنفقات لكل فرع من فروع التأمين الت     -ب   ان االحتي ى بي ي تباشرها المؤسسة مشتمال عل

  . الخاص بالمطالبات التي لم يتم تسويتها
  
  .  تقرير مراجع حسابات المؤسسة-ج 

  
وال والخصوم              -د   ردات األم صيلية لمف ات التف .  الميزانية العامة للمؤسسة عن السنة المنتهية على أن تتضمن البيان

  . ات و النفقات عن السنة المالية القادمة خالل الشهرين السابقين لتلك السنةوعليه آذلك أن يقدم تقديرات اإليراد
  

  . وتسقط المسؤولية عن المدير العام بتصديق هذه الحسابات من مجلس اإلدارة
  

ى مجلس                     ات إل رادات والنفق ديرات اإلي ة وتق وتبلغ قرارات مجلس اإلدارة بتصديق التقارير والحسابات والميزاني
  . ل أسبوعين من تاريخ اعتمادهاالوزراء خال

  
   ١٥المادة 

نويا             ا س انونيين ويصدر بتعيينهم ين المحاسبين الق يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من المراجعين من ب
  . قرار من مجلس اإلدارة يحدد فيه التعويض الذي يصرف إليهما

  
  . ويجب أال يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة

  
  . آما يجب أال تمتد فترة تعيينهما لمراجعة حسابات المؤسسة إلى أآثر من ثالث سنوات متوالية

  
   ١٦المادة 

ام                           ا من القي ة لتمكينه ات الالزم دفاتر واألوراق والبيان ع ال راجعين جمي على المؤسسة أن تضع تحت تصرف الم
  . بوظيفتها

  
لبيانات الحسابية األخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأن     وعلى المراجعين التحقق من أن مشروع الميزانية وا       

  . تمثل حالة المؤسسة تمثيال صحيحا
  



راض             ستوجب االعت ة ت وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما إخطار المدير العام آتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالف
ى          فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو تصحيح أو إزالة سبب الم            . عليها خالفة على حسب األحوال وجب عل

  . المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى مجلس اإلدارة
  

وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة أن يطلب إلى                 
  . رئيس مجلس اإلدارة دعوة المجلس إلى االنعقاد ليعرض عليه األمر

  
   ١٧المادة 

يفحص المرآز المالي للمؤسسة مرة على األقل آل ثالث سنوات خبير أو أآثر في رياضيات التأمين يعينه مجلس           
  . ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة االلتزامات القانونية. اإلدارة

  
   ١٨المادة 

ال وال                   ال والعم سبة ألصحاب األعم ا بالن أمين في المؤسسة إلزامي ال أي نصيب في      يكون الت ل العم يجوز تحمي
  . نفقات التأمين إال فيما يرد به نص خاص

  
   ١٩المادة 

ادة   ام الم اة أحك ع مراع االت      ٢م شتغلين ب ة الم ال الزراع ى عم صل عل ذا الف ام ه سري أحك انون ت ذا الق ن ه  م
  .  القانونالملحق بهذا / ١/ ميكانيكية أو المعرضين ألحد األمراض المهنية المبينة في الجدول رقم 

  
ل                   ال التراحي اوالت وعم ال المق وآذلك على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى األخص عم

  . والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ
  

   ٢٠المادة 
أمين         سة بت ي المؤس تراك ف ام باالش اع الع شات القط ة ومن سات العام وزارات واإلدارات والمؤس ع ال زم جمي تلت

  . ١/١/١٩٧٧ابات العمل وذلك اعتبارا من تاريخ إص
  

   ٢١المادة 
  : تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي

  
  . من أجور عماله% ٣ االشتراآات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع -أ 

  
  .  اإلعانات الشهرية التي يقرر مجلس اإلدارة قبولها-ب 

  
  .  ريع استثمار هذه األموال-ج 

  
   ٢٢المادة 

سابقة                           ادة ال ا في الم ادة أو تخفيض االشتراآات المنصوص عليه رر زي ة والعمل أن يق لوزير الشؤون االجتماعي
  . وذلك بالشروط واألوضاع التي يصدر بها قرار منه بناء على اقتراح مجلس اإلدارة

  
   ٢٣المادة 

ا إذا   % ٧٥ة ال تتجاوز  لمجلس اإلدارة أن يقرر تخفيض االشتراآات المستحقة على صاحب العمل بنسب      من قيمته
  . آان يستخدم مائة عامل فأآثر ويقوم بتقديم العالج الطبي وصرف المعونة اليومية طبقا ألحكام هذا القانون

  
   ٢٤المادة 

ا للقواعد                      لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن إصابته طبق
  ل المقررة في هذا الفص

  
  : وال يستحق التعويض النقدي في الحاالت التالية

  
  .  إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه-أ 



  
  :  إذا حدثت اإلصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك-ب 

  
   آل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر والمخدرات -١
  
  اية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل  آل مخالفة صريحة لتعليمات الوق-٢
  

ى                          سبته عل د ن ستديم تزي ه أو تخلف عجز م اة المؤمن علي من العجز   % ٢٥وذلك آله ما لم ينشأ عن اإلصابة وف
   ٣٢الكامل وفقا ألحكام المادة 

  
  ). ٤٢(ة إال إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقا للماد) ب(و ) أ(وال يجوز التمسك بإحدى الحالتين 

  
   ٢٥المادة 

  . تتولى المؤسسة عالج المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه
  

   ٢٦المادة 
م                   د ت م يكن ق يجري تقدير العجز المتخلف عن اإلصابة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع اإلصابة إن ل

  .  قرار من مجلس اإلدارةشفاؤها وذلك بشهادة طبية من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها
  

   ٢٧المادة 
  . على المؤسسة إخطار المؤمن عليه بانتهاء العالج وبما تخلف لديه من عجز مستديم ونسبته

  
   ٢٨المادة 

ة                   ة مالي إذا أدت اإلصابة إلى تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خالل فترة تعطله معون
. ي المسدد عنه االشتراك لمدة شهر واحد تزاد بعدها إلى آامل األجر ولمدة سنة واحد   من أجره اليوم  % ٨٠تعادل  

ل عن                              ي للمصاب إن ق ومي أو األجر الفعل رر لألجر الي ى المق ويشترط أن ال تقل المعونة اليومية عن الحد األدن
ستديم                     وت العجز الم ى ثب اة أو   ذلك ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة تعطله عن العمل أو حت أو حدوث الوف

ان     . انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أفضل       ويتحمل صاحب العمل في جميع األحوال أجر يوم اإلصابة أيا آ
ى اإلصابة             . وقت وقوعها  سري عل ا ي ة والعالج م سبة للمعون ا بالن سري عليه م اإلصابة وت وتعتبر النكسة في حك

  . نفسها
  

   ٢٩المادة 
ى أساس                 إذا نشأ عن اإلصابة عج     اة يحسب المعاش عل ستديم أو وف شهري        % ٧٥ز آامل م من متوسط األجر ال

ادة             ام الم ا ألحك ستحقين وفق ى الم وزع المعاش عل اة ي ذا   ٨٩المشترك عنه في السنة األخيرة وفي حال الوف  من ه
  . القانون

  
   ٣٠المادة 

ر من العج   % ٣٥إذا نشا عن اإلصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب   ا     أو أآث ز الكامل استحق المصاب معاش
  . يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل

  
   ٣١المادة 

ى           سبته إل ضا       % ٣٥إذا نشأ عن اإلصابة عجز جزئي مستديم ال تصل ن من العجز الكامل استحق المصاب تعوي
ؤدي                  ذا التعويض    معادال لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف وي ه

  . دفعة واحدة
  

   ٣٢المادة 
  : تقدر نسبة العجز وفقا للقواعد التالية

  
م -أ  ا بالجدول رق ان العجز مبين ي ) ٢( إذا آ ة العجز الكل ة من درج سب المئوي انون روعيت الن ذا الق الملحق به

  . المبينة فيه



  
ى الكسب         إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذآور فتقدر بنسبة ما أصاب            -ب   ه عل  العامل من عجز في قدرت

  . على أن تبين تلك النسبة في الشهادات الطبية
  

  . ولوزير الشؤون االجتماعية والعمل تعديل الجدول المذآور بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة
  

   ٣٣المادة 
  : إذا آان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد اآلتية

  
ل من        -١ سابقة أق عوض المصاب   % ٣٥ إذا آان مجموع نسب العجز الناشئ عن اإلصابة الحالية واإلصابات ال

  . عن إصابته األخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها واألجر وقت حدوثها
  
وازي          -٢ سابقة ي ة واإلصابات ال ر فيعوض   أو أ% ٣٥ إذا آان مجموع نسب العجز الناشئ عن اإلصابة الحالي آث

  : على الوجه اآلتي
  
ى أساس مجموع نسب                        -أ    إذا آان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة قدر معاشه عل

  . العجز المتخلفة عن إصابته جميعها وأجره وقت إصابته األخيرة
  
ز المتخلف عن إصاباته    إذا آان المصاب مستحقا في معاش العجز قدر معاشه على أساس مجموع نسب العج            -ب  

  . جميعها وأجره في وقت اإلصابة األخيرة بشرط أال يقل ذلك المعاش عن معاشه وقت وقوع اإلصابة األخيرة
  

   ٣٤المادة 
أجر    إصابة أدت إذا/ ٢٩/  المادةأحكام من   ءاستثنا درج ب ه المت ى  من دون أجر   أو المؤّمن علي  أو العجز الكامل   إل

