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أمثلة تطبٌقٌة 
 

تعوٌض األجر فً حالتً المرض واالصابة    : أوال 
         وفقا لقانونً العمل والتامٌنات االجتماعٌة

 
وفقا لقانون العمل البٌان مسلسل البند 

 2003 لسنة 12الصادر بالقانون رقم 
وفقا لقانون التامٌن االجتماعً 

 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 

النصوص  اوال 
القانونٌة 

  

:  من قانون العمل 1تنص المادة  تعرٌف األجر  1 
ٌقصد باألجر كل ماٌحصل علٌه العامل لقاء عمله 

. ثابتا كان أو متغٌرا نقدا أو عٌنا 
 

 بند ط 5المادة 
كل ما ٌحصل علٌه المؤمن علٌه من مقابل نقدى من جهة : األجر

 :عمله األصلٌة لقاء عمله األصلى وٌشمل
: و ٌقصد به – األجر األساسً  - 1

..................... 
: وفى جمٌع األحوال ٌراعى فى األجر األساسى ما ٌأتى 

ٌتحدد الحدان األدنى واألقصى السنوى لهذا األجر بقٌمة كل منهما 
 ، وٌتم زٌادتهما سنوٌاً فى أول ٌولٌو من كل عام 1/7/2014فى 

منسوبة إلى كل منهما فى شهر ٌونٌو السابق ، وفى % 10بنسبة 
تحدٌد الحدٌن المشار إلٌهما ٌراعى جبر كل من الحدٌن األدنى 

. واألقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنٌهات
  
وٌقصد به باقى ما ٌحصل علٌه المؤمن علٌه : األجرالمتغٌر-  2

:  وعلى األخص 
...................................... 

 
 .األجر وٌصدروزٌر التأمٌنات قراراً بقواعد حساب عناصرهذا

     

     

 عدم االخالل  2 
بحقوق العامل 
وذلك بالنسبة 

للقدر الزائد عن 

( 81 )مادة 
ال تخل أحكام هذا التأمٌن بما قد ٌكون للمصاب أو للمرٌض من 

 أو النظم الخاصة أو اللوائح أو حقوق مقررة بمقتضى القوانٌن
غٌرها فٌما ٌتعلق بتعوٌض األجر  أو االتفاقٌات أو العقود المشتركة
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وفقا لقانون العمل البٌان مسلسل البند 
 2003 لسنة 12الصادر بالقانون رقم 

وفقا لقانون التامٌن االجتماعً 
 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 

الحقوق المقررة 
 فى هذا التأمٌن

ومستوٌات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة 
. فى هذا التأمٌن

     
     

  حالة المرض  ثانٌا 

( 76)مادة   شروط عامة  1 
ٌشترط النتفاع المرٌض بمزاٌا هذا التأمٌن أن ٌكون مشتركاً فٌه 

ستة أشهر متقطعة بحٌث ٌكون الشهران  أو لمدة ثالثة أشهر متصلة
األخٌران متصلٌن ، وٌدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزاٌا 

 .العالج التى ٌقدمها صاحب العمل على نفقته
وال ٌسرى الشرط المنصوص علٌه فى الفقرة السابقة بالنسبة 

للمؤمن علٌهم العاملٌن بالجهاز االدارى للدولة والهٌئات العامة 
والمؤسسات العامة والوحدات االقتصادٌة التابعة لها وغٌرها من 

الوحدات االقتصادٌة بالقطاع العام كما ال ٌسرى فى شان أصحاب 
     المعاشات

     
     
المرض – أ   

العادي والمرض 
المزمن 

 54مادة 
للعامل الذي ٌثبت مرضه الحق فً إجازة مرضٌة  

تحددها الجهة الطبٌة المختصة ، وٌستحق العامل 
وفقا لمفهوم قانون العمل  )خاللها تعوٌضا عن األجر 

من حٌث ) وفقا لما ٌحدده قانون التأمٌن االجتماعً  (
 . (النسبة ومدة االستحقاق 

وٌكون للعامل الذي ٌثبت مرضه فً المنشئات التً 
 من القانون رقم 8و1تسري فً شأنها أحكام المادتٌن

