
           1026 أبريل                                                                مذكرات في التأمينات االجتماعية                     

 المذكرة الثانية

 

 ليلي هحود الوزيري –االشتراكات                                                                    هحود حاهد الصياد  –أجر االشتراك  –إدارة الٌظام 

                     w: www.elsayyad.net                        1/60       5791لسٌة  97في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن 

 

 
 مذكرات فً 
 جتماعٌةالتؤمٌنات اال
 
 
 
 
 
 

 ثانٌةالمذكرة ال
 اإلشتراكات -أجر اإلشتراك  –إدارة النظام 

 جتماعًفً قانون التؤمٌن اال
 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 

 
 
 

 

 إعداد
 محمد حامد الصٌاد
 مستشار التؤمٌن االجتماعً

 وكٌل أول وزارة التؤمٌنات )سابقا(
 تؤمٌن االجتماعًربٌس صندوق ال

 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(

 لٌلً محمد الوزٌري
 مستشار التؤمٌن االجتماعً

 ربٌس مجلس إدارة

 الهٌبة العامة للتؤمٌن والمعاشات )سابقا(

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



           1026 أبريل                                                                مذكرات في التأمينات االجتماعية                     

 المذكرة الثانية

 

 ليلي هحود الوزيري –االشتراكات                                                                    هحود حاهد الصياد  –أجر االشتراك  –إدارة الٌظام 

                     w: www.elsayyad.net                        2/60       5791لسٌة  97في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن 

 الفهرس
 

 صفحة الموضوع

 03 مقدمة

 05 نبذة تارٌخٌة المبحث األول    :

 07 االجتماعًإدارة نظام التؤمٌن  المبحث الثانً   :

 08 : أنواع التامٌنالمبحث الثالث   

 09 : مجال التطبٌقالمبحث الرابع   

 13 إلزامٌة التؤمٌن المبحث الخامس :

 15 إجراءات االشتراكالمبحث السادس : 

 22 أجر االشتراك )اآلجر التؤمٌنً( المبحث السابع   :

 29 االشتراكات المبحث الثامن   :

 المرفقات
 الحد األقصً ألجر االشتراك األساسً:  1رقم  مرفق

 
44 

 45 فً القطاع الخاص الحد األدنً ألجر االشتراك األساسً:  2رقم  مرفق

 46 الحد األقصً ألجر االشتراك المتؽٌر:  3 مرفق رقم

 47 نسب المبالػ االضافٌة المستحقة وفقا لتوارٌخ االستحقاق:  4رقم  مرفق

 50 أمثلة تطبٌقٌة

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           1026 أبريل                                                                مذكرات في التأمينات االجتماعية                     

 المذكرة الثانية

 

 ليلي هحود الوزيري –االشتراكات                                                                    هحود حاهد الصياد  –أجر االشتراك  –إدارة الٌظام 

                     w: www.elsayyad.net                        3/60       5791لسٌة  97في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن 

 مقدمة
 
 : تٌةٌتبع نظام التؤمٌن اإلجتماعً فً شؤن التموٌل المبادئ اآل

للنظااام مااوارد خاصااة ٌعتمااد علٌهااا فااً مواجهااة إلتزاماتاال سااواء فااً مجااال المزاٌااا التااً ٌك لهااا أو فااً  -1
 . مصروفاتل اإلدارٌة

 . الخزانة العامةمن موارد  موارد النظام تجنب فً صنادٌق خاصة بل وال تعتبر جزء   -2
 . شتراكاتٌتبع فً نظام التموٌل أسلوب اال -3
ٌتبع فً تقدٌر اإلشتراكات الممولة للتؤمٌنات قصٌرة األجل طرٌقة الموازنة السانوٌة   أماا فاً التؤمٌناات  -4

 . )التراكم المالً( اتطوٌلة األجل )المعاشات( فٌتبع طرٌقة تكوٌن اإلحتٌاطٌ
 : التموٌل تتبع األسس االتٌةكات بٌن أطراف ارالشتفً توزٌع ا -5

جتماعٌاة مان ال  بمعنً نقل مسابولٌة مواجاة األخطاار ا مالتكافل اإلجتماعً بٌن فبات المإمن علٌه - أ
 .  عاتق ال رد إلً عاتق الجماعة

عدالة التوزٌع بٌن المإمن علٌهم بما ٌستهدؾ صالح الطبقات الدنٌا مان المجتماع التاؤمٌنً   وبحٌا   - ب
 الحد األدنً لن قات المعٌشة فً جمٌع األحوال. تك ً المزاٌا لتؽطٌة

فً تموٌل نظام التؤمٌن اإلجتماعً ٌجا عابد إساتممار إحتٌاطٌاات نظاام التاؤمٌن اإلجتمااعً فاً المركاز  -6
 . األول بعد اإلشتراكات

التؤمٌن اإلجتماعً من الحقوق األساسٌة التً تكفلها الدولة للموواطنٌن فننهوا تسوافم فوً نظام لما كان  -7
 : وٌله من خاللتم
اإللتاازام بنساابة ماان اإلشااتراكات الممولااة لتااؤمٌن الشااٌخوخة والعجااز والوفاااة   وبتؽطٌااة تكل ااة الحااد  - أ

 . األدنً الرقمً للمعاش
 . ضمان إستمرارٌة سبلمة المركز المالً للنظام  - ب
 . تممار الذي روعً إكتوارٌا فً تحدٌد اإلشتراكاتسضمان عابد اإل -ج
 . لتً تدعم إستمرار فاعلٌة المعاش فً مواجهة أعباء المعٌشةتلتزم باإلعانات ا -د

 
والذي سنتناوله بالدراسة فً إطار تلك المبادئ وضعت القواعد المنظمة لتموٌل نظام التؤمٌن اإلجتماعً ، 

 . فً المذكرات من الثانٌة وحتً السادسة
 
تووؤمٌن االجتموواعً الصووادر فووً قووانون ال شووتراكاتاالموضوووع  بشووكل مختصووره المووذكرة نتنوواول فووً فووذو
 و ذلك علً النحو التالً : –مع اإلستعانة بؤمثلة تطبٌقٌة  1975لسنة  79قانون رقم الب

 .نبذة تارٌخٌة :    المبحث األول
 . نظام التؤمٌن االجتماعًإدارة  :المبحث الثانً   
 . : أنواع التامٌنالمبحث الثالث   
 . : مجال التطبٌقالمبحث الرابع   

 . إلزامٌة التؤمٌن :حث الخامس المب
 . االشتراك اتإجراء: المبحث السادس 
 . (نًاآلجر التؤمٌشتراك )جر االأ :المبحث السابع   
 .االشتراكات :  المبحث الثامن 

 المرفقات
 . الحد األقصً ألجر االشتراك األساسً:  1رقم  مرفق
 .طاع الخاص فً القالحد األدنً ألجر االشتراك األساسً :  2رقم  مرفق
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 . الحد األقصً ألجر االشتراك المتؽٌر:  3رقم  مرفق
 نسب المبالػ االضافٌة المستحقة وفقا لتوارٌخ االستحقاق:  4رقم  مرفق

 أمثلة تطبٌقٌة
 
 
 

 لو هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌ
 

 
 محمد حامد الصٌاد
 مستشار التؤمٌن االجتماعً

 قا(وكٌل أول وزارة التؤمٌنات )ساب
 ربٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً

 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(

 لٌلً محمد الوزٌري
 مستشار التؤمٌن االجتماعً

 ربٌس مجلس إدارة

 الهٌبة العامة للتؤمٌن والمعاشات )سابقا(

 W :  www.elsayyad.net                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.elsayyad.net/


           1026 أبريل                                                                مذكرات في التأمينات االجتماعية                     

 المذكرة الثانية

 

 ليلي هحود الوزيري –االشتراكات                                                                    هحود حاهد الصياد  –أجر االشتراك  –إدارة الٌظام 

                     w: www.elsayyad.net                        5/60       5791لسٌة  97في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن 

 المبحث األول
 تارٌخٌة ةنبذ

 
وبنٌت  1952ٌولٌو سنة  23مع بداٌة مورة  العلمًتطبٌق نظام التؤمٌن اإلجتماعى بم هومل  فًبدأت مصر 

  )العمالاة المنتظمااة( دىء ب باة العااملٌن لحساااب الؽٌار بافخطاة التطبٌاق علاً أساااس التادرج فاً التطبٌااق   
 : ٌلًشؤنها فٌما  فًوٌمكن تلخٌص التطور 

 
 : الحكومًمجال القطاع  فً :أوال

    الحكوماة  لموظ ًلتؤمٌن وآخر لبلدخار لبإنشاء نظام  1952لسنة  316صدر المرسوم بقانون رقم  -1
 . 1953عتبارا" من أول فبراٌر سنة إوعمل بل 

والمعاشاات بالقاانون ٌن تم استبدال بنظام التؤمٌن واالدخار نظام التاؤم 1956/ 10/  1عتبارا" من إ -2
الحكوماة والهٌباات ذات المٌزانٌاات المساتقلة  فاًشامل كال الماوظ ٌن  الاذي 1956لسنة  394رقم 

 سواء أكانوا على وظابؾ دابمة أو مإقتة أو على درجات شخصٌة .
محال القاانون  1960لسنة  36بقٌام الجمهورٌة العربٌة المتحدة بٌن مصر وسورٌا حل القانون رقم  -3

 . 1960/  3/  1عتبارا" من إذكور الم
ن من العاملٌن ـفبة المستخدمٌن والعمال الدابمٌإلى تم مد خدمات التؤمٌن  1960/ 5/ 1عتبارا" من إ -4

الجمهورٌاة مان أول  إقلٌماً فاًوعمال بال  1960لسانة  37فصادر القاانون رقام  الحكومًبالقطاع 
 . 1960ماٌو 

القاانون رقام  فاً 1960لسانة  37   36 رقماًٌاد القاانونٌن تام توح 1963/  6/  1ن ـ" م اعتبارا -5
مابات  مرباوطب وأة شااملة ل بة العااملٌن بمكافاؤ التؤمٌنٌة كذلك الحماٌة  وامتدت بل  1963لسنة  50

التؤمٌنٌااة قااد امتاادت لجمٌااع وبااذلك تكااون الحماٌااة  1960/ 5/ 1وذلااك بااؤمر رجعااى اعتبااارا" ماان 
 .واللوابح القوانٌن ها عبلقة عمل تحكمها العاملٌن بالحكومة الذٌن تربطهم ب

تقرٌار زٌاادة فاى القوانٌن المشار إلٌها اقتصرت على تؽطٌاة أخطاار الشاٌخوخة والعجاز والوفااة ماع  -6
نتٌجاة لحاالت انتهاء الخدمة لمبوت العجز الكامل أو لوقوع الوفاة  اإلضافًقٌمة المعاش والتعوٌض 

 إلصابة عمل .
 
 : ) القطاع الخاص ( الفرديلٌن الخاضعٌن لعقد العمل : فى مجال العام ثانٌا

نهاٌاة وذلك بتعدٌل مكافاؤة ( 1952لسنة  317المرسوم بقانون الصادر ب)بدىء بتعدٌل قانون العمل  -1
   العااملٌن الخاضاعٌن لعقاد العمال ال ارديفباات جدٌادة مان  الخدمة كما تم مد الحق فى المكافؤة إلاى

عان تاوفٌر بعاض الخادمات االجتماعٌاة والصاحٌة ولٌة صااحب العمال كذلك تضمن هذا القانون مسب
 " معٌنا" .متى بلػ عدد هإالء العاملٌن نصابا للعاملٌن لدٌل

بالقطاع الخااص بالقاانون رقام للعاملٌن  واالدخارنشؤ أول نظام للتؤمٌن  1956/  4/ 1اعتبارا" من  -2
الممامااال   واعتباااارا"  الحكاااومً وكانااات أحكامااال مت قاااة تقرٌباااا" ماااع النظاااام 1955لسااانة  419

 . 1958لسنة  202بالقانون رقم تم تؽطٌة أخطار إصابة العمل  1/1/1958من
بإصادار  1959لسانة  92رقام نظام المعاش فصدر القانون  واالدخاربعد ذلك استبدل بنظام التؤمٌن  -3

ذا القااانون بعااد ذلااك المشااار إلٌهماا وتاام تطااوٌر ها ٌنااات االجتماعٌااة وحال محاال القااانونٌنون التؤمنقاا
 . 1961لسنة  143بالقانون رقم 
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واع خادمات التاؤمٌن ناكافاة أاساتكملت بال الدولاة  الاذي 1964لسانة  63بعد ذلك صدر القانون رقام  -4
العجاز    أخطاار الشاٌخوخة  ة لقطااع األعماال تام تؽطٌاة ـلكافة فبة العاملٌن لحساب الؽٌر : فبالنسب

تم تؽطٌة أخطار إصابة العمل  الحكومً  البطالة   وبالنسبة للقطاع  المرضالوفاة   إصابة العمل   
والعجااز   والوفاااة   ل بااة ماان تااربطهم ن باال وتاام تؽطٌااة أخطااار الشااٌخوخة  لجمٌااع فبااات العاااملٌ

 ة.عبلقة تعاقدٌ بالوحدات االدارٌة
 

 مرحلة توحٌد التشرٌعات فى مجال فئة العاملٌن لحساب الغٌر :ثالثا : 
لساانة  79الصااادر بالقااانون رقاام ون التااؤمٌن االجتماااعً نتاام إحاابلل قااا 1975/  9/  1ن اعتبااارا" ماا

وأصابحت فباة العااملٌن  1964لسانة  63و  1963لسانة  50 ًمحل كال مان القاانونٌن رقما 1975
 . " ٌعملون بل الذيأٌا كان القطاع  " بالدولة تخضع لقانون واحد

والمتؽٌاارات  العملااًمااا أساا ر عناال التطبٌااق وفااى ضااوء وعلااى ماادى ساانوات تطبٌااق هااذا القااانون 
   1977لسانة  25ماا تام باالقوانٌن أرقاام : أدخلت علٌل عدة تعدٌبلت أهمهاا  واالقتصادٌة االجتماعٌة

   1992لسنة  30   1987لسنـة  107   1984لسنة  47   1981لسـنة  61   1980لسنة  93
 2006لسنة  153   2003لسنـة  91   2001لسنـة  19   1998لسنـة  40   1994لسنة  204

 . 2015لسنة  117   2014لسنة  120   2009لسنة  130  
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 المبحث الثانً
 نظام التؤمٌن االجتماعًإدارة 

 
 آلتٌة :ااألجهزة التؤمٌن االجتماعً م انظتقوم على إدارة 

لها   التشرٌعات المن ذة  وإعدادسٌاسة التؤمٌنٌة وتختص برسم ال: تؤمٌنات والشئون االجتماعٌة الوزارة  -1
 واإلشراؾ والرقابة ومتابعة التطبٌق بالجهات القابمة على تن ٌذ قوانٌن التؤمٌن االجتماعً .