سبته        إلى اإلصابة أدت إذا أما العام لألجر    األدنى الحد   اسأسالوفاة يحسب معاشه على      د ن  عجز جزئي مستديم تزي
ى                       ةبالمائ/ ٥٠/عن   ك العجز من معاش العجز الكامل المحسوب عل  أساس  فيستحق معاشا شهريا يعادل نسبة ذل
    ٠ العام لألجراألدنىالحد 

  
   ٣٥المادة 

ة الالزمة بما في ذلك األطراف الصناعية طبقا لما يقرره مجلس      على المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهيلي       
  . إدارتها

  
   ٣٦المادة 

ع                           ي وق ببا في إصابته والظروف الت على المؤمن عليه أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فورا بأي حادث يكون س
  . فيها متى سمحت حالته بذلك

  
   ٣٧المادة 

ر    ل تغيي سة بك ر المؤس ل أن يخط ى صاحب العم ذا    عل ون ه صانا ويك ادة أو نق ورهم زي ال أو أج دد العم ي ع ف
  . اإلخطار طبقا للشروط واألوضاع التي يحددها قرار من مجلس اإلدارة

  
ان              ٧٦ويسري حكم المادة     سابقة إذا آ رة ال ه في الفق  في حالة تأخير صاحب العمل عن القيام باإلخطار المشار إلي

تراآات      ة اش ادة قيم ار زي ذا اإلخط أن ه ن ش أمينم ة     . الت يض قيم ستدعي تخف ذآور ي ار الم ان اإلخط ا إذا آ أم
  . االشتراآات سقط حق صاحب العمل في ذلك التخفيض عن مدة التأخير ويؤول الفرق إلى المؤسسة

  
ر                 ه أو التغيي ه اإلخطار عن سبق ل م ي وللمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أي مصاب من عماله ل

  . في أمره
  

   ٣٨المادة 
ا                            ي يقرره شروط واألوضاع الت ك بال اآن العمل وذل ة في أم وفر وسائل اإلسعاف الطبي على صاحب العمل أن ي

  . وزير الشؤون االجتماعية والعمل باالتفاق مع وزير الصحة
  



  . وعليه في جميع األحوال أن يقدم اإلسعافات األولية للمصاب ولو لم تمنعه اإلصابة مباشرة من عمله
  

   ٣٩المادة 
على صاحب العمل أو المشرف على العمل إخطار المؤسسة عن آل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن                    

  . يسلم المصاب عند نقله لمكان العالج أو مرافقته صورة عن هذا اإلخطار
  

  . ويكون اإلخطار طبقا لألنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض
  

   ٤٠المادة 
ه المؤسسة وتكون           على صاحب العمل عند حد     ه ل ذي تعين وث اإلصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العالج ال

  . مصاريف االنتقال من مكان العالج واليه على حساب المؤسسة طبقا للقواعد التي يقررها مجلس اإلدارة
  

   ٤١المادة 
ه أحد عمال                        ه إصابة تعجزه     على آل صاحب عمل أو مشرف على العمل إبالغ البوليس عن آل حادث يصاب ب

بالغ مشتمال                      ٤٨عن العمل وذلك خالل      ك اإلصابة ويجب أن يكون ال سبب تل  ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ب
  . على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع اإلصابة والجهة التي نقل إليها المصاب لعالجه

  
   ٤٢المادة 

ن صو  ا م ال تحقيق ة بأعم ة القائم ادث  تجري الجه ق ظروف الح ي التحقي ين ف ا ويب دم إليه الغ يق ل ب ي آ رتين ف
د أو سوء سلوك                             ان الحادث نتيجة تعم ا إذا آ صفة خاصة م ه ب بالتفصيل وتضبط فيه أقوال الشهود آما يوضح ب

وال            ٢٤فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا ألحكام المادة          ه وأق  وتضبط فيه أقوال صاحب العمل أو من يمثل
  . ما تسمح حالته الصحية بذلكالمصاب عند

  
ق     صورة عن التحقي ا ب ا وموافاته ن تحقيقه اء م ور االنته االت ف ذه الح سة عن ه الغ المؤس ة إب ذه الجه ى ه وعل

  . وللمؤسسة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محال لذلك
  

   ٤٣المادة 
ة    على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أآثر بفحص عماله المعرضين لإلصابة           ة المبين  بأحد األمراض المهني

ين                        ة والعمل ويب شؤون االجتماعي ر ال في الجدول الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية يعينها قرار من وزي
  . في هذا القرار الشروط واألوضاع التي يجب أن يجري عليها الفحص الدوري

  
   ٤٤المادة 

ي تظهر          على األطباء أن يبلغوا الجهة اإلدارية المختصة         والمؤسسة وصاحب العمل بحاالت األمراض المهنية الت
  . بين العمال وحاالت الوفاة الناتجة عنها

  
ك                     غ ذل ة المختصة أن تبل ة اإلداري ى الجه وإذا لم يقم الطبيب باإلبالغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب عل

  . أن تطلب إلى صاحب العمل استبدال غيره بهإلى النقابة العليا للمهن الطبية للنظر في أمره آما يجوز لها 
  

   ٤٥المادة 
ا           -أ   ور وصوله إليه  على الجهة اإلدارية المختصة إخطار آل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبية ف

  . ويكون ذلك القرار قبال للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي المرآزية خالل مدة شهر من تاريخ تبليغه
  
سميه وزارة الصحة وطبيب        تشكل -ب   سميه المؤسسة وطبيب ت لجنة التحكيم الطبي في مدينة دمشق من طبيب ت

شؤون                     ر ال رار من وزي ضاتها بق دير تعوي ه وتق مختص يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيم إجراءات عرض النزاع علي
  . االجتماعية والعمل

  
  . بل للطعن يكون قرار لجنة التحكيم الطبي المرآزية مبرما وغير قا-ج 

  
   ٤٦المادة 



و آانت اإلصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خالف صاحب                         ى ول تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حت
  . العمل وتحل المؤسسة قانونا محل المؤمن عليه قبل الشخص المسئول بما تكلفته

  
   ٤٧المادة 

ك               ال يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسس              ه ذل انون آخر وال يجوز ل ام أي ق ة بأحك
  . أيضا بالنسبة لصاحب العمل إال إذا آانت اإلصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه

  
   ٤٨المادة 

ه إذا                     ة المؤمن علي اء خدم اريخ انته ة من ت ذا الفصل خالل سنة ميالدي ام ه ذ أحك تظل المؤسسة مسئولة عن تنفي
ا                      ظهرت عليه أعراض مرض مهني خالل ه       شأ عنه شتغل في صناعة ال ين ان ي ذه المدة سواء آان بال عمل أو آ

  . هذا المرض
  

سبة لحاالت        ط بالن ه فق ؤّمن علي ة للم اء الخدم اريخ انته ة من ت األمراض اإلصابةوخالل خمس سنوات ميالدي  ب
  السرطانية 

  
   ٤٩المادة 

  . ة الملحق بهذا القانونلوزير الشؤون االجتماعية والعمل بقرار منه تعديل جدول أمراض المهن
  

   ٥٠المادة 
ي                 شروط واألوضاع الت ا لل ال من إصابات العمل طبق ة العم ة بوقاي ع التعليمات الكفيل على صاحب العمل أن يتب

  . تصدر بها قرارات من وزير الشؤون االجتماعية والعمل
  

   ٥١المادة 
  : ل وعلى األخصعلى المؤسسة أن تقوم بالدراسات الخاصة بالوقاية من إصابات العم

  
اآن العمل وشروط                       -أ   ة في أم اليب الوقاي ق أس  بحث الوسائل التي تكفل تعاون أصحاب األعمال فيما يتعلق بتطبي

  . تقديم المعونة الفنية والمالية الالزمة لهم عند االقتضاء
  
  .  بحث الوسائل التي تكفل تعاون العمال فيما يتعلق بإتباع الوقاية أثناء العمل-ب 

  
  .  بحث إصابات العمل من حيث أسبابها ومعدالت تكرارها وشدتها وطرق الوقاية منها-ج 

  
  .  القيام بالتجارب فيما يتعلق بوسائل الوقاية المختلفة وتقدير مدى آفايتها الختيار أحسنها-د 

  
الم الخاصة  -ه  دوات وعرض األف يم المحاضرات والن ذا تنظ صقات وآ شرات والمل داد البحوث والن ة  إع بالوقاي

  . والعمل على آل ما من شأنه رفع الوعي الوقائي بين أصحاب األعمال والعمال
  
ضم    -و  ر ت ة أو أآث ا ومكتب ا وأجهزته ارض ألدواته ذا مع ل وآ ن إصابات العم ة م اث للوقاي ل األبح شاء معام  إن

  . المراجع المختلفة التي يعتمد عليها فيما يتعلق بأساليب الوقاية من إصابات العمل
  

   ٥٢المادة 
ا        ام لمؤمن عليه ان يتقدم خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره طبق ادة ألحك اء العالج   / ٢٧/  الم دم  أوبانته  بع

وت العجز                        إصابته دم ثب اريخ إخطاره بع سها من ت ة نف ي وخالل المهل سبته بطلب    أو بمرض مهن دير ن ادة  بتق  إع
    .ر والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظرهالنظر في ذلك وعليه ان يرفق بطلبه اإلخطار المذآو

  
   ٥٣المادة 

ه    ب تندب ن طبي شكل م يم ت ة تحك ى لجن ة الموضوع عل صة إحال ل المخت ة والعم شؤون االجتماعي ة ال ى مديري عل
  . مديرية الشؤون االجتماعية والعمل المختصة وطبيب تنتدبه المؤسسة

  
  . الشرعي المختص أو طبيبا حكوميا في الجهات النائيةوعلى اللجنة في حالة الخالف أن تضم إليها الطبيب 