 فً شأن تنظٌم الصناعة وتشجٌعها 1958 لسنة 21
، الحق فً إجازة مرضٌة كل ثالث سنوات تقضً 

فً الخدمة علً أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانٌة 
من أجره ثم ثالثة أشهر % 75أشهر بأجر ٌعادل 

بدون أجر ، وذلك اذا قررت الجهة الطبٌة احتمال 

( 78)مادة 
إذا حال المرض بٌن المؤمن علٌه وبٌن أداء عمله تلتزم الجهة 

المختصة بصرف تعوٌض األجر أن تؤدى له خالل فترة مرضه 
من أجره الٌومى المسدد عنه االشتراكات % 75تعوٌضاً ٌعادل 

من األجر % 85لمدة تسعٌن ٌوماً وتزاد بعدها إلى ما ٌعادل 
.  المذكور

وٌشترط أال ٌقل التعوٌض فى جمٌع األحوال عن الحد األدنى 
 . المقرر قانوناً لألجر

أو حتى ثبوت العجز  وٌستمر صرف التعوٌض طوال مدة مرضه
 ٌوماً فى السنة 180حدوث الوفاة بحٌث ال تجاوز مدة  أو الكامل

 .المٌالدٌة الواحدة
أو  أو بالجزام واستثناء من األحكام المتقدمة ٌمنح المرٌض بالدرن

بمرض عقلى أوبأحد األمراض المزمنة تعوٌضاً ٌعادل أجره كامالً 
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وفقا لقانون العمل البٌان مسلسل البند 
 2003 لسنة 12الصادر بالقانون رقم 

وفقا لقانون التامٌن االجتماعً 
 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 

. شفائه 
وللعامل أن ٌستفٌد من متجمد إجازاته السنوٌة إلً 

جانب ماٌستحقه من إجازة مرضٌة ، كما له أن 
ٌطلب تحوٌل اإلجازة المرضٌة الً إجازة سنوٌة إذا 

 50مادة " من اإلجازات السنوٌة  (كان له رصٌد 
 لسنة 137من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

سمح بذلك ي ( " 1981
المنشئات الصناعٌة التً تتجاوز المصارٌف )

 جنٌه وتمارس نشاطها فً 5000الحكمٌة النشائها 
– الزٌوت - الكٌماوٌة – صناعة الغزل والنسٌج 

 (المطاط – البللور – األدوٌة 

طوال مدة مرضه إلى أن ٌشفى أوتستقر حالته استقراراً ٌمكنه من 
.  ٌتبٌن عجزه عجزاً كامالً  أو العودة إلى مباشرة عمله

وتحدد األمراض المزمنة المشار إلٌها فى الفقرة السابقة بقرار من 
.  وزٌر الصحة باالتفاق مع وزٌر القوى العاملة

وٌجوز للجهة الملتزمة بتعوٌض األجر أن تقرر وقف صرفه عن 
  .المدة التى ٌخالف فٌها المؤمن علٌه تعلٌمات العالج

وعلى وحدات الجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة ووحدات 
القطاع العام تنفٌذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزٌر 

(. 73)الصحة المشار إلٌه فى المادة 

     
     
الحمل -  ب   

 والوضع
 من قانون الطفل 70تنص الفقرة األولً من المادة 

 بعد تعدٌلها 1996 لسنة 12الصادر بالقانون رقم 
 15 الصادر فً 2008 لسنة 126بالقانون رقم 

:  علً أنه 2008ٌونٌو 
للعاملة فً الدولة والقطاع العام وقطاع األعمال العام 

، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو  والقطاع الخاص
بطرٌق التعاقد المؤقت ، الحق فً إجازة وضع مدتها 

ثالثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفً جمٌع 
 األحوال التستحق العاملة هذه اإلجازة ألكثر من

. ثالث مرات طوال مدة خدمتها 
 

:  من قانون العمل 91تنص المادة 
للعاملة التً أمضت عشرة أشهر فً خدمة صاحب 
عمل أو أكثر الحق فً إجازة وضع مدتها تسعون 

ٌوما بتعوٌض مساو لألجر الشامل تشمل المدة التً 
تسبق الوضع والتً تلٌه ، بشرط أن تقدم شهادة طبٌة 