 
 الهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعً : -2

 .لتؤمٌنات والشبون االجتماعٌة تتبع وزٌر ا -أ
 :بالهٌئة إلى اإلداريٌنقسم الجهاز  -ب

 . الحكومًصندوق التؤمٌن االجتماعً للعاملٌن بالقطاع  (1)
 للعاملٌن بقطاع األعمال . االجتماعًصندوق التؤمٌن  (2)

 اآلتٌة :اإلجتماعً تختص الهٌئة بتنفٌذ خدمات التؤمٌن  -ج
 تحصٌل اشتراكات التؤمٌن المقررة لتموٌل جمٌع فروع التؤمٌن . (1)
 عجز والوفاة .جمٌع خدمات تؤمٌن الشٌخوخة وال (2)
ابة العمال للماإمن علاٌهم العااملٌن عان إصااة الناتجاة ـم والوفاـدٌاـتعاوٌض العجاز المست خدمة (3)

 قطاعات التؤمٌن . بجمٌع
المإقات نتٌجاة إصاابة عمال أو  الجزباًض األجر المستحق خابلل فتارات العجاز ـتعوٌ خدمة (4)

ساابة للمااإمن علااٌهم العاااملٌن لجهااة العاابلج وذلااك بالن االنتقااالماارض وخدمااة ن قااات  نتٌجااة 
 بالقطاع الخاص .

 تعوٌض األجر المستحق خبلل فترات التعطل عن العمل . ( خدمة5)
 
اآلتٌوة الخودمات داء ؤوتخاتص باللدولة والهٌئات العامة ووحدات القطاع العام :  اإلداريوحدات الجهاز  -3

 : للعاملٌن لدٌها
العاملاة  وللمارآةالعمال أو المارض مإقت نتٌجة إصابة تعوٌض األجر المستحق خبلل فترات العجز ال -أ

 حالة التخلؾ عن العمل للحمل أو الوضع . فً
 .والمرض بالنسبة لحاالت إصابة العمل لجهة العبلج  االنتقالن قات  -ب
والعجز والوفاة للعاملٌن الذٌن كانوا معاملٌن بقوانٌن المعاشات المدنٌة القدٌمة تؤمٌن الشٌخوخة  خدمة -ج

صدرت  التًوتلك  1929حتى سنة  1854خبلل ال ترة من عنهم ) القوانٌن الصادرة للمستحقٌن و
 . ( عاشات الحدٌمةم التؤمٌن والملمن انتهت خدمتهم قبل العمل بنظ مناسب معاش لتقرٌر

 
  تاًالتتباع وزٌار الصاحة   وتتاولى أداء خدماة العابلج والرعاٌاة الطبٌاة  : الصحًالهٌئة العامة للتؤمٌن  -4

 إصابات العمل وتؤمٌن المرض .ٌك لها كل من تؤمٌن 
 
 : القومً االستثماربنك  -5

 مالٌة.هٌبة عامة تتبع وزٌر ال -أ
 .االجتماعًالتؤمٌن  صندوقًٌتولى إدارة أموال  -ب
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 المبحث الثالث
 أنـواع التـؤمٌن
 

 تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة : -1
حالة فقد القدرة على الكسب لشٌخوختل أو عجزه   كما  فًى معاش علٌل على حصول المإمن ـدؾ إلـٌه

احب المعاش إلى ك الة من كان ٌعولهم من أفراد أسرتل   وذلك ـإمن علٌل أو صـوفاة المحالة  فًٌهدؾ 
 الاذي المكافاؤةقبال تحقاق الخطار   وذلاك باإلضاافة إلاى حاق  المعٌشاًبذات المساتوى  االحت اظبمراعاة 

 .  1984/  4/ 1عتبارا" من أضٌؾ لمزاٌاه ا
 
 تؤمٌن إصابة العمل : -2

حالاة اإلصاابة بؤحاد األماراض المهنٌاة أو اإلصاابة  فاًٌهدؾ إلى توفٌر العبلج والرعاٌة الطبٌة للعامال 
ل أو عودتل منل أو نتٌجة اإلجهاد أو ـفترة ذهابل لمباشرة العمنتٌجة حاد  أمناء العمل أو بسببل أو خبلل 

فتارة  فاًكما ٌك ال للمصااب ن قاات انتقاال إلاى جهاة العابلج وتعوٌضاا" عان أجاره مل   الع فًاإلرهاق 
 من عجز أو وفاة نتٌجة اإلصابة . إلصابة   وكذلك تعوٌضا" عما ٌصٌبلانقطاعل عن العمل نتٌجة ا

 
 تؤمٌن المرض : -3

 حاالتً فاًعاملاة ال للمارأهوحالاة المارض    فاًٌهدؾ إلى توفٌر العبلج والرعاٌاة الطبٌاة للماإمن علٌال 
  عان العمال بسابب المارض فتارة انقطاعال  فاًالحمل والوضع   كماا ٌك ال تعاوٌض العامال عان أجاره 

د بقارار مان خادمات هاذا التاؤمٌن تمتا )عان العمال للحمال أو الوضاع  انقطاعهااحالاة  فًالعاملة  والمرأة
العااام و الحكااومً بقااوة للعاااملٌن بالقطاااعٌن  اباسااتمناء تعااوٌض األجاار الااذي أصاابح ممتاادالصااحة  وزٌاار

كما تمتد خدمة العبلج و الرعاٌة الطبٌة كذلك إلى أصحاب المعاشات    1/7/1987القانون أعتبارا من 
 . ( من أفراد األسرةٌصدر فً شؤنهم قرار من السلطة المختصة  منو
 
 تؤمٌن البطالة : -4

ذا التاؤمٌن فاى شاؤن العااملٌن للعامل عن أجره خبلل فترة تعطلال وال ٌسارى ها تعوٌضتوفٌر ٌهدؾ إلى 
 . الحكومًبالقطاع 

 
 تؤمٌن الرعاٌة االجتماعٌة ألصحاب المعاشات : -5

ى المجااالت االجتماعٌاة ـالمعاشات وكذلك مانحهم تٌساٌرات خاصاة فاٌهدؾ لتوفٌر دور إقامة ألصحاب 
 . المختل ة
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 المبحث الرابع
 مجـال التطبٌـق

 
 التالٌة : ٌتحدد مجال التطبٌق بالفئات

 بٌانهم : اآلتًفئة العاملٌن المدنٌٌن لحساب الغٌر  -1
 : بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة ووحدات القطاع العامالعاملون المدنٌون  – أ

شاار ٌعمل فى إحدى الجهاات الموال ٌتطلب النظام فى هذه ال بة أٌة شروط   وبالتالى فإن كل مدنى      
ل أجاار وتحات ساالطتها وإشاارافها ٌاادخل فاى مجااال هااذا النظااام ساواء كاناات عبلقااة العاماال إلٌهاا مقاباا

واء كان ـن الجهة اإلدارٌة   سـد المبرم بٌنل وبٌـأو كان ٌحكمها العقبالجهة تحكمها اللوابح والقوانٌن 
ماذكرة طالما كانت قاوانٌن التوظاؾ فاً تلاك الجهاات تسامح بتعٌٌانهم ) ال"  " أم أجنبٌا العامل وطنٌا

كانات "  مإقتاة   وأٌاا مسواء كانت عبلقتل بهاا دابماة أ  (  1975لسنة  79االٌضاحٌة للقانون رقم 
" كان مصدر  ........... الخ   وأٌا لقاء عملل   مرتب   حافز   عمولةة المقابل الذى ٌتقاضاه ـتسمٌ

 موازنة الجهة أو موردا" آخر .هذا األجر سواء كان مصدره 
 

 : الشروط اآلتٌةمتى توافرت فى شؤنهم ( 1)الخاضعون لقانون العمل  العاملون – ب
 سنة . 18عن  العامل ٌقل سنأال  (1)
  :إذا كان  وتتوافر الصفة المنتظمةبلقة عمل منتظمة ـربطل بصاحب العمل عـأن ت (2)

 . من نشاط فٌما ٌزاولل صاحب العمل  ٌزاولل ٌدخل بطبٌعتل الذيالعمل )أ( 
 .ستؽرق ستة أشهر على األقل أو كان ٌ)ب( 

 .عمال المقاوالت وعمال الشحن والت رٌػ  وٌستثنى من فذا الشرط    
 :  من فذه الفئة ٌشترط باإلضافة إلى السن لؤلجنبًوبالنسبة 

 أال تقل مدة العقد عن سنة .( أ)
ة أو دولٌة ـٌاقٌة إقلٌمـأن توجد ات اقٌة خاصة بالمعاملة بالممل مع دولتل أو تكون هناك ات ( ب)

 . ودولتل صدقت علٌها مصر
، وذلك بالنسبة لحواالت  التى ٌعامل مواطنوفا تؤمٌنٌاً معاملة المصرٌٌنفٌما ٌلى بٌان الدول و

 : 1/9/1975االلتحاق بالعمل اعتبارا من 
 

 بداٌة التطبٌق الدول مجموعة

  الدانمارك -ٌوؼسبلفٌا  –قبرص  –الٌونان  أجنبٌة

 –العاراق  –ساورٌا  –األردن  –الساودان  –ٌبٌاا ل –المؽرب  عربٌة
 لبنان

1/9/1975 

 1/2/1976 الصومال 

 1/7/1976 فلسطٌن

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 : علً  2003لسنة  12من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  4( تنص المادة 1)

 : ال تسري أحكام هذا القانون علً : 4" مادة      

 . )ا( العاملٌن بؤجهزة الدولة بما فً ذلك وحدات اإلدارة المحلٌة والهٌبات العامة       

 . )ب(عمال الخدمة المنزلٌة ومن فً حكمهم.      

  )ج(أفراد أسرة صاحب العمل الذٌن ٌعولهم فعبل        

 " وذلك ما لم ٌرد نص علً خبلؾ ذلك.      
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 عمال الخدمة المنزلٌة الذٌن تتوافر فى شؤنهم الشروط اآلتٌة : – ج
 ( أال ٌكون محل العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .1)  
 اجات شخصٌة للمخدوم أو لذوٌل " .( أال ٌكون العمل الذي ٌمارسل ٌدوٌا " لقضاء ح2)      

 

أفراد أسرة صاحب العمل الذٌن ٌعملون لدٌه وٌعولهم بشرط توافر الشروط المنصووص علٌهوا فوى  - د
 :البند )ب( 

قضابٌة المحكمة الدستورٌة  29لسنة  86القضٌة رقم تن ٌذا لحكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فً      
( من قانون التؤمٌن 2دستورٌة نص المادة ) م بعدم2010سنة العلٌا الصادر فً السابع من مارس 

ستبعاد أفراد أسرة صاحب إفٌما تضمنتل من  1975لسنة  79االجتماعً الصادر بالقانون رقم 
 . العمل الذٌن ٌعولهم فعبل من تطبٌق أحكامل

أحكام  قانون بتعدٌل بعض  2014لسنة  120والتعدٌل الوارد بالمادة المالمة من القانون رقم       
االجتماعً علً أصحاب  نوالتؤمٌ 1975لسنة  79التؤمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 .  1976لسنة  108األعمال ومن فً حكمهم الصادر بالقانون رقم 
 

 63من بدأت عالقوة عملهوم فوى ظول العمول بقوانون التؤمٌنوات االجتماعٌوة الصوادر بالقوانون رقوم  – ف
 :  1964لسنة 

 .1975 لسنة 79رقم  االجتماعًبقانون التؤمٌن  االنت اعشؤنهم شروط  فًحتى لو لم تتوافر       
 

ن الصناعٌٌن والطوالب المشوتغلوسنة والمتدرجون والتالمٌذ  18ن ـارفم عـالعمال الذٌن تقل أعم –و
 : فى مشروعات التشغٌل الصٌفى والمكلفون بالخدمة العامة

 ات العمل فقط .تسرى فى شؤنهم أحكام إصاب    
 
 المناصب العامة اآلتى بٌانهم :شاغلً فئة  - ز

 . واب الوزراء الوزراء ون (1) 
 المحافظون . (2) 
 
 :  أصحاب المعاشات –ح 
ى تلاك الخدماة رالمقررة بتؤمٌن المرض   كما تسى فى شؤنهم خدمة العبلج والرعاٌة الطبٌة وتسر    

بوذلك مون  متوً صودر قورارعلٌوه أو صواحب المعوا   أفوراد أسورة الموإمنالمعوالٌن مون فى شؤن 
 . السلطة المختصة

 
 ة لتوافر صفة العامل :الشروط المطلوب -2

 الشرط األول :
تبعٌة العامل لصااحب أن ٌقوم العامل بعملل تحت إدارة وإشراؾ صاحب العمل بمعنى آخر ٌتعٌن توافر 

 . العمل
 الشرط الثانى :

 . لذى ٌحصل علٌل العامل مقابل عملل  فاألجر هو التعوٌض ال أجر ٌجب أن ٌقوم العامل بالعمل مقاب
 
 المإمن علٌه الذى بلغ سن الستٌن : -3

وٌصارؾ معاشال ولاو ن علٌل بتؤمٌن الشٌخوخة والعجاز والوفااة ببلوؼال سان الساتٌن ـاع المإمـؾ انت ـٌق
 وٌستثنى من فذه القاعدة الحاالت اآلتٌة :استمر فى عملل   
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 منصب وزٌر أو نابب وزٌر .من ٌشؽل  – أ
القضاابٌة وذلاك حتاى بلوؼال سان التقاعاد المنصاوص علٌهاا فاى من ٌشؽل إحدى وظابؾ الهٌباات  – ب

بتنظووٌم  2008لسوونة  183وبموجووب القووانون رقووم  1/7/2008اعتبووارا موون و)   قااوانٌن تااوظ هم 
تااؤمٌن لأعضاابها با أصابحت هاذه ال بااة ٌقاؾ انت ااعالحقووق التؤمٌنٌوة ألعضواء الهٌئووات القضوائٌة ( 

 مإمن علٌل سن الستٌن .لالمشار الٌل من تارٌخ بلوغ ا
المادة التاى أدى إذا بلػ المإمن علٌل سن الستٌن وكانات مادة اشاتراكل فاى التاؤمٌن مخصاوما" منهاا  – ج

ساتمرار فاى الخدماة أو الاتكل تها بالكامل ال تعطٌل الحق فى معااش الشاٌخوخة فٌكاون لال الحاق فاى 
توؤمٌن باإلنتفواع وٌنتهوى معااش بلاوغ سان الشاٌخوخة عمل جدٌد الساتكمال مادة اساتحقاق اإللتحاق ب

 بمجرد استكمال فذه المدة .الشٌخوخة والعجز والوفاة 
فى اشتراكات التؤمٌن  داد حصتلوٌجوز لصاحب العمل إنهاء الخدمة اإلضافٌة فى أى وقت بشرط س

عان عادد السانوات الكاملاة الباقٌاة الساتحقاق  وذلاكالممولة للمعااش األساسى عن األجر جتماعً اال
 العامل معاشا"   وٌع ى العامل من حصتل فى االشتراكات المستحقة عن هذه المدة .