  
ة                      شؤون االجتماعي ر ال رار من وزي ة ق وينظم إجراءات عرض النزاع عليها وتقدير الرسوم وتحديد الجهات النائي

  . والعمل باالتفاق مع وزيري العدل والصحة
  

   ٥٤المادة 
يم الطبي        مديرية الشؤون االجتماعية والعمل المختصة إخطار آل من           -أ   ة التحك رار لجن  المصاب والمؤسسة بق

اريخ                     دة شهر من ت ة خالل م يم الطبي المرآزي ة التحك ام لجن فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قابال للطعن أم
  . تبلغه

  
 تشكل لجنة التحكيم الطبي المرآزية في مدينة دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة          -ب  

ر                  وطبيب مخ  رار من وزي تص، يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيم إجراءات عرض النزاع عليها وتقدير تعويضاتها بق
  . الشؤون االجتماعية والعمل

  
  .  يكون قرار لجنة التحكيم الطبي المرآزية مبرما غير قابل للطعن-ج 

  
   ٥٥المادة 

  ٢٠٠١ للعام ٧٨ملغاة بالقانون 
  

   ٥٦المادة 
    :خوخة والعجز والوفاة منتتكون موارد تأمين الشي

  
    : االشتراآات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل وفق مايلي-١
  
ن ةبالمائ/ ١٤/ / أ ور م م  أج انون رق صادر بالق ة ال ات االجتماعي انون التأمين املين الخاضعين لق ام/ ٩٢/  الع / لع

    .وتعديالته/ ١٩٥٩
  
م     ورواتب العاملين الذين    أجور من   ةبالمائ/ ١٠/ ب شريعيين رق / ١٢٠/ و/ ١١٩/ آانوا يخضعون للمرسومين الت
م   / ١٩٦١/ لعام / وتعديالتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رق
    ٠وصندوق تقاعد البلديات/ ١٩٥٩/ لعام/ ١٣٠

  
    : االشتراآات الشهرية التي يلتزم بها المؤّمن عليه وفق مايلي-٢
  
م         أجور من   ةبالمائ/ ٧/ أ ام / ٩٢/  العاملين الخاضعين لقانون التأمينات االجتماعية الصادر بالقانون رق / ١٩٥٩/ لع

    .وتعديالته
  
م           ةبالمائ/ ١٠/ ب شريعيين رق انوا يخضعون للمرسومين الت ذين آ / ١٢٠/و/ ١١٩/  من أجور ورواتب العاملين ال
م وتعديالتهما ولنظام التأمي  / ١٩٦١/ لعام / ن والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رق
    .وصندوق تقاعد البلديات/ ١٩٥٩/ لعام/ ١٣٠

  
    . تأمين الشيخوخة والعجز والوفاةأموال -٣
  
ؤدي                  -٤ انون ت ى  مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على االشتراك في التأمين بموجب هذا الق د    إل  المؤسسة عن
    .وتعديالته/ ١٩٥٩/ لعام/ ٩١/ من قانون العمل رقم/ ٧٣/  المادة أساسهاء الخدمة محسوبة على انت
  
    . قبولها ويوافق رئيس مجلس الوزراء عليهااإلدارة والهبات التي يقرر مجلس اإلعانات -٥
  
    . هذا القانونأحكام وفوائد التأخير المستحقة وفق اإلضافية المبالغ -٦
  
  مار الموارد المذآورة آنفًا ريع استث-٧
  



   ٥٧المادة 
    :يستحق معاش الشيخوخة

  
    :في الحاالت التالية/: أوال

  
ة                   إتمامانتهاء الخدمة بسبب    / أ دة الخدم وغ م ا سن الخامسة والخمسين وبل  المؤّمن عليه سن الستين والمؤّمن عليه

    .سنة/ ١٥/المحسوبة في المعاش 
  
سبب / ب ة ب اء الخدم امانته دة   إتم وغ م سين وبل ا سن الخم ؤّمن عليه سين والم سة والخم ه سن الخام ؤّمن علي الم

    .سنة/ ٢٠/الخدمة المحسوبة في المعاش 
  
ي         / ج ة ف ه الفعلي وغ خدمت د بل ه بع ؤّمن علي ة الم اء خدم دىانته ي     إح سوبة ف رة المح شاقة أو الخطي ن ال  المه

ش         األقلسنة على   / ١٥/المعاش د المهن ال ة في          ويصدر بمرسوم تحدي ة حساب سنوات الخدم رة وآيفي اقة والخطي
    . العاديةلألعمال الشاقة والخطيرة بالنسبة األعمالهذه 

  
ة المحسوبة في المعاش                       / ثانيا وغ الخدم د بل ه وبع ى طلب اء عل سنة  / ٢٥/يستحق المؤّمن عليه المعاش المبكر وبن

    .دون التقيد بشرط السن 
  

ا ا  / ثالث اش المخصص للع ل المع امملين اال يق شريعيين  بأحك ومين الت ام/ ١٢٠/و/ ١١٩/ المرس ن / ١٩٦١/لع ع
    . هذا القانونأحكامالمعاش المخصص لهم بموجب 

  
  

   ٥٨المادة 
سنة        ةبالمائ/٢ر٥ /أساسيحسب معاش الشيخوخة على     / أ رة  من متوسط األجر الشهري المشترك عنه في ال  األخي
ى       مدة فترة التأمين ان قّلت عن ذلك وذلك عن    أو د عل ي تزي سنة الت آل سنة اشتراك في ظل التأمين وتعد آسور ال

    .الشهر سنة آاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين 
  
 ةبالمائ/٧٥/ العجز والوفاة بواقع     أو تأمين الشيخوخة    أحكام للمعاشات المخصصة بموجب     األقصىيكون الحد   / ب

ى        ذي حسب عل شهري ال ا أساسه من متوسط األجر ال ذآور اال      المع شهري الم د حساب األجر ال ش ويراعى عن
سنتين                   أويتجاوز الفرق زيادة     دة ال ة م ه في نهاي ؤّمن علي ين أجر الم رتين  نقصا ب دايتهما        األخي / ١٥/ وأجره في ب

دايتها   ةبالمائ ي ب ره ف نوات وأج رة خمس س ة فت ي نهاي ره ف ين أج دة  ةبالمائ/ ٣٠/ وب د حساب م ا يراعى عن  آم
    .مين ان ُتعّد آسور السنة سنة آاملةاالشتراك في التأ

  
ام  مجموع المعاشات المخصصة له بموجب أواليجوز ان يقل معاش المؤّمن عليه  / ج   انون عن الحد     أحك ذا الق  ه

    . العام لألجر األدنى
  

  مكرر/ ٥٨/المادة 
ى       هذ أحكام زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤّمن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب             إذا  انون عل سنة  / ٣٠/ا الق

 التحق بعمل جديد يصرف له عن المدة الزائدة تعويض من دفعة واحدة بواقع أجر شهر عن                 أوواستمر في الخدمة    
دة وبحد            سنوات الزائ دره خمسة      أقصى آل سنة من ال ذا                   أشهر  ق سنة في حساب ه ل عن ال ي تق دة الت  وتهمل الم

    .التعويض
  
   
  

   ٥٩المادة 
ة ا ررة  إذا انتهت خدم تراك المق دة االش وافر شرط م ل ت ستين قب ه سن ال ل لبلوغ دى صاحب العم ه ل ؤمن علي لم

ى أساس                    ة واحدة عل ه تعويض من دفع ذي     % ١٥للحصول على معاش الشيخوخة صرف ل سنوي ال من آجره ال
ك عن آل س                          ك وذل امين إن قلت عن ذل دة االشتراك في الت رتين أو م سنتين األخي نة سدد عنه االشتراك خالل ال

  . اشتراك في التامين
  



   ٦٠المادة 
اريخ     أشهر  ترآت العمل خالل ستة       إذا األول الطفل   إنجابها أوفي حال استقالة المؤّمن عليها بسبب زواجها          من ت

زواج   د ال التين  اإلنجاب أوعق ي الح ادة  ةبالمائ / ١٥/  ويكون التعويض ف ي الم ه ف  من متوسط األجر المشار إلي
    .السابقة

  
ل                 في حا  -ب ه تق لة خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وآانت االشتراآات المسددة عن

  :  اشتراآا شهريا يكون التعويض وفقا للنسبة اآلتية٢٤٠عن 
  
   اشتراآا شهريا ٦٠إذا آانت االشتراآات المسددة عنه تقل عن  % ١١ـ
  
   اشتراآا شهريا ١٢٠راآا شهريا وتقل عن  اشت٦٠إذا بلغت االشتراآات المسددة عنه  % ١٣ـ
  
   اشتراآا شهريا فأآثر ١٢٠إذا آانت االشتراآات المسددة عنه  % ١٥ـ
  
ة              -ج رة الثاني ا في الفق  يستحق المؤمن عليه فضال عن التعويض المشار إليه في المواد السابقة المكافأة المشار إليه

   مكرر ٧١من المادة 
  

   ٦١المادة 
اريخ   أشهر  المؤمن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل األول إذا ترآت العمل خالل ستة    في حالة استقالة    من ت

التين  أشهرعقد الزواج في الحالة األولى وخالل ثالثة        من تاريخ الوضع في الحالة الثانية ويكون التعويض في الح
  . من متوسط األجر المشار إليه في المادة السابقة% ١٥بنسبة 

  
دول   يجوز لل ا لج ه طبق دد قيمت مال تح ه برأس ي معاش ه ف ستبدل حقوق ه إن ت ؤمن علي ب الم ى طل اء عل مؤسسة بن
  . خاص

  
 من متوسط األجر المشار       ةالمائويكون استبدال المعاشات طبقا ألحكام الفقرة السابقة فيما يزيد على األربعين في             