مبٌنا بها التارٌخ الذي ٌرجح حصول الوضع فٌه 

( 79 )مادة
تستحق المؤمن علٌها فى حالة الحمل والوضع تعوٌضاً عن األجر 

من األجر المشار إلٌه فى الفقرة األولى من المادة % 75ٌعادل 
تؤدٌه الجهة المختصة بصرف تعوٌض األجر وذلك عن مدة  (78)

أوبأنظمة  إجازة الحمل والوضع المنصوص علٌها بقانون العمل
بالقطاع العام بحسب األحوال بشرط أال  أو العاملٌن المدنٌٌن بالدولة

. تقل مدة إشتراكها  فى التأمٌن عن عشرة أشهر
 



              2013مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                                                                نوفمبر 
 لعشرونالمذكرة ا -تابع 

لٌلً محمد الوزٌري –    محمد حامد الصٌاد                                                                    تأمٌن المرض فً قانون التأمٌن اإلجتماعً                                                       

                                                   W :  www.elsayyad.net                                                                1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 
   

 

 

4/12 

وفقا لقانون العمل البٌان مسلسل البند 
 2003 لسنة 12الصادر بالقانون رقم 

وفقا لقانون التامٌن االجتماعً 
 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 

والٌجوز تشغٌل العاملة خالل الخمسة واألربعٌن 
ٌوما التالٌة للوضع 

والتستحق إجازة الوضع ألكثر من مرتٌن طوال مدة 
خدمة العاملة 

     

     

(  49)مادة   حالة االصابة  ثالثا 

إذا حالت اإلصابة بٌن المؤمن علٌه وبٌن أداء عمله تؤدى الجهة 
المختصة بصرف تعوٌض األجر خالل فترة تخلفه عن عمله بسببها 
تعوٌضاً عن أجره ٌعادل أجره المسدد عنه االشتراك وٌصرف هذا 

التعوٌض للمصاب فى مواعٌد صرف األجور بالنسبة لمن 
 . ٌتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعٌاً بالنسبة لغٌرهم

وٌستمر صرف ذلك التعوٌض طوال مدة عجز المصاب عن أداء 
 .حدوث الوفاة أو حتى ثبوت العجز المستدٌم أو عمله

 .مضاعفة تنشأ عنها  وتعتبر فى حكم اإلصابة كل حالة إنتكاس أو
 وٌتحمل صاحب العمل أجر ٌوم اإلصابة أٌا كان وقت وقوعها 
وٌقدر التعوٌض الٌومى على أساس األجر الشهرى المسدد عنه 

 . اإلشتراك مقسوماً على ثالثٌن
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وفقا لقانون العمل البٌان مسلسل البند 
 2003 لسنة 12الصادر بالقانون رقم 

وفقا لقانون التامٌن االجتماعً 
 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 

  أمثلة تطبٌقٌة  رابعا  

 المرض العادي المرض العادينوع األجازة  1 

 78 54المادة   

 % 75 % 75النسبة   

 ٌوم 90 ٌوم 90المدة   

الحد األقصً   
للمدة 

السنة المٌالدٌة /  ٌوم 180السنة المٌالدٌة /  ٌوم 180

 جنٌه 1000 جنٌه 1000وعاء الحساب   

التزام كل من    
صاحب العمل 
والتأمٌنات 

 حنٌها 750ال شئ 

اجمالً   
التعوٌض 

  جنٌها750 % = 75 × 1000

     

     

 المرض العادي المرض العادينوع األجازة  2 

 78 54المادة   

 % 75 % 75النسبة   

 ٌوم 90 ٌوم 90المدة   

الحد األقصً   
للمدة 

 السنة المٌالدٌة/  ٌوم 180 السنة المٌالدٌة/  ٌوم 180

 جنٌه 3000 جنٌه 1000 = 3000 – 4000وعاء الحساب   

التزام كل من    
صاحب العمل 
والتأمٌنات 

 حنٌها 2250 جنٌها 750

اجمالً   
التعوٌض 

  جنٌها3000 % = 75 × 4000

    

    

    



              2013مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                                                                نوفمبر 
 لعشرونالمذكرة ا -تابع 

لٌلً محمد الوزٌري –    محمد حامد الصٌاد                                                                    تأمٌن المرض فً قانون التأمٌن اإلجتماعً                                                       