ووحادات القطااع العاام من تمد خدمتل من العاملٌن بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة والهٌبات العاماة  – د
 لمد .وذلك حتى انتهاء فترة ابقرار من السلطة المختصة 

از اإلدارى للدولااة أو الهٌبااات أو ـدات الجهااـدى وحااـن بخدمااة إحااالمسااتخدمون والعمااال الموجااودو – ه
نتهااء خادمتهم ببلاوؼهم سان ا هم تقضاى بالذٌن كانت لاوابح تاوظ 1/6/1963المإسسات العامة فى 

وذلاك  لسونحتوى بلووغهم فوذه اانت اعهم بتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفااة الخامسة والستٌن ٌستمر 
موجودا" بها فى التارٌخ المشار إلٌل أو تم نقلل لجهة ستمر المإمن علٌل بجهة عملل التى كان سواء ا

 وضعل الوظٌ ى .أخرى من الجهات السالؾ بٌانها أو إلحدى وحدات القطاع العام مع استمرار 
المدرساون وظ اون والعلمااء العلماء الموظ ون بمراقبة الشبون الدٌنٌة بوزارة األوقاؾ والعلمااء الم – و

ن بالخدمااة فااى مٌة ووعاااظ مصاالحة السااجون الموجااودوباااألزهر والمعاهااد الدٌنٌااة العلمٌااة اإلساابل
 حتً بلوؼهم سن الخامسة والستٌن . 1/6/1963

العاماة والمإسساات هٌباات الفبة العاملٌن المدنٌٌن بالجهاز اإلدارى للدولة ووحدات الحكم المحلاى و – ز
وؼٌرهاا مان ومراكاز البحاو  ات التابعة لها والهٌبات القضابٌة والجامعات والمعاهاد العامة والوحد

دار  تجهٌزٌاةالجهات من العلماء خرٌجى األزهر وخرٌجى دار العلاوم مان حملاة مانوٌاة األزهار أو 
أو  1973ن بالخدماة فاى مااٌو سانة ب من حملة مانوٌة األزهر الموجودوالعلوم وخرٌجى كلٌة اآلدا

بشاؤن إعاادة تنظاٌم  1961لسانة  103بالمعاهد األزهرٌة قبال العمال بالقاانون رقام التحقوا  كانوا قد
دون ببلوغ سن الخامسة والساتٌن وٌساتمر انت ااعهم بتاؤمٌن الشاٌخوخة والعجاز والوفااة قاعاألزهر ٌت

 . فذه السنحتى بلوغهم 
 
 : المكافؤةمجال التطبٌق فى نظام  -4

فٌمووا عوودا الفئووات الجتماااعى ون التااؤمٌن انجمٌااع ال بااات الخاضااعة لقاااساارى أحكااام نظااام المكافااؤة علااى ت
 :اآلتٌة

 فبة عمال النقل البرى فى القطاع الخاص . -أ
 فبة عمال المقاوالت . -ب
 فبة عمال المخابز فى القطاع الخاص . -ج

 
 صاحب المعا  العسكري الذي ٌلتحق بالخدمة المدنٌة : -5

 سكري الذي ٌلتحق بالخدمة المدنٌة ماٌلً :ٌراعً بالنسبة لصاحب المعا  الع
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 : 2010/  6/  30الفترة قبل  –أ 
علٌل تقدٌم طلب إبداء الرؼبة فً ضام المادة العساكرٌة لمادة الخدماة المدنٌاة أو عادم ضامها    (1)

وذلك إلً جهة العمل المدنٌة علً النموذج المعد لهذا الؽرض   وذلك خبلل سنتٌن من تارٌخ 
دمة المدنٌة ألول مارة   وٌساتمر الحاق فاً إباداء الرؼباة فاً الضام ساواء كاان االلتحاق بالخ

المإمن علٌل بالخدمة المدنٌة األولً أو كان متعطبل أو كان قد عاد مرة أخري للخدمة المدنٌة 
 . طالما لم تنتل المدة المشار إلٌها

مااد قبال فاوات موعاد علً جهة العمل موافاة الصندوق المختص باالنموذج المشاار إلٌال لبلعت (2)
 إبداء الرؼبة السابق إٌضاحل.

 . ٌعتبر نموذج إبداء الرؼبة مستند من مستندات ملؾ التؤمٌن االجتماعً (3)
 . ٌعتبر عدم إبداء الرؼبة فً المٌعاد المشار إلٌل رؼبة ضمنٌة بعدم الضم( 4)
 . ال ٌجوز العدول عن الرؼبة فً الضم أو عدم الضم (5)

 :(1) 2010/  6/  30الفترة من  -ب 
اذا التحق صاحب المعاش العسكري بعمل ٌخضعل ألي مان أنظماة التاؤمٌن والمعاشاات األخاري       

 فتعتبر مدة اشتراكل الجدٌدة مدة قابمة بذاتها وتتحدد حقوقل التؤمٌنٌة عنها وفقا للقانون المعامل بل.
 

________________________________________________________                               ____ 
 

 . 1975لسنة  90بزٌادة المعاشات العسكرٌة وتعدٌل بعض أحكام قانون التقاعد والتؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم  2010لسنة  69( التعدٌل الوارد بالقانون رقم 1)
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 المبحث الخامس
 نإلزامٌة التؤمٌ

 
 :  لالمحددة بقانون التؤمٌن االجتماعً تبعا أوال : سن الخضوع 

 أنواع التؤمٌن االجتماعً الممولة - 1
 لقطاعات المختل ة ا  - 2

 

 القطاع الخاص القطاع العام الحكومة نوع التؤمٌن

 الً من الً من الً من
تؤمٌن الشٌخوخة 
 والعجز والوفاة

ٌرجع لقانون 
 التوظؾ

ن ٌرجع لقانو 60
 التوظؾ

60 18 60 

 ؼٌر محدد ؼٌر محدد ؼٌر محدد ؼٌر محدد ؼٌر محدد ؼٌر محدد تؤمٌن اصابات العمل

ٌرجع لقانون  تؤمٌن المرض
 التوظؾ

ٌرجع لقانون  ؼٌر محدد
 التوظؾ

 ؼٌر محدد 18 ؼٌر محدد

ٌرجع لقانون  ؼٌر خاضع ؼٌر خاضع تؤمٌن البطالة
 التوظؾ

60 18 60 

 
لعمول بالتوؤمٌن علوى عمالوه لودى الهٌئوة التؤمٌنٌوة طالموا تووافرت فوى شوؤنهم الشوروط ٌلتزم صاحب اثانٌا : 

 :تعرض الً  وإالالسابق بٌانها 
 المقررة فً المواد اآلتٌة من القانون : اتلعقوبا  - 1

 مكررا( :178مادة ) -أ 
ال تجاااوز مابااة جنٌاال أو بإحاادى هاااتٌن  ةٌعاقااب بااالحبس ماادة ال تجاااوز شااهرا  و بؽراماا

ممان لهام صا ة الضابطٌة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى قوبتٌن كل من منع العاملٌن بالهٌبة الع
العماال أو لاام ٌمكاانهم ماان االطاابلع علااى السااجبلت والاادفاتر محاال  القضااابٌة ماان دخااول

 والمساتندات واألوراق التااى ٌتطلبهاا تن ٌااذ هااذا القاانون أو أعطااى بٌاناات ؼٌاار صااحٌحة أو
لمنصوص علٌها فى هذا القانون أو القرارات أو اللاوابح المن اذة إمتنع عن إعطاء البٌانات ا

 . لل
 ( :179مادة ) -ب                

ٌعاقب بالحبس مدة ال تجاوز مبلمة شهور و بؽرامة ال تزٌد على خمسمابة جنٌل أوبإحدى                
عطاء هاتٌن العقوبتٌن كل من أعطى بسوء قصد بٌانات ؼٌر صحٌحة أو إمتنع عن إ

البٌانات المنصوص علٌها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوابح المن ذة لل إذا ترتب على 
 . ذلك الحصول على أموال من الهٌبة بؽٌر حق

وٌعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طرٌق إعطاء بٌانات خاطبة عدم الوفاء بمستحقات 
 . الهٌبة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى كاملة

 ( :181مادة ) -ج                
ٌعاقب بؽرامة قدرها مابة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم ٌقم باإلشاتراك فاى    

 . الخاضعٌن ألحكام هذا القانون لالهٌبة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى عن أى من عمال
لتؤمٌن وٌعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل ٌحمل المإمن علٌهم أى نصٌب فى ن قات ا 

لم ٌنص علٌها فى هذا القانون و تحكم المحكمة من تلقاء ن سها بإلزام صاحب العمل 
 . المخالؾ بؤن ٌدفع للمإمن علٌهم قٌمة ما تحملوه من ن قات التؤمٌن
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وفى جمٌع األحوال تتعدد الؽرامة بقدر عدد العمال الذٌن وقعت فى شؤنهم المخال ة بشرط 
 . ى المرة الواحدةجنٌل ف 500أال ٌجاوز مجموعها 

 
 المقررة فً المواد اآلتٌة من القانون :  اإلجراءات المالٌة - 2

 )الفقرة الثانٌة  ( :  129الماده  –أ   
العماال فااى حالااة التااؤخٌر فااى أداء أى ماان المبااالػ المشااار إلٌهااا بااؤداء مبلااػ  صاااحبوٌلتاازم         

حتى نهاٌة شهر السداد   وٌحساب إضافى سنوٌا  عن مدة التؤخٌر من تارٌخ وجوب األداء 
المبلػ اإلضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر 

%(   وٌساارى ذلااك علااى جمٌااع أصااحاب 2الااذى ٌتعااٌن سااداد المبااالػ فٌاال مضااافا  إلٌاال )
 األعمال بما فٌهم الجهاز اإلدارى للدولة والهٌبات العامة .

 ( :150) مادة -ب 
بالوفااء بالتزاماتهاا المقاررة كاملاة بالنسابة للماإمن  القومٌة للتؤمٌن االجتماعى تلتزم الهٌبة               

القومٌااة  علااٌهم والمسااتحقٌن حتااى ولااو لاام ٌقاام صاااحب العماال باالشااتراك عناال فااى الهٌبااة
 وتقدر الحقوق وفقا  لؤلحكام المنصوص علٌها فى هذا القانون .للتؤمٌن االجتماعى 

لم تتمبت الهٌبة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى من صحة البٌانات الخاصة بمدة اإلشتراك وإذا   
علاى أساااس مادة الخدمااة واألجار ؼٌاار أو التعاوٌض  فاى التاؤمٌن أو األجاار رباط المعاااش

 . المتنازع علٌهما
وٌإدى المعاش أو التعوٌض على أساس الحد األدنى المقرر قانونا لؤلجر فى حالة عدم 

 مبت من قٌمة األجر . إمكان الت
وإسااتمناء ماان قواعااد وأحكااام االشااتراكات ٌلتاازم صاااحب العماال بااؤن ٌااإدى للصااندوق           

المخااتص القٌمااة الرأساامالٌة للمعاااش وكااذا المسااتحقات التؤمٌنٌااة األخاارى المترتبااة علااى 
 مبوت عبلقة العمل .
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 المبحث السادس
 إشتراكإجراءات اال

 

 
 : ن إجراءات اإلشتراك فً التؤمٌنانتناول فٌما ٌلً بٌ

 إجراءات االشتراك عن المنشؤة : – 1
 تسري علٌه أحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعً أن:علً كل صاحب عمل  –أ 

 . قدم للتؤمٌن علً العاملٌن لدٌل إلً صندوق التؤمٌن اإلجتماعً المختصٌت (1)
ختصااص قسام أو اال اروع التاً تقاع فاً نطااق فً حالة تعادد فاروع صااحب العمال تعتبار  (2)

لتقسٌم الجؽرافاً لمنااطق لمستقل وفقا   ملمركز أو بندر شرطة أو وحدة إدارٌة كصاحب ع
 . ومكاتب الصندوق المختص

عتبار جمٌع فروعل وحدة واحدة أو أكمر فً مجال عبلقتها ماع اٌجوز لصاحب العمل طلب  (3)
 : فرت الشروط اآلتٌةإذا ما توا 8ستمارة رقم الصندوق علً اال

 . أن ٌكون للمنشؤة فروع صؽٌرة )أ(
أن تكون طبٌعة عمل العاملٌن بال رع تتصاؾ بالتنقال باٌن األفارع المختل اة ومرتبطاة  )ب(

 .بؤعمال المركز الربٌسً 
 . ٌتم توحٌد التعامل فقط داخل نطاق المحافظة الواحدة )ج(
لتااؤمٌن اإلجتماااعً وأال ٌكااون هناااك تكااون المنشااؤة منتظمااة فااً سااداد إشااتراكات اأن  )د(

 . تهرب تؤمٌنً سواء جزبً أو كلً
 . ال ٌجوز توحٌد التعامل بالنسبة للمنشؤة التً ٌوجد ل روعها وحدات حسابٌة من صلة  )هـ(  

ال نً واإلدارة العامة للت تاٌش المركازي عناد  جٌلٌتم دراسة الطلب باإلدارة العامة للتو  ( و)
 . وق المختصإجراء تحرٌات مكتب الصند

 
 :  ٌلتزم صاحب العمل أن ٌتقدم إلً الصندوق المختص خالل أسبوعٌن من تارٌخ بدء النشاط –ب 

وٌجاب أن ٌرفاق  2شتراك لدي الصندوق محررا  من مبل  نسخ علً اإلستمارة رقم بطلب اال
 : شتراك المستندات اآلتٌةاإلبطلب 

سااتٌ اء اتحرٌاار المكاتبااات أو نماوذج توقٌااع صاااحب العمال او األشااخاص المساابولٌن عان  (1)
معتمادا  مان صااحب العمال ومختوماا  بخااتم  9رقام  نماوذجستمارات وفقاا  للالبٌانات أو اال

 . المنشؤة
وٌلتاازم صاااحب العماال بكاال مااا ٌترتااب علااً توقٌااع هااإالء المساابولٌن علااً المحااررات 

 . م القانونمارات والنماذج الخاصة بتن ٌذ أحكاستوالمكاتبات واال
الذي ٌمبت بدء نشاط صاحب العمل ممل السجل التجاري أو عقد الشاركة أو قارار  المستند (2)

د أو التاارخٌص الصااادر بالنشاااط إنشااابها أو عقااد اإلٌجااار أو أماار التشااؽٌل أو أماار التورٌاا
ال ردٌاة أو صاورة آت وكذلك المستندات الدالاة علاً صا ة صااحب العمال فاً ؼٌار المنشا

بمعرفااة الموظااؾ المخااتص والتوقٌااع بمااا ٌ ٌااد مطابقتهااا علااً األصاال ضااوبٌة منهااا مااع 
 .  المطابقة

ومساتند الماٌبلد أو صاورة  1إشتراك عامل بالصندوق علً اإلساتمارة رقام  ناإلخطار ع (3)
علً األصل والتؤشٌر بذلك من الموظؾ المخاتص وذلاك بالنسابة  تلمطابق منل بعد ضوبٌة

 . للعاملٌن بالقطاع الخاص
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 علً الصندوق المختص: –ج
عٌد إلً صاحب العمل إحدي صور طلب اإلشتراك موضحا  بها رقم المنشؤة والرقم التؤمٌنً أن ٌ

 لكل مإمن علٌل وذلك خبلل خمسة عشرة ٌوما  من تارٌخ اإلخطار.
 

 ٌلتزم صاحب العمل: –د
رض أي عامل جدٌد ٌلتحق بالعمل لدٌال علاً اللجناة الطبٌاة المختصاة بالهٌباة العاماة للتاؤمٌن بع

   وقت توقٌع الكشاؾ الطباً علٌال ٌةالصح تلء ال حص الطبً األولً وإمبات حالالصحً إلجرا
 تالالطباً عان حال تقرٌرمٌن اإلجتمااعً التاابع لال المنشاؤة باالالتاؤلتزام بموافااة  صاندوق امع اإل
مون قوانون العمول  216موادة  بالعمال ) لإلتحاقاة خبلل أسبوعٌن علً األكمر مان تاارٌخ الصحٌ

ماع عادم اإلخابلل بؤحكاام قاانون التاؤمٌن اإلجمااعً  : 2003 لسونة  12قوم الصادر بالقانون ر
 تلتزم المنشؤة وفروعها بؤجراء ما ٌلً :

الكشؾ الطبً علً العامل قبال التحاقال بالعمال للتؤكاد مان سابلمتل ولٌاقتال الصاحٌة طباق الناوع 
 .العمل الذي ٌسند إلٌل 

راتل الجسمانٌة والعقلٌل والن ساٌة بماا ٌناساب كشؾ القدرات للتؤكد من لٌاقة العامل من ناحٌة قد 
 احتٌاجات العمل . 