  . ١٩دال عن الحد األدنى للمعاش المقرر في المادة  على أال يقل المتبقي من المعاش بعد االستب٥٧إليه في المادة 
  

د اخذ رأي               ويتم االستبدال وفقا للشروط واألوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون االجتماعية والعمل بع
  . مجلس إدارة المؤسسة على إن يتضمن القرار جدول االستبدال المشار إليه في الفقرة السابقة

  
   مكرر ٦١المادة 

ه         ٧٦إذا فصل صاحب العمل أحد المؤمن عليهم بسبب من األسباب الواردة في المادة                من قانون العمل المشار إلي
شيخوخة            ٥ – ٢فيما عدا ما ورد في البندين    امين ال ه المحسوبة في ت ة المؤمن علي ادة اسقط من خدم ك الم  من تل

  . ار الفصل قد أصبح نهائياربع مدة خدمته لدى صاحب العمل المذآور وذلك بشرط إن يكون قر
  

   مكرر أ ٦١المادة 
يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تجاوز الشهر إن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو                   

  . معاشه وبشرط إن تكون له مدة اشتراك في التامين تزيد على السنة
  

قرار من وزير الشؤون االجتماعية والعمل بعد اخذ         ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها ب        
  . رأي مجلس إدارة المؤسسة

  
   ٦٢المادة 

اة    أويستحق معاش العجز      ه       أو حدث العجز الكامل       إذا الوف ة المؤمن علي اة خالل خدم  خالل ستة   أو وقعت الوف
ط ويجوز الجمع     ابةإلص الوفاة نتيجة أو من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط اال يكون العجز            أشهر  العمل فق

ين نسب العجز     عن المرض الطبيعي في معرض استحقاق معاش    الناشئ  العمل والعجز  إصابة  عن الناشئ ب
وت                 اإلصابة العجز الطبيعي على أّال يقل عن معاش عجز           ه وقت ثب شرط اال يجاوز المؤمن علي ه وب  المستحق ل

  في حساب السن ان تعتبر آسور السنة سنة آاملة  حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى أوالعجز 
  



   ٦٣المادة 
ل عن                              ه ال تق اة إن تكون االشتراآات المسددة عن المؤمن علي  ٦يشترط الستحقاق معاش العجز الكامل أو الوف

  .  اشتراآا متقطعا١٢اشتراآات شهرية متصلة أو 
  

   ٦٤المادة 
ستديم    ل الم ز الكام اش العج سب مع اة  أويح اش الوف ى  مع اسعل شهري   ةبالمائ/ ٤٠ /أس ر ال ط األج ن متوس  م

 من متوسط   ةبالمائ/ ٢/ المعاش إلى عن فترة التأمين ان قّلت عن ذلك ويضاف       أو األخيرةالمشترك عنه في السنة     
ى       سنة                        أساسه األجر الذي ربط عل ي ال ي تل ة الت ك عن آل سنة من سنوات الخدم ى  المعاش وذل  لالشتراك   األول

أآثر التي تبلغ شهرا    وتجبر آسور السنة     دار المعاش         زوال يجو   ف  من متوسط األجر       ةبالمائ / ٨٠/  ان يتجاوز مق
    .أفضل أيهما معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها االشتراك أو هذا المعاش أساسهالذي ربط على 

  
   مكرر ٦٤المادة 

سنوي المسدد             يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه االستفادة من مبلغ تامين إضاف            -أ   سبة من األجر ال ادل ن ي يع
شريعي ويصرف في           / ٤/ عنه االشتراك في السنة األخيرة تبعا للسن وفقا للجدول رقم            المرافق لهذا المرسوم الت

  : الحالتين اآلتيتين
  

  .  عجز المؤمن عليه عجزا آامال-أوًال
  

  .  وفاة المؤمن عليه-ثانيًا
  
  : تامين اإلضافي ما يأتي يشترط الستحقاق المؤمن عليه ال-ب 

  
سبة                              -١ شريعي بالن ذا المرسوم الت اذ ه رة سنة من نف ى المؤسسة خالل فت  تقديم طلب االشتراك في هذا التامين إل

ى        ائمين عل اريخ وخالل ستة            رأسللمؤمن عليهم الق ذلك الت م ب ون           أشهر  عمله ذين يلتحق يهم ال سبة للمؤمن عل  بالن
  . م التشريعيبالعمل بعد تاريخ نفاذ هذا المرسو

  
ع -٢ ذي يقتطع بواق شهري ال تراك ال ورد صاحب العمل االش ار % ١ أن ي ذي اخت شهري للعامل ال من األجر ال

  . االشتراك في هذا التامين
  
م                  -٣ واردة في الجدول رق ذا   ٤ أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه وتزاد النسب ال  المرافق له

  . من قيمتها إذا آان العجز أو الوفاة بسبب إصابة عمل% ٥٠قع المرسوم التشريعي بوا
  
ي                          -ج   شروط واألوضاع الت شهرية ال د شروط وأداء االشتراآات ال ات طلب االشتراك وتحدي  يتبع في تنظيم بيان

  . تصدر بقرار من المدير العام لمؤسسة التأمينات االجتماعية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة
  
  . التامين اإلضافي في حالة وفاة المؤمن عليه وفقا لقواعد اإلرث الشرعي يوزع مبلغ -د 

  
   ٦٥المادة 

يم                ام التحك ا ألحك سبته وفق دير ن وت عجزه الكامل أو في تق دير عدم ثب للمؤمن عليه أن يطلب إعادة النظر في تق
  . الطبي المشار إليه في تامين إصابات العمل

  
   ٦٦المادة 

شيخوخة القادر على العمل بعد سن الستين بعمل تسري عليه أحكام هذا القانون حسبت              إذا اشتغل صاحب معاش ال    
  . له هذه الخدمة في المعاش شريطة أال يكون قد جاوز سن الخامسة والستين

  
ذا األجر بحال من                  % ٢٫٥ويربط معاشه بواقع     د ه شرط إن ال يزي دة ب ك الم شهري خالل تل من متوسط أجره ال

  . ألجر الشهري الذي تم على أساسه ربط معاش الشيخوخةمن ا% ٥األحوال عن 
  

وعلى أن ال يحول ذلك دون االستمرار في صرف معاش الشيخوخة له إذا آان مجموع األجر والمعاش ال يجاوز                    
  . فإذا تجاوز مجموعها ما آان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة. األجر الذي آان يتقاضاه عند ترآه العمل



  
  . ٥٨ع عدم اإلخالل بالشرائط األخرى المنصوص عليها في المادة وذلك آله م

  
   ٦٧المادة 

 في أول تسجيل لدى دوائر      أو ١٩٢٢ سنة   إحصاء هذا القانون تاريخ الوالدة المثبت في        أحكاميحسب في تطبيق    / أ
    .١٩٢٢ آان بعد سنة إذا المدنية األحوال

  
ائمين         / ب سبة للق ابقًا وال         مع المحافظة على الحقوق المكت ذة س ة الناف ى رأس العمل بموجب النصوص القانوني عل

    .السابقة/ أ/عبرة للتعديالت الطارئة بعد التاريخين المذآورين في الفقرة 
  
اني من سنة         األول آان تاريخ الوالدة غير محدد باليوم والشهر فتحسب السنة من اليوم             إذا/ ج انون الث  من شهر آ

    .الوالدة
  

   ٦٨المادة 
د                    في ه أو بع ر علي  حالة فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه معونة تعادل معاش الوفاة ويوقف صرفها إذا عث

انقضاء أربع سنوات ونصف على فقده أيهما اسبق ما لم يصدر حكم بموته ويتبع في ترتيب هذه المعونة وصرفها       
ة      شؤون االجتماعي ر ال ن وزي رار م ا ق صدر به ي ي شروط واألوضاع الت س إدارة  ال ذ رأي مجل د اخ ل بع والعم

  . المؤسسة
  

   ٦٩المادة 
ل     ز الكام شيخوخة أو العج اش ال ى لمع د األدن ون الح اة    / ٨٥/ يك اش الوف ورية ولمع رة س سبة . ل٨٠لي س بالن

ه و ؤمن علي ى  . ل١٥للم د األدن اتهم الح وع معاش اوز مجم شترط أال يج ه ي ستحقين عن ن الم ل م شهر لك ي ال س ف
  . المؤمن عليه أيهما اآبرالمذآور أو معاش 

  
   ٧٠المادة 

امين       ي ت ل ف ات صاحب العم ن التزام ل م سابق ال تقاب صل ال ام الف ا ألحك ررة وفق ضات المق ات والتعوي المعاش
ادة     ى أساس الم ة محسوبة عل ة القانوني ة الخدم أة نهاي ادل مكاف ا يع شيخوخة أال م ام  ٧٣ال انون العمل وأحك  من ق

  . ١٩٥٩ لسنة ٩١ من القانون رقم ٢الفقرة الثانية من المادة 
  

ه أو                            ى المؤمن علي ة إل ادة آامل دفع الزي آت أو ادخار أفضل ب ويلتزم صاحب العمل المرتبط مع عماله بنظام مكاف
  . المستحقين عنه مباشرة

  
ادة                      يهم في الم ستحقين المشار إل ى الم اة عل صاد     ٨٢ويكون توزيع هذه الزيادة في حالة الوف انون العمل ال ر  من ق

  . ١٩٥٩ لسنة ٩١بالقانون رقم 
  

   ٧١المادة 
انونين        ام الق ا ألحك سنة   / ٤١٩/ تدخل المدة التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراآات إلى المؤسسة وفق /  و ١٩٥٥ل