                                                   W :  www.elsayyad.net                                                                1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 
   

 

 

6/12 

وفقا لقانون العمل البٌان مسلسل البند 
 2003 لسنة 12الصادر بالقانون رقم 

وفقا لقانون التامٌن االجتماعً 
 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 

 المرض العادي المرض العادينوع األجازة  3 

 78 54المادة   

 % 85 % 85النسبة   

 ٌوم 90 ٌوم 90المدة   

الحد األقصً   
للمدة 

السنة المٌالدٌة /  ٌوم 180السنة المٌالدٌة /  ٌوم 180

 جنٌه 1000 جنٌه 1000وعاء الحساب   

التزام كل من    
صاحب العمل 
والتأمٌنات 

 حنٌها 850ال شئ 

اجمالً   
التعوٌض 

 جنٌها 850 % = 85 × 1000

     

     

 المرض العادي المرض العادينوع األجازة  4 

 78 54المادة   

 % 85 % 85النسبة   

 ٌوم 90 ٌوم 90المدة   

الحد األقصً   
للمدة 

 ٌوم 180السنة المٌالدٌة /  ٌوم 180

 جنٌه 3000 جنٌه 1000 = 3000 – 4000وعاء الحساب   

التزام كل من    
صاحب العمل 
والتأمٌنات 

 حنٌها 2550 جنٌها  850

اجمالً   
التعوٌض 

  جنٌه3400 % = 85 × 4000
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وفقا لقانون العمل البٌان مسلسل البند 
 2003 لسنة 12الصادر بالقانون رقم 

وفقا لقانون التامٌن االجتماعً 
 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 

 المرض المزمن المرض المزمننوع األجازة  5 

 78 54المادة   

 % 100 % 100النسبة   

 غٌر محددةغٌر محددة المدة   

الحد األقصً   
للمدة 

 غٌر محددةغٌر محددة 

 جنٌه 1000 جنٌه 1000وعاء الحساب   

التزام كل من    
صاحب العمل 
والتأمٌنات 

 جنٌه 1000ال شئ 

اجمالً   
التعوٌض 

 جنٌه 1000 % = 100 × 1000

    

     

 المرض المزمن المرض المزمننوع األجازة  6 

 78 54المادة   

 % 100 % 100النسبة   

 غٌر محددةغٌر محددة المدة   

الحد األقصً   
للمدة 

 غٌر محددةغٌر محددة 

 جنٌه 3000 جنٌه 1000 = 3000 – 4000وعاء الحساب   

التزام كل من    
صاحب العمل 
والتأمٌنات 

 جنٌه 3000نٌه ج 1000

اجمالً   
التعوٌض 

  جنٌه4000 % = 100 × 4000
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وفقا لقانون العمل البٌان مسلسل البند 
 2003 لسنة 12الصادر بالقانون رقم 

وفقا لقانون التامٌن االجتماعً 
 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 

 الحمل والوضع الحمل والوضعنوع األجازة  7 

 79 91 المادة   

 % 75 % 100النسبة   

  ٌوم90  ٌوم90المدة   

الحد األقصً   
للمدة 

  مرات3 مرات 3

 جنٌه 1000 % (  25 % = 75% –  100 ) جنٌه 1000وعاء الحساب   

التزام كل من    
صاحب العمل 
والتأمٌنات 

 جنٌها 750 حنٌها 250

اجمالً   
التعوٌض 

 جنٌه 1000 % = 100 × 1000

     

     

 الحمل والوضع الحمل والوضعنوع األجازة  8 

 79 91المادة   

 % 75 % 100النسبة   

  ٌوم90 ٌوم 90المدة   

الحد األقصً   
للمدة 

  أشهر4 أشهر 4

 % ( 25 % = 75% – 100 ) جنٌه3000 - 1وعاء الحساب   
 جنٌه 1000 = 3000 – 4000 -  2

 جنٌه 3000

التزام كل من    
صاحب العمل 
والتأمٌنات 

 حنٌها 0750 -  1
 جنٌه 1000 -  2

 جنٌها 1750اجمالً 

جنٌها 2250

اجمالً   
التعوٌض 

  جنٌه4000 % = 100 × 4000
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وفقا لقانون العمل البٌان مسلسل البند 
 2003 لسنة 12الصادر بالقانون رقم 