وتجري هذة ال حوص طبقاَ لؤلحكام المنظمة للتؤمٌن الصحً  وٌصدر الوزٌر المختص باالت اق 
مع وزٌر الصحة قاراراَ بتحدٌاد مساتوٌات اللٌاقاة والسابلمة الصاحٌة والقادرات العقلٌاة والن ساٌة 

 . ( حوص التً تتم علً أساسها هذة ال
 

 : العاملٌن بالمنشؤةتطرأ علً  تًاإلخطار ببٌان التعدٌالت ال – 2
طورأت علوً العواملٌن  ًأن ٌوافً الصندوق المخوتص ببٌوان التعودٌالت التو ٌلتزم صاحب العمل –أ 

 كما ٌلً : ( محرراً من أصل وصورتان وذلك2لدٌه وأجورفم علً اإلستمارة رقم )
 اع الحكومً والقطاع العام وقطاع األعمال العام  :(  بالنسبة للقط1)           
 .آخر ٌولٌو من كل عام فً موعد ال ٌتجاوز  )أ(         

)ب( تقاادم اإلسااتمارة  المشااار إلٌهااا فااً أي تااارٌخ خاابلل العااام فااً حالااة صاادور قااانون أو                
  أو ضم عبلوة  ا  قرار بتعدٌل الحد األقصً لؤلجر األساسً أو المتؽٌر أو األجرٌن مع

 .خاصة الً األجر األساسً 
 : قطاع الخاصلبالنسبة ل( 2)   

 . بالنسبة لآلجرٌن األساسً والمتؽٌر آخر ٌناٌر من كل عام)أ( فً موعد ال ٌتجاوز         
( بالنسابة لؤلجار المتؽٌار 2ٌتعٌن أن تقدم االستمارة رقام )( 1) 12/6/2009واعتبارا من 

فً موعد الٌتجاوز نهاٌة ٌناٌر وأبرٌل وٌولٌو وأكتوبر من كل عاام أي  –كل مبلمة أشهر 
 . فى حالة وجود أٌة تعدٌبلت فى هذه األجور

عدم تقدٌم االستمارة عن األجر المتؽٌر فً ابرٌل أو ٌولٌو أو أكتوبر حتاى موعاد تقادٌم ) 
 .(  االستمارة البلحقة ٌعد قرٌنة على عدم تعدٌل األجر المتؽٌر خبلل تلك ال ترة

 : ة تقدم اإلستمارة  المشار إلٌها فً أي تارٌخ خالل العام فً الحاالت اآلتٌ( ب)    
 : تعدٌلبصدور قانون أو قرار  ×   

 . لمتؽٌر أو األجرٌن معا  االحد األقصً لؤلجر األساسً أو  - 
 . دنً لؤلجر األساسًاالالحد  - 

--------------------------------------- 

 بتعدٌل أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً . 2009لسنة  130مل بالقانون رقم تارٌخ الع (1)
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ساابق تقرٌرهااا للعاااملٌن بالمنشااؤة أسااوة  إلااً األجاار األساسااًاصااة خضاام عاابلوة  ×    
 1987) بالنسبة للعابلوات الخاصاة اعتباارا مان  بالعاملٌن بالحكومة والقطاع العام

 .(  2005الً 
تساتخدم الحاسابات اآللٌاة فاً اإلحت ااظ ببٌاناات العااملٌن بهاا فإنال  ( نظرا  ألن بعض المنشاآت3)

ٌمكن إعداد اإلستمارة المشار إلٌها آلٌا  علً أن تتضمن ذات البٌانات وٌراعً بص ة عامة أن 
 تكون بٌانات المإمن علٌهم الواردة بهذه اإلستمارة مرتبة تبعا  لتسلسل األرقام التؤمٌنٌة

ن مت قة مع ترتٌب بٌانات المإمن علاٌهم بالمنشاؤة المساجلة آلٌاا  )ترتٌب تصاعدي( بحٌ  تكو
 . والتً ٌتطلب األمر تحدٌمها من واقع اإلستمارة المشار إلٌها

( علاً 2عامل ٌتم تقدٌم بٌانات االساتمارة ) 500المنشآت التً ٌزٌد عدد العاملٌن بها علً  (4)
والخاص حٌا   العام ٌنلقطاعوسٌط ألكترونً الً قطاع الحاسب اآللً بصندوق العاملٌن با

 ٌتم ادخال بٌاناتها آلٌا .
 

 : فً القطاع الحكومً والقطاع العام وقطاع األعمال العام ٌلتزم صاحب العمل  –ب 
الصندوق المختص بؤٌة تعدٌبلت طرأت علً البٌانات الواردة بإستمارة بٌانات التؽطٌة  بموافاة        

( )نماوذج البٌاناات التارٌخٌاة( وذلاك فاً موعاد 10رقام ) التؤمٌنٌة للمإمن علٌل وفقاا  للنماوذج
 : (1)آخر ٌولٌو من كا عام  الٌتجاوز
 

 فً بٌاناتها: راإلجراءات فى حالة إنشاء فرع جدٌد للمنشؤة أو تغٌٌ – 3
على صاحب العمل أن ٌخطر الصندوق المختص بؤى تؽٌٌر ٌطرأ علاى المنشاؤة خابلل خمساة عشار 

 : وعلً األخص فً الحاالت اآلتٌة –ٌٌر ٌوما  من تارٌخ وقوع التؽ
 إنشاء فرع جدٌد تابع لل. 

 . تؽٌٌر نوع النشاط الذي ٌزاولل 
 .  تؽٌٌر عناوٌن أماكن العمل - ج

 . وٌسلم اإلخطار إلً مكتب الصندوق المختص أو ٌرسل بكتاب موصً علٌل بعلم الوصول
نتٌجة التخلؾ عن اإلخطار أو وفً حالة التؤخٌر عن اإلخطار ٌكون صاحب العمل مسبوال  عما ٌقع 

 التراخً فٌل.
 
 اإلجراءات فً حاله أٌة تغٌٌرات تطرأ على من لهم حق التوقٌع عن المنشؤة : – 4

على صاحب العمل أن ٌخطر مكتب الصندوق المختص فورا" بكال تؽٌٌار ٌطارأ علاى التوقٌعاات او 
تٌجة التخلؾ عن اإلخطار أو التراخً فقد األختام أو استبدالها بؽٌرها   وإال كان مسبوال" عما ٌقع ن

 فى تقدٌمل .
 . السابق 3وٌتم اإلخطار وفقا  للبند 

 
 : اإلجراءات فً حاله إدماج منشؤة فً أخري – 5

فً حالة إدماج إحدى المنشآت فاً منشاؤة أخارى ٌتعاٌن علاً المنشاؤة الدامجاة موافااة الصاندوق  - أ
موعاد ال ٌتجااوز أسابوعٌن مان تاارٌخ فاً ( 16المختص بالمستندات الموضحة بالنموذج رقم )

 . صدور قرار اإلدماج
 
 

 2009لسنة  517معدلة بالقرار الوزاري رقم  2007لسنة  554من القرار الوزاري رقم  10( مادة 1)
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إذا كانووت المنشووؤة المندمجووة والمنشووؤة الدامجووة تقعووان فووً دائوورة إختصوواص مكتووب واحوود موون  -ب
 تٌة :مكاتب الصندوق فتتخذ اإلجراءات اآل

 : علً المنشؤة الدامجة أن توافً مكتب الصندوق (1)
 .بنسختٌن معتمدتٌن من قرار اإلدماج  ( أ)
بٌاااان مااان أصااال وصاااورة باألساااماء واألرقاااام التؤمٌنٌاااة لجمٌاااع العااااملٌن بالمنشاااؤة  ( ب)

المندمجة فً تارٌخ اإلدمااج موضاحا  قارٌن كال مانهم األجار الشاهري الاذي ٌجاري 
 ساط المستحقة للصندوق إن وجدت علٌل تقدٌر اإلشتراكات وقٌمة األق

  خبلل خمسة عشر ٌوما  وذلك . 

  وعلٌهااا كااذلك أن تقااوم بتسااوٌة حساااب اإلشااتراكات الخاصااة بهاام حتااى تااارٌخ
اإلدمااااج وذلاااك ماااع عااادم اإلخااابلل بمسااابولٌتها عااان الوفااااء بهاااذه اإللتزاماااات 

 بالتضامن مع المنشؤة المندمجة.

ن ٌاااوافً مكتاااب الصاااندوق المخاااتص علاااً صااااحب العمااال أو مممااال المنشاااؤة الدامجاااة أ (2)
( بطلب اإلشتراك عن الشهر الذي تم فٌل اإلدماج شاملة لكافة العااملٌن 2ستمارة رقم )باال

 . بها ومن بٌنهم عمال المنشؤة المندمجة
علااً مكتااب الصااندوق المخااتص أن ٌؽلااق ملااؾ صاااحب العماال السااابق بعااد أن ٌااودع باال  (3)

 (.1ة بٌان العاملٌن المشار إلٌهما فً البند)نسختً قرار اإلدماج مرفقا بهما أصل وصور
وٌحت ظ صاحب العمل بالمنشؤة الدامجة برقمل التؤمٌنً األصلً وكذا جمٌع العاملٌن الذٌن 

وعلً المكتب المختص أن ٌقوم بتسجٌلهم علاى الحاساب   كانوا ٌتبعون المنشؤة المندمجة 
تاارٌخ اإلدمااج وأن ٌإشار بارقم اآللً بوص هم عاملٌن لدى المنشاؤة الدامجاة إعتباارا  مان 

 المنشؤة الدامجة على مل ات كل منهم  موضحا  قرٌن الرقم تارٌخ اإلدماج.
 

إذا كانووت كوول موون المنشووؤة المندمجووة والمنشووؤة الدامجووة تقووع فووً دائوورة إختصوواص مكتبووٌن  -ج 
 :مختلفٌن

ة رقمهاا التاؤمٌنى الخااص ٌكت ً بتعدٌل اإلسم القانونً للمنشؤة المندمجة علً أن ٌبقً لكل منشاؤ     
 بها. 
 

 : إجراءات اإلشتراك عن المإمن علٌه –6
علاى صاااحب العماال بالقطاااع الخاااص بمجاارد التحاااق أى عاماال لدٌاال أن ٌااوافى مكتااب الصااندوق  -أ

( الخاصاة 1المختص خبلل أسابوعٌن علاى األكمار مان تاارٌخ التحااق العامال باإلساتمارة رقام )
وصاورتان مرفقاا" بهاا المساتند الرسامى الادال علاى تاارٌخ بإشتراك عامل بالصندوق من أصل 

مٌبلد العامل أو صورة فوتوؼرافٌة منال بعاد مطابقتال علاى األصال والتؤشاٌر باذلك مان الوظاؾ 
 . المختص ) فى حالة سابقة تخصٌص رقم تؤمٌنى ال ٌرفق مستند المٌبلد (

 وٌشمل ذلك :     
 . حاقا نهابٌا  أو تحت اإلختبارسواء كان الت (إلتحاق أي عامل بالعمل لدٌل1)
لتشؽٌل (إلتحـاق 2)  عمال متدرجٌن أو تبلمٌذ صناعٌٌن أو طبلب مشتؽلٌن فى مشروعات ا

 الصٌ ً .
   بالعمل لدٌل .  سنة 18ممن تقل أعمارهم عن (إلتحاق أحد العاملٌن 3)

هاا رقام أن ٌعٌد إلى صاحب العمل صورة مان االساتمارة موضاحا" ب وعلى المكتب المشار إلٌه
 . التؤمٌن الخاص بالمإمن علٌل
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ٌلتزم صاحب العمل بعرض أي عامل جدٌود ٌلتحوق بالعمول لدٌوه علوً اللجنوة الطبٌوة المختصوة  -ب
بالهٌئووة العامووة للتووؤمٌن الصووحً إلجووراء الفحووص الطبووً األولووى و إثبووات حالتووه الصووحٌة وقووت 

ت التابع له المنشؤة بتقرٌر طبً مع االلتزام بموافاة مكتب التؤمٌنا –توقٌع الكشف الطبً علٌه 
عن حالته الصحٌة خالل أسبوعٌن علً األكثر مون توارٌخ التحاقوه بالعمول و ذلوك تطبٌقوا لونص 

مااع عاادم اإلخاابلل  : 2003لسوونة   12موون قووانون العموول الصووادر بالقووانون رقووم  216المووادة 
 بؤحكام قانون التؤمٌن اإلجماعً تلتزم المنشؤة وفروعها بؤجراء ما ٌلً :

الكشؾ الطبً علً العامل قبال التحاقال بالعمال للتؤكاد مان سابلمتل ولٌاقتال الصاحٌة طباق الناوع 
 .العمل الذي ٌسند إلٌل 

كشؾ القدرات للتؤكد من لٌاقة العامل من ناحٌة قدراتل الجسمانٌة والعقلٌل والن ساٌة بماا ٌناساب  
 احتٌاجات العمل . 

لتؤمٌن الصحً  وٌصدر الوزٌر المختص باالت اق وتجري هذة ال حوص طبقاَ لؤلحكام المنظمة ل
مع وزٌر الصحة قاراراَ بتحدٌاد مساتوٌات اللٌاقاة والسابلمة الصاحٌة والقادرات العقلٌاة والن ساٌة 

 التً تتم علً أساسها هذة ال حوص ( .
فان الصندوق ال ٌكون ملتزما   و فً حالة عدم التزام المنشاة بتقدٌم التقرٌر الطبً المشار الٌه

رؾ أٌة مستحقات تؤمٌنٌة مترتباة علاً العجاز الساابق علاى تاارٌخ االلتحااق بالعمال و الاذي بص
 ٌمبت ألي من العاملٌن الذٌن لم ٌتم تحدٌد حالتهم الصحٌة عند التحاقهم بالعمل .