سنة  / ٩٢ ادة ١٩٥٩ل ام الم ا ألحك ا وفق امين ويحسب المعاش عنه ذا الت ي ه دة االشتراك ف دون  / ٥٨/  ضمن م
  . شتراآات من المؤمن عليه عن تلك المدةاقتضاء أية فروق ا

  
صف            ب ن امين إذا طل ذا الت ي ه تراك ف دد اش اص آم ام الخ ي النظ ال ف تراك العم دة اش دخل م وز أن ت ا يج آم

  .  من تاريخ العمل بهذا القانونأشهرالمشترآين فيه على األقل وخالل ثالثة 
  

ع  عن آل سنة منها بشرط % ٢ويحسب المعاش عن هذه المدة بواقع      أن يؤدي النظام إلى المؤسسة مبلغا يقدر بواق
من اجر العامل السنوي األخير عن آل سنة من سنوات االشتراك العامل فيه على أن يتم تسديدها خالل سنة                  % ٨

  . من تاريخ العمل بهذا القانون
  

دة أو     ة واح رق دفع زام أدى الف ذا االلت اء به ام الخاص للوف ي النظ ل ف ف حصة العام م ت إذا ل شروط ف سطا بال مق
  . واألوضاع التي يحددها قرار من وزير الشؤون االجتماعية والعمل

  



   /. ٧٠/ والمادة  / ٥٦/  من المادة ٤وذلك آله مع عدم اإلخالل بأحكام البند 
  

   مكرر ٧١المادة 
ذا ا   ٧٨ و ٧١ و ٥٨مع عدم اإلخالل بأحكام المواد    ه في ه امين والتي    تدخل المدة السابقة االشتراك المؤمن علي لت

يستحق عنها مكافأة وفقا ألحكام قانون العمل المشار إليه ضمن مدة االشتراك في هذا التامين ويحسب عنها معاش   
دة إن                          % ١بواقع   ة أو آامل الم دة االشتراك الفعلي رة من م ثالث األخي سنوات ال شهري في ال من متوسط األجر ال

  .  المشار إليهاقلت عن ذلك عن آل سنة من سنوات المدة السابقة
  

أة   ٢٤٠فإذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في التامين مضافا إليها المدة السابقة               ه مكاف  شهرا استحق المؤمن علي
  . عن المدة السابقة تحسب وفقا لقانون العمل المشار إليه وعلى أساس األجر األخير قبل ترك الخدمة

  
  ٢٠٠١ للعام ٧٨الفقرة األخيرة ملغاة بالقانون 

  
   مكرر أ ٧١المادة 

شرط أن                      انون ب ذا الق يجوز ضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا ألحكام ه
امين عن                      يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي عند بداية االشتراك في هذا الت

ة والعمل                      آل سنة من سنوات الخدمة الم      شؤون االجتماعي ر ال رار من وزي ه ق ا لجدول يصدر ب طلوب ضمها وفق
  . ويتبع في أداء هذه المبالغ الشروط واألوضاع التي يصدر بها قرار مجلس إدارة المؤسسة

  
   مكرر ب ٧١المادة 

  ٢٠٠١ للعام ٧٨ملغاة بالقانون 
  

   ٧٢المادة 
ى              تحسب االشتراآات التي يؤديها صاحب العمل وتلك الت        ة عل ي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خالل سنة ميالدي

  . أساس ما يتقاضونه من األجور في شهر يناير من آل سنة
  

على انه بالنسبة إلى الذين يلتحقون بالخدمة بعد الشهر المذآور تحسب اشتراآاتهم على أساس الشهر الذي التحقوا                 
  . ثم يعاملون بعد ذلك على األساس المبين في الفقرة السابقةآانون الثاني التالي / فيه بالخدمة وذلك حتى يناير 

  
ذي                 شهر ال ى أساس اجر ال أما العمال الموجودون حاليا بالخدمة فتحسب اشتراآاتهم حتى نهاية السنة الميالدية عل

  . يبدأ فيه سريان هذا القانون
  

ام العمل في             ويراعى في حساب األجر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغي             د عدد أي شهر تحدي ر ال
راح مجلس اإلدارة أن يضع                    الشهر بخمسة وعشرين يوما ويجوز لوزير الشؤون االجتماعية والعمل بناء على اقت

  . شروطا أخرى لحساب األجر في حاالت معينة
  

   ٧٣المادة 
حسابهم إلى المؤسسة خالل  على صاحب العمل أن يورد االشتراآات المقتطعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها ل             

  . الخمسة عشر يوما األولى من الشهر التالي
  

ذه          % ٦وتحسب في حالة التأخير فوائد بسعر        ه ه ذي اقتطعت عن شهر ال سنويا عن المدة من اليوم التالي النتهاء ال
  . االشتراآات حتى تاريخ أدائها

  
   ٧٤المادة 

ل ل   ا صاحب العم ي يؤديه تراآات الت ون االش ا    يجب إن تك ل موقوف ان العم و آ ة ول يهم آامل ؤمن عل ساب الم ح
ذلك    ي ل ن أجورهم تكف م تك ة إذا ل نهم آامل سدادها ع ل ب زم صاحب العم يهم فيلت ؤمن عل تراآات الم سبة الش وبالن
وتعتبر االشتراآات في هذه الحالة في حكم القرض ولصاحب العمل اقتطاعها من أجورهم في الحدود المنصوص        

  .  في شان قانون العمل١٩٥٩ لسنة ٩١من القانون رقم  ٥١عليها في المادة 
  



ع               غير انه بالنسبة الشتراآات المؤمن عليهم خالل مدة وقف عقد العمل فال يلتزم صاحب العمل بسدادها وفي جمي
  . األحوال تكون مصاريف إرسال االشتراآات وفوائد التأخير إلى المؤسسة على حساب صاحب العمل

  
   ٧٥المادة 

دره واحد في األلف من            على آل ص   احب عمل يخضع ألحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسما شهريا ق
  . األجور التي تستحق للمؤمن عليهم

  
ي       وتقيد حصيلة هذا الرسم وربع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي يخصص لمقابلة الخسائر الت

  . ٦٣األخيرة من المادة قد تتعرض لها المؤسسة بتطبيق أحكام الفقرة 
  

دره واحد في األلف من               على آل صاحب عمل يخضع ألحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسما شهريا ق
  . األجور التي تستحق للمؤمن عليهم

  
ي       وتقيد حصيلة هذا الرسم وربع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي يخصص لمقابلة الخسائر الت

  . ٦٣لها المؤسسة بتطبيق أحكام الفقرة األخيرة من المادة قد تتعرض 
  

ذا الرسم أو تخفيضه أو وقف            ادة ه ويجوز لوزير الشؤون االجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس اإلدارة زي
  . تحصيله بالنسبة إلى آل أو بعض أصحاب األعمال

  
   ٧٦المادة 

زم صاحب العمل إذ   ٧٣مع مراعاة أحكام المادة      م أو بعضهم          يل يهم آله سبة للمؤمن عل أخر عن االشتراك بالن ا ت
ع                  انون بواق ذا الق ا في ه بأداء مبلغ إضافي إلى المؤسسة في المؤسسة أو عن سداد االشتراآات المنصوص عنه

ة المحددة في                           % ١٠ الي النقضاء المهل وم الت ارا من الي أخير اعتب من قيمة االشتراآات المستحقة عن آل شهر ت
ي ال       % ٣٠ المشار إليها وبحد أقصى قدره       ٧٣ألولى من المادة    الفقرة ا  من مقدار هذه االشتراآات وتهمل األيام الت

  .  يوما٣٠تبلغ مجموعها 
  

   ٧٧المادة 
إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في                   

  . قلالعمل بثالثة أيام على األ
  

ضامنين              اطن مت اول من الب ويلتزم المقاول بهذا اإلخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون المقاول األصلي والمق
  . في الوفاء بااللتزامات المقررة في هذا القانون

  
   ٧٨المادة 

  ٢٠٠١ للعام ٧٨ملغاة بالقانون 
  

   ٧٩المادة 
م صاحب العمل باالشتراك عنه في التامين أن يطالب المؤسسة   ال يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يق     

  . بالوفاء بالتزاماتها المقررة إال على أساس الحد األدنى لألجور
  

ادة  سابقة والم رة ال ام الفق دم اإلخالل بأحك ع ع ع ٧٦وم ل بجمي ى صاحب العم ون للمؤسسة حق الرجوع عل  يك
  . ما تكلفته من نفقات وتعويض قبل من لم يقم باالشتراك عنهاالشتراآات المقررة وفوائد تأخيرها وآذا بجميع 

  
   ٨٠المادة 

ى المؤسسة                    أماآنعلى صاحب العمل ان يعلق في        ى اشتراآه في المؤسسة وعل ة عل شهادة الدال  إعطاء  العمل ال
ال أصحاب هادة      األعم ل ش ن آ ورية ع رة س سين لي ل خم شهادة مقاب ك ال ات   أو تل ى الجه ا وعل ستخرج عنه  م
ة          الحكو راخيص معين ال  ألصحاب مية التي تختص بصرف ت راخيص     األعم ذه الت ق صرف ه دها  أو ان تعل  تجدي

ر       أوعلى قيام طالبها بتقديم الشهادة المذآورة    رار من وزي ذآورة بق شهادة الم ة ال  مستخرج عنها ويمكن تعديل قيم
   المؤسسةإدارةالشؤون االجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مجلس 

  



   ٨١ المادة
ى آل صاحب عمل                   إعطاءعلى المؤسسة     بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره عشر ليرات سورية وعل