وفقا لقانون التامٌن االجتماعً 
 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 

االصابة االصابة نوع األجازة  9 

 49- المادة   

 % 100- النسبة   

 غٌر محددة- المدة   

الحد األقصً   
للمدة 

 غٌر محددة- 

 جنٌه 1000 جنٌه 1000وعاء الحساب   

التزام كل من    
صاحب العمل 
والتأمٌنات 

 جنٌه 1000ال شئ 

اجمالً   
التعوٌض 

  جنٌه1000 % = 100 × 1000

     

     

 االصابة االصابةنوع األجازة  10 

 49- المادة   

 % 100- النسبة   

 غٌر محددة- المدة   

الحد األقصً   
للمدة 

 غٌر محددة- 

 جنٌه 3000 جنٌه 4000وعاء الحساب   

التزام كل من    
صاحب العمل 
والتأمٌنات  

 جنٌه 3000ال شئ 

اجمالً   
التعوٌض 

  جنٌه3000 % = 100 × 3000
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وفقا لقانون العمل البٌان مسلسل البند 
 2003 لسنة 12الصادر بالقانون رقم 

وفقا لقانون التامٌن االجتماعً 
 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 

 مالحظات  خامسا 

. فً حالة عدم خضوع صاحب العمل لتأمٌن المرض ، ٌلتزم باداء تعوٌض األجر كامال ، كما ٌلتزم بأداء مصارٌف االنتقال  1 

 اصابات العمل مقابل تخفٌض نسبة االشتراك ،  المرض وفً حالة الترخٌص لصاحب العمل بأداء تعوٌض األجر فً تامٌن  2 
. ٌلتزم باداء تعوٌض األجر كامال كما ٌلتزم بأداء مصارٌف االنتقال 

قانون لفً حالة عدم توافر شروط استحقاق تعوٌض األجر وفقا لقانون التأمٌن االجتماعً ، وتوافر شروط استحقاقه وفقا   3 
. العمل ، ٌكون االلتزام به كامال علً صاحب العمل 

االستفادة من متجمد أجازاته السنوٌة إلى جانب ما ٌستحقه من أجازة مرضٌة ، اوطلب فً حالة استخدام العامل حقه فً   4 
من صاحب تقاضً الفرق  ٌكون له الحق فً .تحوٌل األجازة المرضٌة إلى أجازة سنوٌة ، إذا كان له رصٌد ٌسمح بذلك 

. ، وما ٌستحقه من تعوٌض أجر وفقا لقانون التامٌن االجتماعً من أجر عن األجازة السنوٌة ما ٌستحقه بٌن العمل 
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تعوٌض األجر فً حالة المرض للعاملٌن فً المنشات الصناعٌة : ثانٌا 
وفقا لقانونً العمل والتامٌنات االجتماعٌة 

 
:      وفقا لقانون العمل : أوال 

 
وفقا  (وفقا لمفهوم قانون العمل  )وٌستحق العامل خاللها تعوٌضا عن األجر للعامل الذي ٌثبت مرضه الحق فً إجازة مرضٌة تحددها الجهة الطبٌة المختصة ،  : 54المادة 

  .(من حٌث النسبة ومدة االستحقاق  )لما ٌحدده قانون التأمٌن االجتماعً 
 فً شأن تنظٌم الصناعة وتشجٌعها ، الحق فً 1958 لسنة 21 من القانون رقم 8و1وٌكون للعامل الذي ٌثبت مرضه فً المنشئات التً تسري فً شأنها أحكام المادتٌن

:  إجازة مرضٌة كل ثالث سنوات تقضً فً الخدمة علً أساس 
شهر بأجر كامل - 
من أجره  % 75ثمانٌة أشهر بأجر ٌعادل - 
ثالثة أشهر بدون أجر  - 

.  وذلك اذا قررت الجهة الطبٌة احتمال شفائه 
       

 
: وفقا لقانون التأمٌن االجتماعً : ثانٌا 

( 78)مادة 
من أجره الٌومى % 75ٌعادل إذا حال المرض بٌن المؤمن علٌه وبٌن أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعوٌض األجر أن تؤدى له خالل فترة مرضه تعوٌضاً 