إخطار مكتب الصندوق الذي ٌقع فً دابرتل بقطاع الخاص الفً  ٌلتزم العامل عند إلتحاقه بعمل -ج
 12) مادة  ( خبلل مبلمة أشهر من تارٌخ تسلمل العمل1رقم )) االستمارة ( نموذج العمل علً ال

 .(  2007لسنة  554من القرار الوزاري رقم 
 

 ( لمن ٌستمر بالعمل بعد سن الستٌن :1إستٌفاء اإلستمارة رقم ) -7
ل سان ( عن المإمن علٌل الذي ٌستمر فً خدماة صااحب العمال بعاد بلوؼا1تستوفً اإلستمارة رقم )

( 40الستٌن وأوقؾ انت اعل بؤحكام تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة طبقا لل قرة األخٌرة من الماادة )
 . من قانون التؤمٌن اإلجتماعً

 
 إجراءات اإلخطار بانتهاء خدمة المإمن علٌه : -8

 ( من6على صاحب العمل بالقطاع الخاص أن ٌوافى مكتب الصندوق المختص باالستمارة رقم ) –أ
علاى األكماار مان تااارٌخ  خاابلل أسابوع أصال وصاورتان فااى حااالت انتهااء خدمااة العامال وذلاك

انتهاااء الخدمااة أو انتهاااء ماادة التلمااذة الصااناعٌة أو التاادرج أو انتهاااء العماال بالمشااروع الصااٌ ى 
 . للطبلب أو بلوغ المإمن علٌل المامنة عشرة

( فى الحاالت التى تنتهى فٌها مدة التلمذة 6) ٌلتزم صاحب العمل بالقطاع العام بتقدٌم اإلستمارة –ب
الصااناعٌة أو التاادرج أو انتهاااء العماال بالمشااروع الصااٌ ى وفااى حالااة انتهاااء خدمااة العاماال قباال 
بلوؼل سن التقاعد بؽٌر الوفاة أو العجز المنهى للخدمة   وٌكون ذلك خابلل الموعاد المشاار إلٌال 

 بال قرة السابقة .
و الماادٌر المساابول ( لاادى انتهاااء خدمااة أى ماان العاااملٌن لدٌاال بسااحب ٌلتاازم صاااحب العماال ) أ –ج

البطاقة العبلجٌة من العامل وتسلٌمها ل رع الهٌبة العامة للتاؤمٌن الصاحى المخاتص خابلل مبلماة 
 . أٌام من ترك الخدمة

ٌعتبار صااحب العمال مسابوال بالتضاامن ماع العامال فاى مواجهاة  وفى حالة عدم تنفٌذ موا تقودم
لعامة للتؤمٌن الصحى عن كافة مصارٌؾ العابلج والرعاٌاة الطبٌاة مقابال االنت ااع بادون الهٌبة ا

وجل حق بمزاٌا العبلج والرعاٌة الطبٌة بعد انتهاء خدمتل مضاافا" إلٌال المباالػ اإلضاافٌة وكافاة 
 اآلمار التى تترتب على ذلك .
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 علٌه :الجزاء المترتب على التؤخٌر فى االخطار بانتهاء خدمة المإمن  -9
ٌلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كال شاهر ٌتاؤخر فٌال عان إخطاار الصاندوق بانتهااء  –أ

% مان قٌماة االشاتراك المساتحق عان األجار  20خدمة المإمن علٌل باؤداء مبلاػ إضاافى بنسابة 
 . األساسً عن الشهر األخٌر من مدة اشتراك المإمن علٌل

ضاافى باال ترة مان تاارٌخ انتهااء الخدماة حتاى تاارٌخ وتتحدد الشاهور المساتحقة عنهاا المبلاػ اإل
ارسال االستمارة إلى الصندوق   وفى حساب مدة التؤخٌر المستحق عنها المبلػ االضافى تحذؾ 

 كسور الشهر .
ال ٌستحق المبلػ االضافى المشاار إلٌال بالبناد الساابق أو ٌقاؾ اساتحقاقل إذا انت اى لادى صااحب  –ب

لوفاـاء بمساتحقات الصاندوق كاملاة أو نٌاة التاؤخٌر لئلضارار بحقاوق العمل قصد التحاٌال لعادم ا
 وذلك فى الحاالت اآلتٌة :المإمن علٌل   

 ( إذا وردت استمارة اإلخطار بانتهاء الخدمة فى المواعٌد المحددة دون استٌ اء بعض 1)
 بٌاناتها متى كان مابتا" بها تارٌخ انتهاء الخدمة .      

 رامة مالحظة : ال تستحق الغ
ذا انتهاات خدمااة المااإمن علٌاال فااى تااارٌخ انتقااال المنشااؤة إلااى الؽٌاار بااالبٌع أو اإلٌجااار أو (ا2)

اإلدماااج أو الوصااٌة أو الهبااة أو الناازول أو ؼٌاار ذلااك ماان التصاارفات   بشاارط أن ٌقاار 
 المإمن علٌل بصحة تارٌخ انتهاء الخدمة .

 مالحظة : ال تستحق الغرامة 
لتوقٌع على استمارة االخطار بانتهاء الخدمة فى الحاالت التى ٌتم ( إذا قام صاحب العمل با3)

تحرٌرهاااا بمعرفاااة م اااتش الصاااندوق   أو إذا قاااام باااالتوقٌع علاااى محضااار لجناااة فحاااص 
المنازعات أو على كشؾ الحصر المحارر بمعرفاة م اتش الصاندوق   بشارط أن ٌتضامن 

ذا قام بإخطار الصندوق المحضر أو كشؾ الحصر تارٌخ انتهاء خدمة المإمن علٌل   أو إ
 . بانتهاء خدمة المإمن علٌل بموجب خطاب

وٌوقااؾ اسااتحقاق المبلااػ اإلضااافى فااى هااذه الحاااالت اعتبااارا" ماان تااارٌخ توقٌااع صاااحب 
العمل على استمارة اإلخطار بانتهاء الخدمة أو محضر لجنة فحاص المنازعاات أو كشاؾ 

 االخطار بانتهاء الخدمة. الحصر   أو من تارٌخ ورود خطاب صاحب العمل المتضمن
  مالحظة : تستحق الغرامة عن الفترة من تارٌخ انتهاء الخدمة حتً :

تارٌخ توقٌع صاحب العمل على محضر لجنة فحص المنازعات أو  على  -
 كشؾ الحصر المحرر بمعرفة م تش الهٌبة 

 تارٌخ إخطار الهٌبة بإنتهاء خدمة المإمن علٌل بموجب خطاب -
  وٌقاؾ اساتحقاق المبلاػ  أو تجنٌاده شتؽال المإمن علٌل لدى صاحب عمال آخار( إذا مبت ا4)

أو اإلضافً اعتبارا" من تاارٌخ التحااق الماإمن علٌال بالعمال لادى صااحب العمال اآلخار 
 .تجنٌده

  : مالحظة : تستحق الغرامة عن الفترة من تارٌخ انتهاء الخدمة حتً 
 عمل آخرتارٌخ إلتحاق المإمن علٌل بالعمل لدى صاحب  -
 تارٌخ تجنٌده  -

( إذا أشهر إفبلس صاحاـب العماـل أو مباـت للصاندوق أن المنشاؤة قاد صا ٌت أو أؼلقات أو 5)
حلت   وٌوقؾ استحقـاق المبـلػ اإلضاـافً بالنسابة لصاـاحب العمال إعتباارا " مان تاارٌخ 

 إشهار اإلفبلس أو التص ٌة أو اإلؼبلق أو الحل .
  : ة من تارٌخ انتهاء الخدمة حتً مالحظة : تستحق الغرامة عن الفتر

 تارٌخ إشهار اإلفبلس   -
 تارٌخ التص ٌة   -
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 تارٌخ اإلؼبلق -
 تارٌخ الحل -

( إذا قدم صاحب العمل استمارة اإلخطاار بانتهااء خدماة الماإمن علٌال   وكانات خدمتال قاد 6)
 انتهت فى تارٌخ سابق محدد بموجب حكم قضابى نهابى صاادر فاى مواجهاة الصاندوق  

 وفى هذه الحالة ٌوقؾ استحقاق المبلػ اإلضافى من تارٌخ صدور هذا الحكم .
  مالحظة : تستحق الغرامة عن الفترة من تارٌخ انتهاء الخدمة حتً :

 تارٌخ صدور الحكم  –
اإلخطار بإنتهاء خدمة المإمن علٌل الذي ٌنقطاع عان العمال ( تقدٌم صاحب العمل إستمارة 7)

 رٌن من تارٌخ اإلنقطاع عن العمل.بؽٌر إذن وذلك خبلل شه
  الً شهرٌن بدال من أسبوع 6مد مهلة تقدٌم استمارة  مالحظة :

 فاذا قدمت خبلل شهرٌن فً هذه الحالة ال تستحق ؼرامة التؤخٌر 
 واذا قدمت بعد انتهاء هذه المهلة تحسب الؽرامة 

ال عن كل شهر تؤخٌر عن المدة من تارٌخ إنتهاء الخدمة حتى تارٌخ إرس
 اإلستمارة إلى الصندوق

ال تخل األحكام المنصوص علٌها بالبند ب السابق بحق المإمن علٌوه أو المسوتحقٌن عنوه فوً  –ج
لهٌباة القومٌاة ل  وبحاق  المطالبة بالمبالغ اإلضافٌة المقررة فى حالة تؤخٌر صورف المسوتحقات
التاى التزمات بهاا طبقاا"  للتؤمٌن االجتماعً الرجوع على صاحب العمل بقٌمة المباالػ اإلضاافٌة

 والتى تنص على :من قانون التؤمٌن االجتماعً المشار إلٌل  141لنص المادة 
" إذا تؤخر صرؾ المباالػ المساتحقة عان المواعٌاد المقاررة لهاا التزمات الهٌباة بنااء علاى طلاب 

% ماـن قٌمتهاا عاـن كاـل شهاـر ٌتاؤخر فٌال الصارؾ عان  1صاحب الشؤن بدفعها مضافا" إلٌها 
مٌعاد المحدد ) أربعة أسابٌع من تارٌخ تقدٌم المإمن علٌل أو المستحقٌن طلباا" باذلك مشا وعا" ال

بكافة المستندات المطلوبة ( بما ال ٌجاوز قٌمة أصل المستحقات وذلك من تارٌخ استٌ اء المإمن 
 علٌل أو المست ٌدٌن المستندات المطلوبة .
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 المبحث السابع
 االشتراكأجــر 

(1) 

 ( التؤمٌنً ) األجر
 

بالمراحول  االجتمااعً( فى ظال قاانون التاؤمٌن  التؤمٌنً) األجر  االشتراكمر تعرٌؾ أجر مراحل التطور : 
 اآلتٌة :
 :  1980/  5/ 3 حتى    1975/  9/ 1المرحلة األولى : من 

ن علٌال مقابال ٌحصل علٌال الماإم الذي النقديفى بداٌة العمل بهذا القانون عرؾ أجر االشتراك بؤنل المقابل 
و الٌاوم أو السااعة أ األسبوعدى الوحدات الزمنٌة كالشهر أو بالمدة أى بإح سواء كان محسوبا األصلًعملل 

أو العدد أم كان محسوبا" اس اإلنتاج كالوزن أو الكٌل أو المساحة ـوحدة من وحدات قٌـوفقا" ل أم باإلنتاج أى
 بالمدة وباإلنتاج معا" .

الشاروط المطلاوب توافرهاا المتاداد بالنسبة لبعض العناصر الانص علٌهاا وعلاى  عًروالمنازعات  ولتبلفً
  : بٌانه العناصر اآلتٌةالحماٌة التؤمٌنٌة إلٌها فؤضاؾ المشرع إلى التعرٌؾ السابق 

 : اإلنتاج حوافز -1
 و عناٌاة و ك اٌاة فاً النهاوضالتً تستحق نظٌر ما ٌبذلل العامل مان جهاد ؼٌار عاادي بؤنها تلك حددها 

قاد حادد  هاذا النظاام ذا الؽارض بشارط أن ٌكاونـبعملل بالتطبٌق للنظام التاً تضاعل الجهاة المختصاة لها
 األسس الموضوعٌة التً ٌتم علً أساسها استحقاق الحافز للعامل .

 : العمولة -2
ن العمل  ٌقصد بها ما ٌعطاً راك ووفقا لم هوم قانوـر االشتـن أجـأورد نصا صرٌحا باعتبارها جزءا م

و المندوبٌن و الممملٌن التجارٌٌن و ما ٌعطً للمإمن علٌل من عمولة أو نسبة مبوٌة نظٌار ماا  افٌنللطو
 .  ل من سلع و منتجاتٌمن ص قات و ما ٌبٌعل من مبٌعات أو ما ٌقوم بتصرٌبرمل 

 : الوفبة -3
  االشاتراك  مان اجارجازء العتبارهاا  وافرهات التؤمٌنات فً تحدٌد القواعد التً ٌتعٌنو قد فوض وزٌر 

     تتحدد فذه القواعد فً : (2)1977لسنل  154رقم الوزاري ووفقا للقرار 
عمبلء المنشاة علً أساس نسبة مبوٌة محددة مقدما مان المباالػ أن ٌكون قد جرى العرؾ بؤن ٌدفعها  –أ

 المستحقة علً العمبلء .
 ها بٌن العمال .لها صندوق مشترك بالمنشؤة توضع فٌها حصٌلتها لتوزٌعأن ٌكون  –ب
 .جبها كٌ ٌة توزٌعها علٌهمتحدد بمو و العمالمت ق علٌها بٌن صاحب العمل أن ٌكون هناك قواعد  –ج

 : البدالت -4
 مجلس الوزراء و لم ٌصدر هذا القرار حتى نهاٌة هذه المرحلة .التً ٌصدر بتحدٌدها قرار من ربٌس 

 
 هوم أجر االشتراك و فً :كما روعً النص علً تلك العناصر المستبعدة من مف

 : ةـر اإلضافٌوـاألج –أ
بالدورٌة و االستمرار و لو كان استحقاقها مقابل امتداد  و لو اتسمتر االشتراك ـد من اجـعبوتست

 ساعات العمل إلنجاز العمل األصلً .
 

------------------------ 
 بند ط من قانون التؤمٌن االجتماعً 5( مادة 1)

   وكلها بذات القواعد واألحكام . 2007لسنة  554من قرار وزٌر المالٌة رقم  18  مم المادة  1984لسنة  52وزٌر اتؤمٌنات رقم  (حل محلل قرار2)
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 : المنح -ب
 و لو كانت تصرؾ لكل العاملٌن أو ل بة منهم و لو كانت مابتة أو مستمر منحها .

 : إعانة غالء العٌشة –ج
 فً تكالٌؾ و أعباء الحٌاة .جهة الزٌادة وٌقصد بها ما ٌمنح للعامل لموا

 :  ةـالمكافآت التشجٌعٌ -د
دم خدمات ممتازة أو أعماال أو بحوما أو اقتراحات تساعد علً ـذي ٌقـللعامل ال ٌمنح ما و ٌقصد بها

ك اءة األداء أو توفٌر فً الن قات أو علً ضوء ما تحقق من أهداؾ  عـرف ن طرق العمل أوـتحسٌ
 المنشؤة .

