الفصل الخامس
تـأمين األمـومـة

قانون مؤقت رقم  7لسنة 2010

المادة 42
تتكون م�صادر تمويل ت�أمين الأمومة مما يلي:
�أ -اال�شتراكات ال�شهرية التي ت�ؤديها المن�ش�أة بن�سبة ثالثة �أرباع الواحد بالمائة من �أجور الم�ؤمن
عليهم.
ب -الفوائد والغرامات والمبالغ اال�ضافية التي تترتب على عدم التقيد باحكام هذا الت�أمين.
ج -ريع ا�ستثمار الأموال المت�أتية من هذه الم�صادر.

المادة 43
�أ -يطبق ت�أمين الأمومة على جميع الم�ؤمن عليهم الم�شمولين ب�أحكام هذا القانون.
ب -ي�ستثن ��ى من �أحكام الفقرة (�أ) من هذه الم ��ادة ،الم�ؤمن عليهم المنت�سبون وفق احكام المادة
( )7م ��ن ه ��ذا القانون ،و�أي فئة �أخرى م ��ن موظفي الدوائر الحكومي ��ة والم�ؤ�س�سات الر�سمية
والعامة يقرر مجل�س الوزراء ا�ستثناءها بناء على تن�سيب المجل�س.

المادة 44
للم�ؤم ��ن عليها االنتف ��اع من ت�أمين االمومة عن �أرب ��ع والدات حد ًا اعلى ,ووفق� � ًا للمدد المحددة في
قانون العمل النافذ �شريطة ما يلي:
�أ�	-أن تك ��ون م�شمولة ب�أح ��كام هذا الت�أمين خالل الأ�شهر الت�سعة الأخي ��رة التي ت�سبق ا�ستحقاقها
�إجازة الأمومة.
ب�	-أن تثبت الـوالدة ب�شهادة ر�سمية.

المادة 45
�أ -ي�صرف للم�ؤمن عليها خالل �إجازة الأمومة بدل يعادل �أجرها وفق ًا لآخر �أجر خا�ضع لالقتطاع
عند بدء �إجازة الأمومة.
ب -تعتب ��ر �إجازة الأمومة الممنوحة للم�ؤمن عليها وفق ًا لأحكام المادة ( )44من هذا القانون مدة
خدم ��ة فعلي ��ة لغايات �شمولها ب�أحكامه ويخ�صم من الب ��دل الم�صروف لها خالل هذه الإجازة
ا�شتراكات ت�أمين ال�شيخوخة والعجز والوفاة بن�سبة (.)%5.5
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المادة 46
�أ	-ال يجوز للم�ؤمن عليها الجمع بين بدل �إجازة الأمومة و�أجرها من �أي عمل.
ب -يج ��وز للم�ؤم ��ن عليها الجمع بين ب ��دل �إجازة الأمومة وما ي�ستحق لها م ��ن راتب اعتالل العجز
الجزئي الإ�صابي الدائم �أو راتب اعتالل العجز الكلي الإ�صابي الدائم.

المادة 47
ال يج ��وز للم�ؤم ��ن عليها التي ح�صلت على بدل �إجازة الأمومة طلب �ص ��رف تعوي�ض الدفعة الواحدة
وفق� � ًا لأحكام الفق ��رة (ب) من المادة ( )70من هذا القانون �إال �إذا كان عدد ا�شتراكاتها الالحقة
لإجازة الأمومة ال يقل عن �إثني ع�شر ا�شتراك ًا.
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