.  من األجر المذكور% 85المسدد عنه االشتراكات لمدة تسعٌن ٌوماً وتزاد بعدها إلى ما ٌعادل 
 . وٌشترط أال ٌقل التعوٌض فى جمٌع األحوال عن الحد األدنى المقرر قانوناً لألجر

 . ٌوماً فى السنة المٌالدٌة الواحدة180ال تجاوز مدة حدوث الوفاة بحٌث  أو أو حتى ثبوت العجز الكامل وٌستمر صرف التعوٌض طوال مدة مرضه
أو بمرض عقلى أوبأحد األمراض المزمنة تعوٌضاً ٌعادل أجره كامالً طوال مدة مرضه إلى أن ٌشفى أوتستقر  أو بالجزام واستثناء من األحكام المتقدمة ٌمنح المرٌض بالدرن

.  ٌتبٌن عجزه عجزاً كامالً  أو حالته استقراراً ٌمكنه من العودة إلى مباشرة عمله
.  وتحدد األمراض المزمنة المشار إلٌها فى الفقرة السابقة بقرار من وزٌر الصحة باالتفاق مع وزٌر القوى العاملة

.  وٌجوز للجهة الملتزمة بتعوٌض األجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى ٌخالف فٌها المؤمن علٌه تعلٌمات العالج
  (.73)وعلى وحدات الجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة ووحدات القطاع العام تنفٌذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزٌر الصحة المشار إلٌه فى المادة 

 
 

( 81 )مادة
غٌرها فٌما  أو االتفاقٌات أو العقود المشتركة أو النظم الخاصة أو اللوائح أو ال تخل أحكام هذا التأمٌن بما قد ٌكون للمصاب أو للمرٌض من حقوق مقررة بمقتضى القوانٌن

 .ٌتعلق بتعوٌض األجر ومستوٌات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمٌن
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فترة 
األجازة 

مدة األجازة 
بالشهور 

 الفرق الذي ٌتحمله تعوٌض األجر األجر دورة استحقاق تعوٌض األجر 
صاحب العمل  

(1)المشترك فً التأمٌن الصحً 
 

 

جنٌه 

 سنوات خدمة 3لكل  )وفقا لقانون العمل 
 )

لكل سنة  )وفقا لقانون التأمٌن االجتماعً 
 (مٌالدٌة 

وفقا لقانون وفقا لقانون 

جملة الشهور تبعا 
لنسبة التعوٌض 

نسبة التعوٌض من 
األجر 
 %

جملة الشهور تبعا 
لنسبة التعوٌض 

نسبة التعوٌض من 
األجر 
 %

العمل 
 

جنٌه 

التأمٌن 
االجتماعً 

جنٌه 

العمل 
 

جنٌه 

التأمٌن 
االجتماعً 

جنٌه 

2013 1 (1 )100 1 75 2000 2000 2000 1500 0500 

      7000 3000 7000 2250 4750 

           

الشئ  1500 1500 2000 2000 75( 3) 075 2 2 

      7000 3000 5250 2250 3000 

           

الشئ  1700 1500 2000 2000 85( 3) 075 5 3 

      7000 3000 5250 2550 2700 

           

 1 6 075  00 2000 2000 1500 0000 1500 

      7000 3000 5250 0000 5250 

           

الشئ  1500 1500 2000 2000 75 2 075( 8) 2 2014

      7000 3000 5250 2250 3000 

           

الشئ  1500 0000 2000 2000 75( 3) 000  1 

الشئ  2250 0000 3000 7000      

           

الشئ  1700 0000 2000 2000 85 2 000  2 

الشئ  2550 0000 3000 7000      

           

الشئ  1500 0000 2000 2000 75 1 000  1 2015

الشئ  2250 0000 3000 7000      

           

2016 1 (1 )100 1 75 2000 2000 2000 1500 0500 

      7000 3000 7000 2250 4750 

 
  .وفقب لقبوىن العملصبحب العمل الحبصل علي ترخيص مه الهيئة العبمة للتأميه الصحي  لعالج العبمليه لديه يتحمل كبمل تعىيض األجر  (1)

 