 : األرباحنصٌب المإمن علٌه فً  -ه
 علٌها أو المحددة قانونا .أجورهم المت ق لجزء الذي ٌحصلون علٌل عبلوة علً و ٌقصد بل ذلك ا

 
جنٌهاا شاهرٌا وروعاً فاً هاذا الحاد  12فاً تلاك المرحلاة  االشوتراك مقوداره ألجر أدنىووضع النظام حدا 

ه فوً تلوك االشوتراك مقودار ألجر حدا أقصىك قرر أٌضا ذلـلؤلجور فً ذلك الوقت   ك األدنىمع الحد ات اقل 
و استرشوود فووً تقرٌوور فووذا الحوود بالحوود األقصووى شووهرٌا( جنٌووه  208.34سوونوٌا ) جنٌووه 2500المرحلووة 

 . ) مرتب الوزٌر( للدولة اإلداريبالنسبة للعاملٌن بوحدات الجهاز  المنصوص علٌه بجدول المرتبات
 

 تمت خاللها التعدٌالت اآلتٌة : ، 31/3/1984ى حت 4/5/1980المرحلة الثانٌة : من 
بتعودٌل بعوض أحكوام قوانون  1980سونة ل 93تارٌخ العمول بالقوانون رقوم  1980ماٌو  4ارا من ـاعتب –1

 : اعًـالتؤمٌن االجتم
 العماال للعاابلج ماان عاان  الااذي ٌماانح خاابلل فتاارات التخلااؾ األجاار تعااوٌضل التؤمٌنٌااة الحماٌااة امتاادت -أ

حٌا  تاإدي االشاتراكات  –) وذلاك بالنسابة للعااملٌن بالحكوماة والقطااع العاام  ضابة أو الماراإلص
 79من قاانون التاامٌن االجتمااعً الصاادر بالقاانون رقام  125المادة  –علً أساس األجور ال علٌة 

 .(1980لسنة  93معدلة بالقانون رقم  1975لسنة 
لؤلجار ماع مراعااة  األدنىد حلع كل زٌادة لزٌادتل مألجر االشتراك فقد روعً  األدنى بالنسبة للحد –ب

 .ا مالمساواة بٌنه
 الذي أدخل التعدٌالت اآلتٌة : 1981لسنة  61عمل بالقانون رقم 1982/ 81العام المالًمع بداٌة  –2

د الحد األدنى ألجر االشتراك إلً الحاد األدناى لؤلجاور المنصاوص علٌال فاً قاوانٌن ـال فً تحدٌـأح –أ
 . جنٌها شهرٌا 35فؤصبح فى هذا التارٌخ  القطاع العام وداري للدولة ز اإلالعاملٌن فً الجها

 . شهرٌا( اجنٌه 250)سنوٌا  جنٌل 3000لؤلجر محل التؤمٌن إلى تم رفع الحد األقصى  –ب
بنضوافة البودالت  1981لسانة  9مع بداٌة هذا العاام أٌضاا صادر قارار رباٌس مجلاس الاوزراء رقام  -ج

  : تؤمٌنٌة أفضل قبل العمل بلشتراك إذا لم ٌكن لها أنظمة اآلتٌة لعناصر اجر اال
 .. بدل التمثٌل (1)
تعوٌضا عن أدابال للعمال للعامل التً تمنح  ةلبدالت التً تقتضٌها ظروف أو مخاطر المهنا (2)

عادٌااة تحات ضااؽط أو صااعوبة فنٌااة أو التعاوٌض لمخاااطر ٌمكاان ت ادٌهااا فاً ظااروؾ ؼٌاار 
 .اعً باتخاذ إجراءات األمن الصن

 العمل فٌها تقرٌر هذا البدل .للعاملٌن فً مناطق تتطلب ظروؾ  بدل االقامة (3)
بذاتها تستلزم مناع شااؼلٌها مان مزاولاة  ئف معٌنةلبدالت الوظٌفٌة التً ٌقتضٌها أداء وظاا  (4)

 الت رغ . والمهنة كبدالت التخصص 
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 : 1984/  4/  1الثالثة ) الحالٌة ( : من المرحلة 
ن االجتمااعً و بزٌاادة المعاشاات بتعادٌل بعاض أحكاام قاانون التاؤمٌ 1984لسانة  47القاانون رقام  بصدور

   بتعدٌل بعاض أحكاام قاانون التاؤمٌن االجتمااعً 1987لسنة  107القانون رقم بكل من بالتعدٌل الصادر و
المعاشات وتعدٌل بزٌادة  2001لسنة  19والقانون رقم  بزٌادة المعاشات   1994لسنة  204والقانون رقم 

الماإمن علٌال مان مقابال  لعلٌاامتدت الحماٌة التؤمٌنٌة لكل ما ٌحصال  بعض أحكام قانون التؤمٌن األجتماعً
 : و ٌشملمن جهة عملل األصلٌة لقاء عملل األصلً نقدي 
 و ٌقصد به : -األجر األساسً  -1

جهواز اإلداري للدولوة والقطواع )العواملون فوً الالئحٌوة  عالقوة لمن توربطهم بصواحب العمول بالنسبة -أ
 .وماٌضاؾ إلٌل من عبلوات ظؾ فقة بنظم التورداول المـفً الج : األجر المنصوص علٌلالعام(

واستثناء مما تقدم ٌتحدد أجر االشتراك األساسً للمإمن علوٌهم الخاضوعٌن ألحكوام قوانون الخدموة المدنٌوة الصوادر 
 لً :وفقا لما ٌ 2015لسنة  18بالقرار بقانون رقم 

 بالنسبة للمإمن علٌهم الموجودٌن بالخدمة فً فذا التارٌخ . 2015/  6/  30األجر األساسً فً  – 1
ٌتحدد األجر األساسً لهم وفقا للجدول  2015/  6/  30بالنسبة للمإمن علٌهم الذٌن ٌلتحقون بالخدمة بعد   – 2

 المالٌة .الذي ٌصدر به قرار من وزٌر التؤمٌنات وذلك بالتنسٌق مع وزٌر 
% سونوٌا فوً اول ٌولٌوو مون كول عوام منسووبة إلٌوه فوً  9( 2( و )1وٌضم إلً األجر المشوار الٌوه بالبنودٌن )     

 شهر ٌونٌو السابق .
 مالحظة :  
بنصوودار قووانون  2015لسوونة  18بعوودم اقوورار القوورار بقووانون رقووم  2016لسوونة  1قوورار مجلووس النووواب رقووم صوودر     

، وموا  2016/  1/  20إلً  2015/  3/  12عتماد نفاذه فً الفترة من تارٌخ صدوره فً الخدمة المدنٌة ، مع ا
 ٌترتب علً ذلك من آثار .

)العواملون فوً الجهواز اإلداري للدولوة والقطواع بالنسبة لمن تربطهم بصاحب العمل عالقة تعاقدٌة  -ب
:  (العاملون بالقطاع الخاص، وكذا (1)ممن تربطهم بهذه الجهات عالقات تعاقدٌة أو عرضٌة  العام

بعدا منال العناصار التاً بعقد العمل كاؤجر أساساً و ماا ٌطارأ علٌال مان عابلوات مسات األجر المحدد
  تعتبر جزءا من األجر المتؽٌر .

ر كلاال أجاارا أساسااٌا و ذلااك مااع ـولة أو الوهباال فٌعتبااـالعمااان األجاار كلاال محسااوبا باإلنتاااج أو ـوإذا كاا
 . فٌما بعد اماألدنى المشار إلٌهمراعاة الحدٌن األقصى و 

 : حد األقصى ألجر االشتراك األساسً ال -ج
 الحد األقصً ألجر االشتراك األساسً:  1مرفق  رقم 

 : األدنى ألجر االشتراك األساسىالحد  -د
  : حكومً و العامللقطاعٌن البالنسبة  (1)

   30/6/1992ؾ حتى ن التوظـة بقوانٌـداول المرفقـبالجعلٌل وص ـالحد األدنى لؤلجر المنص
ٌزاد سنوٌا بقٌمة العابلوة الخاصاة التاً ضامت لآلجار االساساً بحاد  1/7/1992 اعتبارا منو

 .أقصى ٌساوي نسبة العبلوة من هذا اآلجر
 : الخاص بالنسبة للقطاع( 2)

 فً القطاع الخاص الحد األدنً ألجر االشتراك األساسً:  2رقم مرفق 
 :2014لسنة  120وارد بالقانون رقم بموجب التعدٌل ال 2014/  10/  1مالحظة : اعتبارا من 

    1/7/2014ٌتحدد الحدان األدنى واألقصى السنوى لهذا األجر بقٌمة كل منهما فى       
% منسوبة إلى كل منهما فى 10وٌتم زٌادتهما سنوٌا  فى أول ٌولٌو من كل عام بنسبة 

المشار إلٌهما ٌراعى جبر كل من الحدٌن األدنى شهر ٌونٌو السابق   وفى تحدٌد الحدٌن 
 واألقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنٌهات.

____________________________________________ 
 شاملةبشؤن تحدٌد أجر اإلشتراك وأجر تسوٌة الحقوق التؤمٌنٌة للعمالة المإقتة والمعٌنٌن بمكافؤة  2008لسنة  9( تعلٌمات الصندوق الحكومً رقم 1)
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 اآلجر المتغٌر : و ٌقصد به : -2
كل ما ٌحصل علٌل المإمن علٌل من مقابل نقدي باإلضافة إلً األجار األساساً أٌاا كانات قواعاد حسااب 
هذا المقابل سواء كان محسوبا بالمدة كالشهر أو األسبوع أو الٌوم أو الساعة أم باإلنتاج وفقاا لوحادة مان 

ٌل أو المساحة أو العدد   سواء كاان مقابال جهاد باذل خابلل سااعات وحدات قٌاس اإلنتاج كالوزن أو الك
العمل األصلٌة أم خبلل ساعات إضافٌة   وكذلك تلك األجزاء من األجر التً تمنح لمواجهة الزٌاادة فاً 

 تكالٌؾ و أعباء المعٌشة   و تلك التً ٌقصد بها التعوٌض عن الجهود ؼٌر العادٌة وكذلك ما ٌزٌد من 
سً عن الحد األقصى لهذا األجر   بمعنً أخار فاإن كال ماا ٌحصال علٌال الماإمن علٌال مان األجر األسا

مقابل لعملل األصلً من جهة عملل األصلٌة ٌعتبر جازء  مان أجار االشاتراك المتؽٌار و تمتاد إلٌال حماٌاة 
 النظام باعتباره جزءا من أجر االشتراك المتؽٌر .

 
 مفهوم بعض عناصر األجر المتغٌر :

كماا   من اجر االشتراك  ربٌس مجلس الوزراء فً تحدٌد م هوم البدالت التً تعتبر جزء   نونفوض القا
 ر االشتراك المتؽٌر و تن ٌذا لهذا الت وٌض ـفوض وزٌر التؤمٌنات فً وضع قواعد حساب عناصر أج

حتاى صدرت القرارات و التعلٌمات المن ذة بالقواعد التً ٌتعٌن توافرهاا فاً بعاض عناصار هاذا األجار 
 : علً التفصٌل اآلتًتعتبر جزءا من أجر االشتراك و ذلك 

 البدالت : -أ
التى فٌما عدا البدالت جر االشتراك و ذلك أكافة البدالت التً تستحق للمإمن علٌهم تعتبر جزءا من 

رباٌس مجلاس الاوزراء قارار المعدل ب 1984لسنة  679زراء رقم ٌستبعدها قرار ربٌس مجلس الو
 وفى  :من مجال الحماٌة التامٌنٌة  1987 لسنة 1662رقم 

( بدل االنتقال و بدل الس ر و بدل حضور الجلسات و ؼٌرها مان البادالت التاً تصارؾ للماإمن 1)
 علٌل مقابل ما ٌتكل ل من أعباء تقتضٌها أعمال وظٌ تل و ٌستمنى من ذلك بدل التممٌل .

 . لبدالت التً تصرؾ مقابل مزاٌا عٌنٌة( بدل السكن و بدل الملبس وبدل السٌارة و ؼٌرها من ا2)
( البدالت التً تستحاـق نتٌاـجة ناـدب الماـإمن علٌاـل بعاض الوقات داخال جهاة عملال األصالٌة أو 3)

 خارجها .
 ( البدالت التً تستحق للمإمن علٌل لمواجهة أعباء المعٌشة خارج الببلد .4)

اوى قٌمة أجر االشاتراك األساساى للماإمن وٌكون الحد األقصى للبدالت المستبعده المشار إلٌها ما ٌس
بتعادٌل قارار  26/11/2002بتاارٌخ  2002لسانة  1940علٌل )قرار رباٌس مجلاس الاوزراء رقام 

 . (1984لسنة  679مجلس الوزراء رقم  ربٌس
 : الوفبة -ب

 التً ٌدفعها العمبلء جزءا من اجر تعتبر الوهبة (1)1984لسنة  52ات رقم التؤمٌنوفقا لقرار وزٌر 
 : الشروط اآلتٌةاالشتراك طالما توافرت فٌها 

نسابة مبوٌاة محاددة مقادما مان ة علً أسااس ؤأن ٌكون قد جري العرؾ بؤن ٌدفعها عمبلء المنش (1)
 المبالػ المستحقة علً العمبلء .

 لتوزٌعها بٌن العمال .حصٌلتها أن ٌكون لها صندوق مشترك بالمنشؤة توضع فٌل  (2)
 .بموجبها كٌ ٌة توزٌعها علٌهمرب العمل و العمال تحدد  بٌن عد مت ق علٌهاأن ٌكون هناك قوا (3)

 
--------------------------- 

 بذات األحكام 2007لسنة  554من قرار وزٌر المالٌة رقم  18( حلت محله المادة 1)          
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 قواعد حساب بعض عناصر األجر المتغٌر :
وفقوا محاددا لم هاوم بعاض عناصار هاذا األجار  1984لسانة  7م صدر منشور عام وزارة التؤمٌنات رق

 :لآلتً
 : األجور اإلضافٌة  -أ

ٌقصااد بهااا مااا ٌتقاضاااه المااإمن علٌاال مقاباال ساااعات العماال اإلضااافٌة و هااً تعتباار جاازءا ماان أجاار 
االشتراك إذا كانت حاجة العمل بالمنشؤة تتطلب تشاؽٌبل إضاافٌا بصا ة دابماة باإلضاافة إلاً سااعات 

األصلٌة سواء كان التشؽٌل الذي ٌتطلب صرؾ هاذا العنصار مان األجار علاً مادار السانة أم  العمل
 خبلل جزء منها فقط .

 التعوٌض عن الجهود غٌر العادٌة : -ب
ٌعتبر جزءا من اجر االشتراك إذا كانت حاجة العمل بالمنشاؤة تتطلاب باذل جهاود ؼٌار عادٌاة ساواء 

دي فاً جمٌاع القطاعاات أو األجهازة أو ال اروع التابعاة كانت حاجة العمل تتطلب بذل جهد ؼٌار عاا
للمنشؤة أو فً بعض منها فقط و سواء كان العمل ٌتطلب بذل الجهد ؼٌار العاادي بالنسابة للقطااع أو 

 الجهاز أو ال روع علً مدار السنة أم خبلل جزء منها .
 المنح الجماعٌة : -ج

احب العمل لجمٌع العااملٌن أو لمجموعاة مان ص االمنصوص علٌها فً لوابح العمـل أو التـً ٌقرره
 العاملٌن .