ل               ذآورة مقاب ة الم ا في ملف               أداءان يحصل من المؤسسة على صورة من البطاق اظ به ه االحتف ل وعلي  رسم مماث
شؤون         . خدمة صاحبها لديه   ر ال رار من وزي ة بق ة البطاق ديل قيم راح      ويجوز تع ى اقت اء عل ة والعمل بن االجتماعي

    . المؤسسةإدارةمجلس 
  

   ٨٢المادة 
ا المنصوص     ادة المزاي رر زي راح مجلس إدارة المؤسسة أن يق ى اقت اء عل ة والعمل بن شؤون االجتماعي وزير ال ل

  . الته الماليةعليها في هذا القانون أو إضافة مزايا جديدة في حدود ما تسمح به قدرة آل نوع من أنواع التامين وح
  

   ٨٣المادة 
  . يكون عالج المصابين على نفقة المؤسسة وفي المكان الذي تعينه لهم

  
وال يجوز للمؤسسة أن تجري العالج في العيادات أو المستشفيات العامة إال بمقتضى اتفاقات خاصة لهذا الغرض                  

  . وتؤدي المؤسسة بموجبها أجرة ثمن العالج
  

  : ويقصد بالعالج ما يأتي
  
  .  خدمات األطباء واألخصائيين-١
  
  .  اإلقامة بالمستشفيات والزيارات الطبية المنزلية عند االقتضاء-٢
  
  .  العمليات الجراحية وصور األشعة وغيرها من البحوث الطبية حسب ما يلزم-٣
  
  .  صرف األدوية الالزمة لذلك العالج-٤
  

   ٨٤المادة 
ات إذا                 على المصاب أن يتبع تعليمات العالج ال       ة نفق أداء أي ذي تعده له المؤسسة وتخطره بها وال تلتزم المؤسسة ب

  . رفض المصاب إتباع تلك التعليمات
  

  . ويجوز وقف صرف المعونة المالية إذا خالف المؤمن عليه تلك التعليمات ويستأنف صرفها بمجرد إتباعه لها
  

  . وللمؤسسة الحق في مالحظة المصاب حينما يجري عالجه
  

   ٨٥دة الما
ة       / ٦٢/و/ ٣١/و/ ٣٠/و/٢٩/ في المواد    إليهاتثبت حاالت العجز المشار      ة طبي ل لجن من هذا القانون بشهادة من قب

ا اختصاصيا أو          إدارةتشكل بقرار من مجلس      ر  المؤسسة وتضم في عضويتها طبيب ة المعروضة    أآث  حسب الحال
التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون االجتماعية  وتقدير درجات العجز القواعد والشروط      إثباتعليها ويتبع في    

    . المؤسسةإدارةوالعمل بناء على اقتراح من مجلس 
  
  

   ٨٦المادة 
رة آل ستة                       ادة الفحص الطبي م اريخ         أشهر لكل من صاحب معاش العجز والمؤسسة طلب إع  خالل سنة من ت

  . ثبوت العجز ومرة آل سنة لمدة أربع سنوات بعد ذلك
  

  . في المادة السابقة ان تعيد تقدير درجة العجز في آل مرةإليهاالطبية المشار وعلى اللجنة 
  

   ٨٧المادة 
ادة الفحص الطبي      ٦٢و ٣١و ٣٠و ٢٩يعدل معاش العجز المشار إليه في المواد         أو يوقف تبعا لما يتضح من إع

  . قصاالمنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بحسب ما يطرأ على درجة العجز زيادة أو ن



  
ادة           ام الم ويقف صرف معاش العجز إذ لم يتقدم صاحبه إلعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق ألحك

  . السابقة ويستمر إيقاف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه إلجراء إعادة الفحص
  

  . ويتبع في صرف المستحق عن مدة وقف المعاش ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي
  

ل عن    ن إصابة العم ف ع ز المتخل ة العج صت درج صاب  % ٣٥وإذا نق نح الم ا وم اش نهائي وقف صرف المع
  . ٣١تعويضا من دفعة واحدة طبقا ألحكام المادة 

  
   ٨٨المادة 

  ٢٠٠١ للعام ٧٨ملغاة بالقانون 
  

   ٨٩المادة 
ررة      إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش آان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش              صبة المق ات بمقدار األن

  . ويقصد بالمستحقين في المعاش. المرافق ) ٣( بالجدول رقم 
  
  .  أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش-١
  
  .  أوالده وإخوانه الذآور الذين لم يتجاوزوا الحادية والعشرين-٢
  
  .  األرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته-٣
  
  .  الوالدان-٤
  

اء                         اهم أثن ه إي ة المؤمن علي ويشترط الستحقاق األخوة واألخوات والوالدين وفقا لما جاء في الجدول أن تثبت إعال
  . حياته وأال تكون الوالدة متزوجة من غير والد المتوفى

  
م  دد بالجدول رق ة النصيب المح اة األم العامل ة وف ي حال ذآور ف ستحق األوالد ال م  / ٣/ وي ب حس/ (  آ ٣/ أو رق

ا مصابا                    ) الحال   آما يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد بالجدول المشار إليه إذا آان وقت وفاته
  . بعجز آامل يمنعه من مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه

  
ادة         ن الم ة م رة الثاني ي الفق ا ف صوص عنه آت المن ع المكاف ون توزي دة   ٧١ويك ة الواح ويض الدفع ررا وتع  مك

ادة المن ام الم ا ألحك يهم طبق ؤمن عل ستحقين عن الم ى الم انون عل ذا الق ي ه ه ف انون العمل ٨٢صوص علي  من ق
  . المشار إليه

  
  مكرر  / ٨٩/المادة

ق / أ/ امتطب م   أحك شريعي رق وم الت اريخ / ١٤٦/  المرس انون    / ١٩٥٢/ ٢٨/٢/ت ق ق ضمن تطبي ه المت وتعديالت
    .عدية المعاشات التقاأصحابالتعويض العائلي على 

  
ن   / ب  رد م ل ف نح آ راديم ل     األف ن أرام انون م ذا الق ب ه اش بموج ستحقين للمع ائلي  وأوالد الم ويض الع  التع

م           شريعي رق ام   / ١٤٦/المنصوص عليه في المرسوم الت وفر شروط استحقاق            / ١٩٥٢/لع د ت ك عن ه وذل وتعديالت
رة   إليه يوزع التعويض المشار راملاألعند تعدد /  ج٠ المرسوم التشريعي المذآور    ألحكامالتعويض وفقا     في الفق

     .السابقة فيما بينهن بالتساوي/ ب/
  

   ٩٠المادة 
  : يستمر صرف المعاش

  
  .  لألرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة-١
  
  .  للبنات واألخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة-٢



  
  : بعد سن الحادية والعشرين في األحوال اآلتية لألوالد واألخوة الذآور -٣
  
  .  إذا آان مستحق المعاش طالبا بأحد معاهد التعليم ولم يتم الرابعة والعشرين-أ 

  
 إذا آان مصابا بعجز آامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول           -ب  

  . العجز
  

زواج   وتمنح البنات ما آان يستح   اريخ ال ق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن خالل عشر سنوات على األآثر من ت
  . وذلك دون اإلخالل بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش

  
  مكرر /٩٠/المادة 

ادة                   أسباب قام سبب من     إذا  ذآورين في الم ستحقين الم اد     / ٨٩/ وقف صرف المعاش ألي من الم انون يع من الق
ل الم ع آام م  توزي دول رق ين بالج و مب ا ه ًا لم ستحقين وفق اقي الم ى ب ددا عل اش مج ذا / ٣/أو / ٣/ع ين به أ الملحق

     .القانون
  

  مكرر  / ٩٠/المادة 
ه نتيجة خضوعه          ين معاشه المستحق ل ام  يحق لصاحب المعاش الجمع ب ين حصة المعاش      ألحك انون وب ذا الق  ه

     .المنتقل
  

   ٩١المادة 
رة عجزه                   على المؤسسة أن تتخذ من     ررة للمصاب أسبوعيا خالل فت  الوسائل ما يكفل صرف المعونة المالية المق

  . عن العمل أو في نهاية تلك الفترة إن قلت عن أسبوع
  

ى أن                          وعليها آذلك أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعاشات شهريا خالل األسبوع األول من آل شهر عل
ستندات المسوغة       يصرف ما يستحق منها ألول مرة خالل مدة  ع الم تيفاء جمي اريخ اس  ال تتجاوز ستة أسابيع من ت

  . للصرف
  

  . ويستحق المعاش عن آامل الشهر الذي يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة
  

ع         تيفاء جمي اريخ اس ن ت ابيع م تة أس اوز س دة ال تتج الل م دة خ ة الواح ويض الدفع تم صرف تع ا يجب أن ي آم
   .المستندات المسوغة للصرف

  
   ٩٢المادة 

ة                رة آل ثالث انون م ذا الق ا عن      أشهر يجوز صرف المعاشات المستحقة طبقا ألحكام ه ة المستحق منه ل قيم  إذا ق
  . عشر ليرات شهريا

  
   ٩٣المادة 

من   / ةبالمائ /١ /إليها تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافا               إذا
تيفاء المؤمن          أصلآل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وبما اليتجاوز          قيمتها عن    اريخ اس  المستحقات وذلك من ت

ا        فإذاعليه المستندات المطلوبة     ى  آان تأخر الصرف راجع ه               إل ة من ستندات المطلوب ديم صاحب العمل الم  عدم تق
ى صاحب          إلى / ةبالمائ/ ١/التزمت المؤسسة بدفع الـ    رار         المؤمن عليه وعادت عل ه ويحدد بق ة مادفعت العمل بقيم

    .من وزير الشؤون االجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من آل من المؤمن عليه وصاحب العمل
  