 المكافؤة الجماعٌة : -د
العااملٌن أو لمجموعاة مان علٌها فً لوابح العمل أو التً ٌقررها صااحب العمال لجمٌاع المنصوص 

 .العاملٌن
 الحوافز : -ف

 آٌا كان األسلوب المتبع الستحقاقها .
 إعانة غالء المعٌشة : -و

 نح للعامل مقابل الزٌادة فً ن قات المعٌشة .بها ما ٌمو ٌقصد 
 العالوات االجتماعٌة : -ز

 و ٌقصد بها ما ٌمنح للعامل مقابل األعباء العابلٌة .
 : األساسًاالشتراك  ألجر األقصىالحد  علىما زاد  -ح

 أجارمان  الجازء مان أجار االشاتراك ٌعتبار جازء لً الحد األقصى لهذاعجر األساسً الزٌادة فً األ
 شتراك المتؽٌر .اال
 ات الخاصة :والعال -ط

طرٌاق تقرٌار عابلوات خاصاة أسلوب زٌادة األجار عان  1988/ 87اتبعت الدولة منذ العام المالً 
للعاملٌن بوحدات الجهاز اإلداري للدولة و الهٌباات العاماة ووحادات القطااع العاام بنسابة مان األجار 

 . منل و ال تعتبر جزء  األساسً 
ٌساري الحكام ذاتال فاً شاؤن العابلوة المماملاة التاً ٌقررهاا م وضة لوزٌر التؤمٌناات ووفقا للسلطة ال

 : بالشروط االتٌةوذلك  صاحب العمل بالقطاع الخاص لعمالل
 . ٌخطر الهٌبة بقرار منح العبلوة (1)
)جمٌع العبلوات قررت من ٌولٌو الشهر الذي قررت فٌل مع اشتراكات ٌإدي عنها االشتراكات  (2)

 2011  عاابلوة  قااررت ماان ماااٌو 2008  عاابلوة قااررت ماان ٌونٌااو 1991عاادا عاابلوة   فٌما
 .(قررت من أبرٌل 

 . أن ٌكون منتظما فً سداد اإللتزامات المستحقة علٌل للهٌبة (3)
بحود أقصوً و ذلوك ٌتم ضم العالوات الخاصة تباعا إلً األجور األساسوً  1/7/1992اعتبارا من و

 .جنٌها  35بحد أدنى نسبة العالوة من ا و جنٌه 250نسبة العالوة من 
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 الحد األقصى ألجر االشتراك المتغٌر : 
  : جر االشتراك المتغٌرحدٌد قواعد حساب عناصر أللسلطة المفوضة لوزٌر التؤمٌنات بت اتنفٌذ

 4500االشاتراك المتؽٌار باـ ألجرالحد األقصى  1984لسنة  75حدد قرار وزٌر التؤمٌنات رقم  -أ
 .جنٌها شهرٌا( 375)سنوٌا  جنٌل

جنٌهاا شاهرٌا(  750)جنٌال سانوٌا  9000إلاً األقصاً تم رفاع الحاد  1/7/1987عتبارا من إ - ب
هم معاملاة ـم بمعاملتاـهاـقاوانٌن توظ بالنسبة لشاؼلً منصب الوزٌر أو ناببل و كذلك من تقضاً 

 المعاش .و  الوزٌر من حٌ  المرتب
ٌة التؤمٌنٌة إلً جمٌع عناصر األجر المتؽٌر بحاد تم مد الحما 1992سنة  عتبارا من أول ٌولٌوإ -ج

 األقصىمع عدم اإلخبلل بالحد   و ذلك جنٌل شهرٌا(  500)جنٌل سنوٌا  6000أقصى مقداره 
 ء ومن فً حكمهم .ارالوزل بة 

 :االشتراك المتغٌر لٌكون كما ٌلً تم تعدٌل الحد األقصً ألجر (1) 2008عتبارا من أول ٌولٌو إ -د
 . ( جنٌها شهرٌا 625سنوٌا ) جنٌل  7500 (1)
جنٌل شهرٌا ( للمإمن علٌال الاذي ٌشاؽل منصاب وزٌار ومان  1000جنٌل سنوٌا ) 12000 (2)

 ٌعامل معاملة هذا المنصب من حٌ  المرتب والمعاش .
توم تعودٌل الحود األقصوً ألجور االشوتراك المتغٌور لٌكوون كموا  (2)2009عتبارا مون أول ٌولٌوو إ -ف 

 ٌلً:
 جنٌها شهرٌا ( . 750وٌا )جنٌل سن  9000 (1)
جنٌل شهرٌا ( للمإمن علٌل الاذي ٌشاؽل منصاب وزٌار ومان  1500جنٌل سنوٌا ) 18000 (2)

 ٌعامل معاملة هذا المنصب من حٌ  المرتب والمعاش .
توم تعودٌل الحود األقصوً ألجور االشوتراك المتغٌور لٌكوون كموا  (3)2010عتبارا مون أول ٌولٌوو إ -و 

 ٌلً:
 جنٌل شهرٌا ( . 900جنٌل سنوٌا )   10800 (1)
جنٌل شهرٌا ( للمإمن علٌل الاذي ٌشاؽل منصاب وزٌار ومان  1500جنٌل سنوٌا ) 18000 (2)

 ٌعامل معاملة هذا المنصب من حٌ  المرتب والمعاش .
توم تعودٌل الحود األقصوً ألجور االشوتراك المتغٌور لٌكوون كموا  (4)2010اعتبوارا مون أول ٌولٌوو  -ز 

 ٌلً:
 ٌها شهرٌا ( .جن 1050جنٌل سنوٌا )  12600 (1)
توم تعودٌل الحود األقصوً ألجور االشوتراك المتغٌور لٌكوون كموا  (5)2012عتبارا من أول ٌولٌوو إ -ح 

 ٌلً:
 جنٌل شهرٌا ( . 1200جنٌل سنوٌا )  14400 (1)
جنٌل شهرٌا ( للمإمن علٌل الاذي ٌشاؽل منصاب وزٌار ومان  1800جنٌل سنوٌا ) 21600 (2)

 لمعاش .ٌعامل معاملة هذا المنصب من حٌ  المرتب وا
 % سنوٌا  منل فى بداٌة كل سنة مٌبلدٌة 15ٌزاد الحد األقصى المشار إلٌل بنسبة  (3)
تعودٌل الحود األقصوً ألجور االشوتراك المتغٌور لٌكوون كموا توم  (6)2014اعتبارا مون أول ٌنواٌر  –ط 

 ٌلً:
 2008لسنة  359قرار وزٌر المالٌة رقم ( 1)         

 2009 لسنة 346قرار وزٌر المالٌة رقم (2)

 2010لسنة  364( قرار وزٌر المالٌة رقم 3)

 2011لسنة  188( قرار وزٌر المالٌة رقم 4)

   2012 لسنة   102قرار وزٌر التؤمٌنات والشبون اإلجتماعٌة رقم   (5)

   2013 لسنة   74( قرار وزٌر التضامن االجتماعً رقم  6)



           1026 أبريل                                                                مذكرات في التأمينات االجتماعية                     

 المذكرة الثانية

 

 ليلي هحود الوزيري –االشتراكات                                                                    هحود حاهد الصياد  –أجر االشتراك  –إدارة الٌظام 

                     w: www.elsayyad.net                        28/60       5791لسٌة  97في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن 

 جنٌها شهرٌا (  1590جنٌل سنوٌا  )  19080 (1)
% من الحد األقصى لهاذا األجار فاى 15األقصى فى بداٌة كل سنة مٌبلدٌة بنسبة ٌزاد الحد  (2)

نهاٌة السنة السابقة   وفى تحدٌد الحد األقصى السنوى ٌراعى جبار الحاد األقصاى الشاهرى 
 جنٌهات . 10إلى أقرب 

معاملة لمن ٌشؽل منصب وزٌر ومن ٌعامل جنٌها شهرٌا (  2070جنٌها سنوٌا  )  24840 (3)
  2و  1لمنصااب ماان حٌاا  المرتااب والمعاااش   أو الحااد األقصااى المحاادد وفقااا للبناادٌن هااذا ا

 أٌهما أكبر.

 .(1)فى جمٌع األحوال ٌتعٌن أال ٌقل أجر اإلشتراك عن الحد األدنى لؤلجور المحدد وفقاً لقانون العمل - 3
 
 اجر االشتراك أثناء مدة الندب طول الوقت و اإلعارة داخل البالد : - 4

لم ٌرد بالقانون تحدٌدا لم هوم اجار االشاتراك خابلل  30/6/1987حتى  1/4/1984ال ترة من خبلل 
مدة ندب المإمن علٌل طول الوقت سواء داخل جهة عملال األصالٌة أو خارجهاا كاذلك لام ٌتنااول تحدٌاد 

م ألجار اجر اشتراكل خبلل مدة أعارتل داخل الببلد ووفقا لما استقر علٌل الارأي فاً إطاار الم هاوم العاا
االشتراك جرى العمل علً االعتداد فً تحدٌد اجر االشاتراك األساساً للماإمن علٌال خابلل هاذه المادة 
باألجر األساسً عن العمل األصلً بجهة العمل األصلٌة أما بالنسبة ألجار اشاتراكل المتؽٌار فقاد جارى 

شرتل لعملل األصلً خابلل العمل علً تحدٌده بما ٌساوي متوسط ما كان ٌتقاضاه المإمن علٌل أمناء مبا
 السنة السابقة علً اإلعارة أو الندب .

جار االشاتراك أتعادٌبلت علاً م هاوم  1987لسانة  107أدخل القانون رقم  1/7/1987عتبارا من وا
جار االشاتراك فاً أالمتؽٌر فً حاالت الندب طوال الوقت و اإلعارة داخل الببلد بما أصبح معل م هوم 

 جر األساسً عن العمل األصلً بجهة عملل األصلٌة بافتراض استمرارهذه الحاالت ٌتحدد باأل

مباشرتل لهذا العمل   أما أجر اشتراكل المتؽٌر فٌتحدد بماا ٌتقاضااه مان عناصار هاذا األجار مان الجهاة 
المنتدب للعمل بها باإلضافة لما ٌإدي إلٌل من جهة عملل األصلٌة من عناصر مرتبط استحقاق صرفها 

 . ساسًبصرؾ األجر األ
و تسري المعاملة ذاتها فً شؤن المعار بمراعاة أن من ٌزٌد أجره األساسً فً الجهة المعار إلٌها علاً 
أجره األساسً عن عملل األصلً بجهة عملل األصلٌة تعتبر الزٌادة جزءا مان أجار اشاتراكل المتؽٌار   

 كل ذلك بمراعاة االلتزام بالحد األقصى لكل من األجرٌن .
 

 األجر : تعوٌض - 5
ننوه إلى ما سبق أن أشرنا إلٌل من أن تعوٌض األجر المستحق خبلل فترات التخلؾ عن العمال للعابلج  

المرحلوووة الثانٌوووة : مووون ) مااان اإلصاااابة أو المااارض ٌعتبااار بااادٌبل ألجااار االشاااتراك و ٌعامااال معاملتااال 
نح خبلل فترات امتدت الحماٌة التؤمٌنٌة لتعوٌض األجر الذي ٌمحٌث  31/3/1984حتى  4/5/1980

 –) وذلك بالنسبة للعاملٌن بالحكومة والقطااع العاام التخلؾ عن العمل للعبلج من  اإلصابة أو المرض 
ماان قااانون التااامٌن االجتماااعً  125المااادة  –حٌاا  تااإدي االشااتراكات علااً أساااس األجااور ال علٌااة 

 .(1980لسنة  93معدلة بالقانون رقم  1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بتعادٌل بعاض أحكاام  قاانون التاؤمٌن اإلجتمااعى الصاادر  2014لسانة  120بموجاب التعادٌل الاوارد بالماادة األولاً مان القاانون رقام فقرة مضاافة  (1)

( بناد 5للماادة ) 1976لسانة  108والتؤمٌن االجتماعً علً أصحاب األعمال ومن فً حكمهم الصادر بالقانون رقم  1975لسنة  79القانون رقم ب

 )ط(  .
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 لمبحث الثامنا
 اإلشتراكات

 عملٌة تقدٌر االشتراكات : -1
علاً احتمااالت ة تعتماد تقدٌر االشتراكات فً التؤمٌنات طوٌلة األجل ٌتم بناء علً حسابات اكتوارٌ -أ

اإلحصاااءات المتعلقااة بمجموعااة المااإمن علااٌهم و ماان إمن عنهااا و كااذا ـوارئ المااـوع الطااـوقاا
 : ما ٌؤتًاإلكتوارٌة ء الحسابات إجراعلٌها فً ٌعولونهم   و من أهم األسس التً ٌعتمد 

 جداول الحٌاة . (1)
 سعر ال ابدة .( 2)
 سلم تدرج األجر . (3)
 جتماعٌة .اإلحصاءات اال (4)

تقدٌر االشتراكات فً التؤمٌنات قصٌرة األجل كالتؤمٌن الصحً مامبل تحساب األعبااء علاً أسااس  -ب
المإمن علٌهم و متوساط عادد أٌاام العجاز عان معدالت وقوع الحاالت المرضٌة بالنسبة لمجموعة 

ام خبلل فتارة العمل بسبب المرض و متوسط تكل ة العبلج لل رد وفقا للمستوٌات التً ٌقررها النظ
أمكان نسب إجمالً هذه التكل ة إلً جملة أجور المإمن علاٌهم خابلل هاذه ال تارة زمنٌة محددة فإذا 

 الحصول علً النسبة المبوٌة لبلشتراكات .
 
 :  االشتراكات الممولة للنظام  - 2
 

مإمن  صاحب العمل الملتزم
 علٌه

 االجمالً

قطاع  حكومة نوع التؤمٌن
 عام

قطاع 
 خاص

قطاع  ةحكوم
 عام

قطاع 
 خاص

 %25 %25 %25 %10 %15 %15 %15 شٌخوخة وعجز ووفاة

 %03 %02 %01 ××× %03 %02 %01 إصابات العمل

 %05 %04 %04 %01 %04 %03 %03 المرض

 %02 %02 ××× ××× %02 %02 ××× البطالة

 %35 %33 %30 %11 %24 %22 %19 جملة اشتراك األجر المتغٌر

 %05 %05 %05 %03 %02 %02 %02 المكافؤة

 %40 %38 %35 %14 %26 %24 %21 جملة اشتراك األجر األساسً

 
 مالحظات :

 النسب السابق بٌانها خاصة باألعمال العادٌة . –أ 
 . % 27األعمال الصعبة حصة صاحب العمل فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة =  –ب 
 % . 31خوخة والعجز والوفاة = األعمال الخطرة حصة صاحب العمل فً تؤمٌن الشٌ –ج 
 

 سبب االختالف فى حصة المنشؤة فى كل من تؤمٌن إصابة العمل وتؤمٌن المرض :  - 3
 تؤمٌن إصابة العمل :    -أ  

التاً تلتازم بهاا منشاآت القطاااع   %3تغطوى نسوبة االشوتراك فوى توؤمٌن إصوابة العموول ومقودارفا             
 الخاص مبل  مزاٌا :

 عبلج والرعاٌة الطبٌة .) أ(  ال   
 )ب( تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال .    
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 )ج( المعاش و تعوٌض الدفعة الواحدة إذا ما تخلؾ عن اإلصابة عجـز أو حدمت وفاة .   
مان نسابة اشاتراك إصاابة العمال وعلاى ذلاك فاان  %1وتختص كل من المزاٌوا المشوار إلٌهوا بوـ 

% فى هذا التؤمٌن لٌصبح نظام التؤمٌن 3ة االشتراك صاحب العمل فى القطاع الخاص ٌسدد نسب
 االجتماعً مسبوال عن تقدٌم كافة المزاٌا المشار إلٌها للمإمن علٌل فى حالة تعرضل لئلصابة .