   ٩٤المادة 
ادرون          أو المستحقين عنهم    أو المعاشات   ألصحابيجوز   ذين يغ يهم ال ة     أراضي  عن المؤمن عل ة العربي  الجمهوري

    :السورية مايلي
  
شرط     وأجور البلد الذي يقيمون فيه وتقع نفقات إلىويل المعاش المستحق لهم طلب تح / أ   اتقهم وب ى ع ل عل  التحوي

    . القطع أنظمةالمعاملة بالمثل بالنسبة لغير السوريين وحسب 



  
ا للجدول المشار                        / ب   ك وفق ة واحدة وذل دي من دفع ه طلب استبدال المعاش المستحق بتعويض نق ادة   إلي  في الم

    .ذا القانونمن ه/ ٦١/
  
ق                 / ج ة لتطبي رارات الالزم ة والعمل التعليمات والق شؤون االجتماعي ام يصدر وزير ال ى         أحك اء عل ادة بن ذه الم  ه

    . المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةإدارةاقتراح مجلس 
  

   ٩٥المادة 
ة      ى ثالث د عل دة تزي بس م سجن أو الح اش بال ه أو صاحب المع ؤمن علي ى الم م عل هر إذا حك ي  أش ه ف ف حق  وق

  . الحصول على معاشه مدة وجوده في السجن
  

  . فإذا آان هناك من يستحق معاشا في حالة وفاته منح ما آان يستحق له آما لو توفي عائله
  

امال دون صرف        ه آ ه معاش ود إلي اش ويع ل أو صاحب المع بيل العام الء س د إخ ستحقين عن اش الم ع مع ويقط
  . المتجمد

  
   مكرر  ٩٥المادة 

وع واحد من المعاشات المشار         أآثر استحق المؤمن عليه     إذا/ أ   ا  من ن ائي       إليه ط معاشه النه انون رب ذا الق  في ه
    . للمستحقين عنه في حال وفاتهأوبقدر مجموع هذه المعاشات ويصرف له 

  
ا  إذا/ ب  تحقاق لحصة من مع انون شروط االس ذا الق يهم بموجب ه ؤمن عل دة م ي المستحق عن ع وفرت ف ش  ت

    . يحق له الجمع بين هذه الحصصأآثر أووحصة من معاش آخر 
  

   ٩٦المادة 
ى وقف                 ؤدي إل يلزم المستحق في معاش الوفاة أو من يصرف باسمه ذلك المعاش بإبالغ المؤسسة عن آل تغيير ي

  . أو تخفيض المعاش خالل شهر من وقوع التغيير
  

   ٩٧المادة 
  . أشهر عند زواجهن منحة تساوي قيمة معاشهن عن ستة تصرف المؤسسة لألرامل واألخوات البنات

  
   ٩٨المادة 

ه  ؤمن علي اة الم د وف ى المؤسسة عن ات أوعل وم بنفق ا ان تصرف لمن يق ستحقين عنهم  صاحب المعاش دون الم
ة   ر ثالث ادل اج ا يع ازة مبلغ هرالجن ة  أش اش ثالث ه ومع ؤمن علي ن اجر الم هر م اش أش اش صاحب المع ن مع  م

رة        أفضل أيهما الشهرية   لألجور العام   األدنى الحد   أمثالالثة   ث أوالمتوفى   ة آالف لي غ عن ثالث  شريطة أّال يقل المبل
    .سورية

  
   ٩٩المادة 

م                       ة ومن ث دين النفق دى المؤسسة إال ل ه ل ستحقين عن ه أو الم ال يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن علي
  . ما ال يجاوز الربعوأخيرا لدين صاحب العمل وب. لدين المؤسسة

  
   ١٠٠المادة 

التعويض خالل خمس سنوات               إذا العمل اال    إصابةالتقبل دعوى التعويض عن      ة ب  آانت المؤسسة قد طولبت آتاب
    . بدرجة العجز أو بانتهاء العالج اإلخطار أو الوفاة أومن تاريخ وقوع الحادث 

  
ة والع           إجراء أيويعد   شؤون االجتماعي ة ال ه مديري وم ب ة                 تق م المطالب ة المؤسسة في حك مل المختصة في مواجه

    . في الفقرة السابقةإليهاالمشار 
  
  

   ١٠١المادة 



تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون بعد وفاتهم طبقا     
ة في              اذ المؤقت وبال            ألحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه االستعجال وللمحكم م بالنف ع األحوال الحك جمي

  . آفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات آلها أو بعضها
  

   ١٠٢المادة 
سائر         ضرائب ب وم وال ضوع للرس ن الخ انون م ذا الق ام ه ا ألحك ستحقة تطبيق ات الم ضات والمعاش ى التعوي تعف

  . أنواعها
  

ى آسب           آما تعفى قيمة االشتراآات     ضريبة عل ا ال ربط عليه ي ت الغ الت يهم من المب المقتطعة من أجور المؤمن عل
  . العامل

  
   ١٠٣المادة 

ارير            شهادات المطبوعة والتق ود والمخالصات وال ات والعق ستندات والبطاق تثمارات والم تعفى االشتراآات واالس
   .والمحررات الطبية التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة

  
   ١٠٤المادة 

تعفى أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها االستثمارية مهما آان نوعها من جميع الضرائب والرسوم        
  . والفوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى بالجمهورية العربية السورية

  
ى تكون       آما تعفى العمليات التي تباشرها المؤسسة من الخضوع ألحكام ا       ة عل وانين الخاصة باإلشراف والرقاب لق

  . األموال
  

   ١٠٥المادة 
ول              ار ومنق دين من عق وال الم ع أم ى جمي از عل انون امتي ذا الق ام ه يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحك

  . وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية
  

   ١٠٦المادة 
دفاتر             على آل صاحب عمل أن يقدم للمؤسسة الكشوف          ه بال ات واإلخطارات واالستمارات وان يحتفظ لدي والبيان

شؤون                     ر ال ي يحددها وزي د الت والسجالت التي يستلزمها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقا للشروط واألوضاع والمواعي
  . االجتماعية والعمل بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة

  
   ١٠٧المادة 

ا                        يكون لمفتش المؤسسة و    ة فيم ضابطة العدلي يش صفة ال ال التفت ام بأعم ا للقي ه من موظفيه رؤساؤهم أو لمن تندب
ه             ذة ل رارات المنف انون والق ذا الق ك الحق في دخول محال العمل في               . يختص بمخالفة أحكام ه م في سبيل ذل وله

  . علقة بتنفيذ هذا القانونمواعيد العمل المعتادة إلجراء التفتيش الالزم واإلطالع على السجالت والمستندات المت
  

ة                         ة اإلداري ة وأن تخطر الجه ة والوقائي واحي الفني وللمؤسسة أن توفد مندوبا عنها لتحقيق ظروف اإلصابة من الن
  . المختصة بنتيجة ذلك التحقيق

  
ة         ة في منطق ة االبتدائي ام المحكم ين أم يش اليم ال التفت دبون ألعم ون المنت اؤهم والموظف شون ورؤس  ويحلف المفت

شوا سرا من                          ة وإخالص وان ال يف م بأمان ام عمله تعيينهم مرة واحدة قبل مباشرة وظيفتهم مقسمين أن يقوموا بمه
  . أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد انفصالهم عنها

  
  . ويحمل آل واحد منهم بطاقة تثبت صفته

  
   ١٠٨المادة 

ة                   مع عدم اإلخالل بأية عقو     واد التالي ا في الم بة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليه
  . عن الجرائم المشار إليها فيها

  
   ١٠٩المادة 



 ليرة سورية  ألف ليرة سورية والتزيد عن ثالثين ألفيعاقب بالحبس شهرا واحدا وبغرامة التقل عن خمسة عشر       
ى تعويض      إعطاءأ عن طريق     هاتين العقوبتين آل من يتواط     بإحدى أو ة للحصول عل ات خاطئ  معاش من   أو بيان

    . لغيره دون وجه حق أوالمؤسسة له 
  
  

   ١١٠المادة 
ا من                 زوال تتجاو  ليرة سورية    ألفيعاقب بغرامة التقل عن      رة سورية آل من يخالف حكم ام  خمسة آالف لي  أحك

    /.١٠٧/ ١٠٦/ ٩٦/ ٤٠/٤١/٤٥ / ٣٨/٣٩/ ٣٧/المواد 
  
  

   ١١١ المادة
ا من                 زوال تتجاو  ليرة سورية    ألفيعاقب بغرامة التقل عن      رة سورية آل من يخالف حكم ام  خمسة آالف لي  أحك

واد  اوز      / ١٨/٧٢/٧٣/٧٤/الم شرط أّال يتج ة ب شأنهم المخالف ت ب ذين وقع ال ال دد العم در ع ة بق دد الغرام وتتع
ة            ليرة سورية عن المخالفة الواحدة وتحكم      ألفمجموعها خمسة وعشرين      المحكمة من تلقاء نفسها في حال مخالف

    . صاحب العمل المخالف بان يدفع للعمال قيمة ماتحملوه من نفقات التأمينبإلزام/ ١٨/الفقرة الثانية من المادة 
  

   مكرر ١١١المادة 
م                                   رة آل من يخالف حك ائتي لي رات وال تجاوز ألفي قرش أو م ة قرش أو عشر لي يعاقب بغرامة ال تقل عن مائ

  . ٧٨الفقرة الثالثة من المادة 
  

ا        ه أو خمسة   ٥٠٠وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة بشرط أال يجاوز مجموعه  جني
آالف ليرة عن المخالفة الواحدة على انه إذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثالثين يوما من تاريخ تحرير محضر                   

  . ة هذه الغرامة بحيث ال تجاوز عشر أمثالهاالمخالفة عنها جاز زياد
  

   ١١٢المادة 
ن  ل ع ة التق ب بغرام فيعاق ورية أل رة س او لي الف  زوال تتج ن يخ ل م ورية آ رة س سة آالف لي ام خم  أحك

ا                    / ٥٠/ ٤٣/المادتين شرط أّال يتجاوز مجموعه ة ب أنهم المخالف وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في ش
ذه                   فإذارة سورية عن المخالفة الواحدة      عشرة آالف لي   ادة ه ا جاز زي ين يوم ى ثالث د عل دة تزي ة م  استمرت المخالف

    .أمثالهاالغرامة حيث التتجاوز عشرة 
  
  

   ١١٣المادة 
شى             أشهر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة          رة آل من أف سمائة لي ا أو خم ة ال تتجاوز خمسين جنيه  أو بغرام

  . ١٠٧ة وغير ذلك من أساليب العمل التي قد يكون اطلع عليها بحكم المادة سرا من أسرار الصناع
  

   ١١٤المادة 
ا ألسباب                              ررة قانون ة المق ى للعقوب زول عن الحد األدن ا ال يجوز الن ة آم ال يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالي

  . مخففة تقديرية
  

   ١١٥المادة 
المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون ويكون الصرف تؤول إلى مؤسسة التأمينات االجتماعية جميع       

  . منها في األوجه التي يحددها وزير الشؤون االجتماعية والعمل بقرار منه
  

   ١١٦/المادة
تعد خدمات العاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون المقبولة في حساب المعاش التقاعدي                    / أ  / 

    : النصوص التاليةكامأحبموجب 
  

    .وتعديالته / ١٩٤٩/لعام / ٣٤/المرسوم التشريعي رقم
  

    .وتعديالته/١٩٦١/لعام/ ١١٩/المرسوم التشريعي رقم



  
    .وتعديالته/ ١٩٦١/لعام / ١٢٠/المرسوم التشريعي رقم

  
    .وتعديالته/ ١٩٥٩/لعام/ ١٣٠/القانون رقم

  
    .لى ان يقوموا بتسديد االلتزامات المترتبة عليهم بموجب تلك النصوص  هذا القانون عأحكاممقبولة حكما في ظل 

  
ذين يخضعون       / ب انون ال ذا الق اذ ه اريخ نف ى رأس العمل بت ائمين عل املين الق اميحق للع ة  ألحك  النصوص التالي

    .وتعديالته/ ١٩٦١/لعام/ ١١٩/المرسوم التشريعي
  

    .وتعديالته/ ١٩٦١/لعام/ ١٢٠/المرسوم التشريعي
  

    .وتعديالته/ ١٩٥٩/لعام/ ١٣٠/القانون
  

رار من                       ي تصدر بق انون وفق التعليمات الت ذا الق اذ ه اريخ نف ان يضموا خدماتهم المؤقتة السابقة خالل سنة من ت
    . النافذةواألنظمةرئيس مجلس الوزراء وضمن حدود القوانين 

  
  

  / ١١٧/المادة
    : النصوص التاليةألحكامن والمستحقون عنهم الخاضعون يبقى المتقاعدون قبل تاريخ نفاذ هذا القانو

  
    .وتعديالته/ ١٩٤٩/لعام/ ٣٤/المرسوم التشريعي رقم

  
    .وتعديالته/ ١٩٦١/لعام/ ١١٩/المرسوم التشريعي رقم 

  
    .وتعديالته/ ١٩٦١/لعام / ١٢٠/المرسوم التشريعي رقم

  
    .وتعديالته / ١٩٥٩/لعام / ١٣٠/القانون رقم

  
    . في هذه المادة إليها النصوص المشار ألحكامن خاضعي

  
  /١١٨/المادة

ات محل    / أ أمين والمعاش ة للت سة العام ديات وتحل المؤس ستخدمي البل وظفي وم د م ة لتقاع سة العام ى المؤس تلغ
أمين والمعاشات              ة للت ارس المؤسسة العام المؤسسة المذآورة في آل ما لها من حقوق وماعليها من التزامات وتم

ى رأس            ج ائمين عل ديات الق املين في البل سبة للع ه بالن ة وتعديالت ات االجتماعي انون التأمين ميع المهام الواردة في ق
ذين                   ديات ال املين في البل ة للع صفية وصرف المعاشات التقاعدي وم بت ا تق وا العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون آم  أحيل

     .األساسيمن قانون العاملين / ١٤٦/ين عنهم مع مراعاة المادةعلى التقاعد قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وللمستحق
  
  
ديات  / ب ستخدمي البل وظفي وم ة لم سة العام ي المؤس املون ف ل الع ىينق ات إل أمين والمعاش ة للت سة العام  المؤس

ى وتعتبر وظائفهم مضافة      نفس          إل ك ب ذآورة وذل اظهم    وأوضاعهم  أجورهم  مالك المؤسسة الم ة مع احتف  الوظيفي
    .مهم المؤهل للترفيع بقد
  
اوني في ممارسة صالحياته وفق         / ج ام يستمر صندوق التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التع  أحك

    .وتعديالته/ ١٩٥٩/لعام/ ١٣٠/القانون رقم
  

    ١١٩/المادة
  
نهم  / أ  ستحقين ع دين والم أمين والمعاشات تخصيص معاشات المتقاع ة للت ولى المؤسسة العام ةتت ات التالي : للفئ

    .عسكريي الجيش والقوات المسلحة



  
    .العسكريين في المخابرات العامة

  
    .عناصر قوى األمن الداخلي

  
    .الضابطة الجمرآية

  
ة           / ب وانين الخاص ي الق واردة ف ام ال ة المه ي ممارس ات ف أمين والمعاش ة للت سة العام ستمر المؤس حابت  بأص

ذلك  ب وآ ضاءالمناص شعب أع س ال ضعون  مجل ذين يخ ىال ن إل ل م ام آ شريعي أحك وم الت / ١١٩/ المرس
    .وتعديالته / ١٩٦١/لعام/ ١٢٠/وتعديالته والمرسوم التشريعي رقم/ ١٩٦١/لعام

  
م                        / ج ة رق ات االجتماعي انون التأمين واردة في ق ام ال ع المه أمين والمعاشات جمي ة للت / ٩٢/تمارس المؤسسة العام
ذين يخضعون      وتعديالته بالنسبة ل  / ١٩٥٩/لعام ام لعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون ال  ألحك

    .وتعديالته/ ١٩٤٩/لعام/ ٣٤/النصوص التالية المرسوم التشريعي 
  

    .وتعديالته/ ١٩٦١/لعام / ١١٩/المرسوم التشريعي رقم
  

    .وتعديالته/ ١٩٦١/لعام/ ١٢٠/المرسوم التشريعي
  

صفية وصرف      ذآورة                 وتستمر في ت نهم الخاضعين للنصوص الم ستحقين ع ة للمتقاعدين والم  المعاشات التقاعدي
    .أعاله

  
ة   إلىمن هذه المادة /ج/ ب /تؤدى االشتراآات التقاعدية للفئات المذآورة في الفقرتين       / د    صندوق المؤسسة العام

    .للتأمين والمعاشات
  

  /١٢٠/المادة
/ ٢٠/ المرسوم التشريعي رقم   أحكامة للتأمينات االجتماعية المشكل وفق       المؤسسة العام  إدارة مجلس   إلىيضاف  / أ

المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عضوا، ممثل عن وزارة المالية عضوا ، ممثل عن               / ١٩٩٤/لعام  
    .غرفتي صناعة دمشق وحلب عضوا

  
م  من المرسوم الت     / ١٠/ الصالحيات المحددة في المادة    إلى إضافة/ ب ام / ٢٠/شريعي رق ع مجلس    / ١٩٩٤/لع يتمت

تعانة بمن                 إدارة وال المؤسسة وباالس  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بأوسع الصالحيات الستثمار فائض أم
رار من مجلس                   أة وبق اء مكاف ة لق املين في الدول راء والع ام     اإلدارةتراه مناسبا من الخب ا اليتعارض مع أحك  وبم

    .من هذا القانون/ ٣/ادةمن الم/ ب/الفقرة 
  

    :١٢١/المادة
  
أمين      / أ ن ت تفادة م ة لالس ات االجتماعي ة للتأمين سة العام ي المؤس تراك ف ربين االش سوريين المغت ال ال ق للعم يح

م    ةوالعجز والوفا الشيخوخة   ام / ٩٢/ المقررة بالقانون رق ال            / ١٩٥٩/لع ى عم ايطبق عل يهم م ق عل ه ويطب وتعديالت
    .القطاع الخاص

  
ة مجمل                       / ب ات االجتماعي دموا بطلب االشتراك في مؤسسة التأمين ذين تق ون ال يتحمل العمال السوريون المغترب

ى صاحب     إليها الذي يثبتونه في طلباتهم مضافا األجراالشتراآات المترتبة عليهم وفق     ا عل ة قانون  الحصة المترتب
    .ت االجتماعيةالعمل وتؤدى هذه االشتراآات لحساب المؤسسة العامة للتأمينا

  
راب االشتراآات المشار            / ج ا يسدد المؤمن عليه في بلد االغت رة    إليه القطع         / ب/ في الفق ادة ب ذه الم ي من ه  األجنب

    .القابل للتحويل
  
د حساب                 / د ادة يراعى عن ذه الم ام ه ق أحك ه      األجر في مجال تطبي ا  إنقاصه  أو الخاضع لالشتراك عدم زيادت  بم

    .ويًا سنةبالمائ/١٠/اليتجاوز



  
  / ١٢٢/المادة

 وزوجها وفي حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية  ألوالدها األنصبةيورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق       
 .ورثتها الشرعيين