بتعااوٌض األجاار ومصااارٌؾ االنتقااال للعاااملٌن بهااا الاااذٌن وحٌووث تلتووزم منشووآت القطوواع العووام            
%( فااى هااذا التااؤمٌن بالنساابة 2ن نساابة االشااتراك المااإداة )ٌتعرضااون الصااابة العماال   لااذلك فااا

 % لكل منهما ( .1لمنشآت القطاع العام إنما تؽطى فقط المٌزتٌن أ جـ ) 
بتعاوٌض األجار ومصاارٌؾ االنتقاال للعااملٌن بهاا الاذٌن  وحٌث تلتزم أٌضوا المنشوآت الحكومٌوة

ن العاااملٌن بالمنشااآت ٌتعرضااون الصااابة العماال   وحٌاا  تاانخ ض معاادل حاااالت اإلصااابة بااٌ
% فى تاؤمٌن إصاابة العمال تؽطاى أٌضاا المٌازتٌن  1الحكومٌة   فإن ما تإدٌل من نسبة اشتراك 

 %  لكل منهما ( .2/ 1أ  ج ) 
 تؤمٌن المرض :   -ب       

% 4التى تلتزم بها المنشآت بالقطاع الخااص ومقادارها  تغطى نسبة االشتراك فى تؤمٌن المرض            
 ٌن : مٌزت

 ) أ (  العبلج والرعاٌة الطبٌة .        
 )ب(  تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال .        
وعلااى ذلااك فااان صاااحب العماال فااى  %1% والثانٌووة بنسووبة 3وتخووتص المٌووزة األولووً بنسووبة     

% فااى هااذا التااؤمٌن لٌصاابح نظااام التااؤمٌن االجتماااعً 4القطاااع الخاااص ٌساادد نساابة االشااتراك 
 تقدٌم كافة المزاٌا المشار إلٌها للمإمن علٌل فى حالة تعرضل للمرض . مسبوال عن

وحٌاا  تلتاازم المنشااآت الحكومٌااة ومنشااآت القطاااع العااام بتعااوٌض األجاار ومصااارٌؾ االنتقااال 
%( فاى هاذا 3لاذلك فاان نسابة االشاتراك الماإداة ) 000للعاملٌن بها الذٌن ٌتعرضاون للمارض 

 . ما تؽطى فقط المٌزة )أ( " العبلج والرعاٌة الطبٌة "التؤمٌن بالنسبة لهذه المنشآت إن
 
 ـ االستثناءات على نسب االشتراك :  4

 فى مجال تؤمٌن إصابات العمل :   -أ 
( طوال وجود المإمن علٌل فى اجازة لؽٌر العمل ـ ال ٌإدى عنل اشتراك تؤمٌن اصابة 1)

 ل امناء فترة االجازة .وذلك النل ال ٌعمل وبالتالى فلن تحد  لل اصابة عم  العمل 
الٌإدى عنل من اشتراك تؤمٌن اصابة   ( طوال وجود المإمن علٌل فى العمل خارج الببلد 2)

وذلك النل طوال وجاوده فاى     العمل اال ما ٌقابل مٌزة المعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة
مصاارٌؾ العمل خارج الببلد ال ٌنت ع بمٌزتى العبلج والرعاٌة الطبٌة وتعوٌض االجر و

بمعنى ان المإمن علٌل ال ٌإدى عنال فاى هاذه الحالاة اال ماا ٌقابال مٌازة المعااش وتعاوٌض    االنتقال 

 الدفعة الواحدة ـ كما ٌؤتى :

 %  2/ 1          العاملون بالحكومة )أ( 
 % 1         العاملون بالقطاع العام  )ب(
 % 1              العاملون بالقطاع الخاص  )ج(

 ٌإدي اشتراك تؤمٌن اصابة العمل فً حالة عدم تقاضً أجر للفئات اآلتٌة :( ال3)
 سنة .  18العاملون بالقطاع الخاص الذٌن تقل أعمارهم عن  -
 المتدرجون والتبلمٌذ الصناعٌون . -
 الطبلب المشتؽلون فى مشروعات التشؽٌل الصٌ ى . -
 المكل ون بالخدمة العامة . -
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 لمرض : فى مجال تؤمٌن ا  -ب          
 ال ٌإدي اشتراك تؤمٌن المرض فى الحاالت االتٌة : 

وذلك انل طوال هاذه    ( طوال انتداب المإمن علٌل الى جهة ؼٌر خاضعة لتؤمٌن المرض 1)
 ال ترة لن ٌنت ع بمزاٌا تؤمٌن المرض .

ن وذلاك ال     ( طوال اساتدعاء الماإمن علٌال او اساتبقاإه أو تكلٌ ال بخدماة القاوات المسالحة2)

وان جهاة عملال ملتزماة     القوات المسلحة هى المسبولة عن عبلجل ورعاٌتل الطبٌة طوال هذه ال تارة 
 بسداد اجره عن هذه ال ترة .

وذلك آلن طوال هذه ال ترة لن ٌنت ع بمزاٌاا    ( طوال وجود المإمن علٌل فى اجازة خارج الببلد 3)

 تامٌن المرض لوجوده خارج الببلد .

 
 ل تؤمٌن البطالة : فى مجا  -ج 

 ال ٌإدى اشتراك تؤمٌن البطالة فى الحاالت االتٌة : 

وذلك الستحالة تحقق خطار البطالاة    ( العاملون بالجهاز اإلداري للدولة وبالهٌبات العامة 1)
 بالنسبة لهم ) ٌشترط فى الخطر حتى ٌكون قاببل للتؤمٌن أن ٌكون محتمبل ( .

  :حتى ولو كان استمرارهم فى العمل بسبب  رٌن فى العمل (  من بلؽوا سن الستٌن ومستم2)
 سن التقاعد المعاملٌن بل ٌزٌد على سن الستٌن .   -

 ـ  مدت خدمتهم بقرار من السلطة المختصة .
 ـ  استكمال المدة المإهلة الستحقاق المعاش .

   لعملوذلك الن من الشروط الواجب توافرها فى العامل المتعطل أن ٌكون قادرا على ا
وحٌ  أن من بلػ الستٌن ٌكون قد اصبح عاجزا حكما عن العمل فانل ال ٌنت ع بتؤمٌن 

 البطالة 
( العاملون الذٌن ٌستخدمون فى أعمال عرضٌة أو مإقتل وعلاى االخاص عماال المقااوالت 3)

وذلاك آلن خطار البطالاة    وعمال التراحٌل والعمال الموسمٌن وعمال الشحن والت رٌاػ 
 هم مإكد ) ٌشترط فى الخطر حتى ٌكون  قاببل للتؤمٌن أن ٌكون محتمبل (  .بالنسبة ل

حٌ  ٌخضع الشرٌك المتضامن للقانون   ( الشرٌك المتضامن الذى ٌعمل باجر فى شركتل 4)
لسانة  79جر فى شركتل خضاع للقاانون رقام ؤ   فإذا   ما عمل ب 1976لسنة  108رقم 

حاد شاروط الخضاوع أن أوحٌ     دواج التؤمٌنى وتطبٌقا للقاعدة التى تمنع االز 1975
لاذلك   أال ٌكون المإمن علٌل منت عا بقانون تؤمٌنى اخار  1976لسنة  108للقانون رقم 

باعتبااره القاانون  1975لسانة  79فؤن المإمن علٌل فى هذه الحالة ٌخضع للقاانون رقام 
الحالووة لتووؤمٌن خضوواعه فووى فووذه إوٌرجووـع عوودم االفضاال ماان حٌاا  المزاٌااا التااى ٌك لهااا 

  لسببٌن : البطالة
أن خطر البطالة بالنسابة لال لاٌس قابماا ) مساتحٌل ( وذلاك باعتباار انال حتاى لاو ول:  األ

 نل سٌظل شرٌكا بالمنشؤة وٌحصل على دخل منها .إتعطل عن العمل ف
احتماالت التحاٌل على صاندوق التاؤمٌن االجتمااعى بافتعاال بطالاة ؼٌار حقٌقٌاة  الثانى :

عوٌض البطالة مم العودة للعمل مم افتعاال بطالاة اخارى وهكاذا وذلاك لصرؾ ت
 باعتباره احد الشركاء .

سرة صاحب العمال فاى المنشاؤة ال ردٌاة حتاى الدرجاة المانٌاة ـ وهام االفاراد الاذٌن أفراد أ( 5)
وٌرجوع عودم اخضواعهم    خاوات ـ الزوجاة ( خاوة واألوالد ـ الوالادان ـ األٌعولهم فعابل )األ

 البطالة لسببٌن :  لتؤمٌن

أن خطاار البطالااة بالنساابة لهااذه ال بااة لااٌس قابمااا ) مسااتحٌل ( وذلااك باعتبااار انهاام  ول :ألا      
 معالون من صاحب المنشؤة .
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حتماالت التحاٌال علاى صاندوق التاؤمٌن االجتمااعى بافتعاال بطالاة ؼٌار حقٌقٌاة إ الثانى :      
تعال بطالة اخارى ..... وهكاذا  .  لصرؾ تعوٌض البطالة مم العودة للعمل مم اف

 وذلك لصلة القرابة بٌن المإمن علٌل وصاحب المنشؤة .
 
 :ك االشترانسب تخفٌض  - 5

 النسبة المقابلة للعالج والرعاٌة الطبٌة : –أ 
 تؤمٌن اصابات العمل :  (1)

ب العمل أن ٌطلب من الهٌبة العامة للتؤمٌن الصحً التصرٌح لل بتقدٌم خدمة ـوز لصاحـٌج
لتصاارٌح تخ ااض حصااتل فااً ا فااً حالااةاالت إصااابة العماال وـاٌااة الطبٌااة لحااو الرع العاابلج

ل  ـً الماـإلالحكومة و القطاع العاام و النسبة لبالممولة لهذا التؤمٌن إلً النصؾ االشتراكات 
 .(1)ة للقطاع الخاصـبالنسب

 تؤمٌن المرض : (2)
التصرٌح لل بتقدٌم خدماة حً الهٌبة العامة للتؤمٌن الصمن أن ٌطلب ٌجـوز لصاحـب العمل 

 أداءالعاابلج و الرعاٌااة الطبٌااة للعاااملٌن لدٌاال المنت عااٌن بتااؤمٌن الماارض مقاباال إع اباال ماان 
 (.% حصة العامل 1حصة صاحب العمل و  %3االشتراكات الممولة لهذه الخدمة )

 النسبة المقابلة لتعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال : –ب 
 تؤمٌن اصابات العمل :  (1)
أن ٌطلب من ربٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً القطاع الخاص  نـمٌجوز لصاحب العمل          

تعوٌض األجر ون قات  الترخٌص لل بؤداء خدمةللعاملٌن بالقطاع العام والقطاع الخاص 
االشتراكات حصتل فً إع ابل من مقابل      جهة العبلجً لا ة العاملمن محل اقام  االنتقال

  وذلك بمراعاة توافر الشروط اآلتٌة :  % ( 1 ) لهذا الحق ةولالمم
وال   أن ٌكون عدد المإمن علٌهم لدى صاحب العمل بالمنشؤة مابة عامل على األقل  ( أ)

  اآلتً بٌانهم :ٌدخل فى فذا العدد المإمن علٌهم 
 سنة.  18العاملون بالقطاع الخاص الذٌن تقل أعمارهم عن  -
 المتدرجون والتبلمٌذ الصناعٌون. -
 المشتؽلون فى مشروعات التشؽٌل الصٌ ى. الطبلب -
 المكل ون بالخدمة العامة. -
لملتحقون  - لشٌخوخة ا ا مٌن  تؤ م  حكا أ نهم  فى شؤ ٌسرى  لستٌن وال  ا بعد سن  بعمل 

 والعجز والوفاة.
طبقا   الصندوق المختصأن ٌكون صاحب العمل منتظما  فى أداء إلتزاماتل التؤمٌنٌة قبل  ( ب)

   1975لسنة  79رقم ى ألحكام قانون التؤمٌن اإلجتماع
)ج(أن ٌلتزم صاحب العمل بتقدٌم بٌان شهرى للهٌبة بؤسماء المصابٌن وأجورهم وتعوٌض 

 .األجر المدفوع
 بمراعاة  توافر الشروط السابقة . على أن ٌكون الترخٌص لمدة عام وٌجدد سنوٌاً         
 تؤمٌن المرض :  (2)

لقطاع الخاص بتقادٌم خدماة العابلج ٌراعً أنل ٌترتب علً التصرٌح لصاحب العمل من ا 
 والرعاٌة الطبٌة للعاملٌن لدٌل أن ٌقاوم بتؤدٌاة خدماة تعاوٌض األجار و ن قاات االنتقاال مان

لطلااب خاااص للتاارخٌص لاال بااذلك مقاباال  محاال اقامااة العاماال الااً جهااة العاابلج دون حاجااة
 . % (1إع ابل من حصتل فً االشتراكات الممولة لهذا الحق ) 

 
 بالشروط واألوضاع التً ٌتعٌن توافرها لتصرٌح صاحب العمل بعبلج العاملٌن لدٌل 1987لسنة  23الصحة رقم ( قرار وزٌر 1)
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 : (1)التصرٌح بصرف تعوٌض األجر – 6
عامال فاؤكمر و ال تسامح ظروفهاا بإنشااء جهاااز  500ٌصار  للمنشاآت التاً ٌبلاػ عادد العااملٌن بهاا  

وفقا للقانون  أن تقوم بصارؾ تعاوٌض األجار )االصاابً تؤمٌنً و تكون منتظمة فً أداء التزاماتها 
 -المرضً( نٌابة عن الصندوق فً ضوء الضوابط اآلتٌة : –

علااى المنشااآت التااً ترؼااب فااً صاارؾ تعااوٌض األجاار نٌابااة عاان الصااندوق التقاادم بطلااب إلااى   -أ 
ر الصندوق المختص الستصادار قارار مان رباٌس الصاندوق بالموافقاة  علاى أن ٌجادد هاذا القارا

 سنوٌا  بناء على طلب المنشؤة.
و فً حالة صدور قرار بالموافقة تلتزم المنشؤة المصر  لها بالصارؾ التقادم للمكتاب المخاتص   -ب 

بمستند األجازة الصادر من الجهة المختصة فً موعد أقصاه نهاٌاة الشاهر التاالً لتاارٌخ تحرٌار 
 الوارد العام بالمكتب.األجازة. وعلى المكتب المختص تورٌد تلك األجازات بسجل 

على المكتب المختص االنتهاء من مراجعة مستندات األجازة بؤنواعها و تقدٌر قٌماة المساتحقات   -ج 
التؤمٌنٌة عنها فً موعد أقصاه نهاٌة الشهر التالً لتارٌخ تورٌدها.على أن ٌلتازم المكتاب باإجراء 

 القٌود المحاسبٌة بهذا الشؤن.
 
 :  قواعد حساب االشتراكات -7

 (2)بالنسبة للعاملٌن فً القطاع الحكومً و القطاع العام وأصحاب المناصب العامة : -أ

 . المإمن علٌل من أجر خبلل كل شهرستحقل تحسب االشتراكات علً أساس ما ٌ( 1)
عند حساب األجر الذي تحسب علً أساسل اشتراكات المإمن علٌهم الذٌن ٌتقاضون أجورهم ( 2)

  و ال ٌسري هذا الحكام فاً ٌوما  30جر اشتراكهم علً أساس أن الشهر بؽٌر الشهر ٌتحدد أ
و شااهر انتهاااء الخدمااة فتحسااب االشااتراكات خاابلل هااذٌن الشااهرٌن علااً  هر اإللتحاااقشاؤن شاا

 أساس اآلجر ال علً .
ن األجاار بساابب الجاازاء اإلداري أو الؽرامااات أو خصاام ساااعات ـاالسااتقطاعات مااال تعتباار ( 3)

جاار و ٌتعااٌن تحصااٌل االشااتراكات علااً أساااس األجاار اإلجمااالً دون التااؤخٌر تخ ٌضااا لؤل
 تخ ٌض .

 بقوة القانون علاً أسااس األجار ن العمل احتٌاطٌا أوـدد الوقؾ عـن مـتستحق االشتراكات ع( 4)
اد االشاااتراكات المساااتحقة عااان سااادماااع مراعااااة  المااادد خااابلل هاااذهعلٌااال المساااتحق للماااإمن 

قرر صرفل لل وترد اإلشتراكات السابق سدادها عن مدة صرفل من األجر إذا تالموقوؾ الجزء
 . اإلٌقاؾ إذا ما تقرر فصل المإمن علٌل بؤمر رجعً من تارٌخ اإلٌقاؾ

 : ( تستحق اإلشتراكات فً حاالت الترخٌص بالعمل جزء من الوقت وفقاً لآلت5ً)
مباشارة ( تإدى اإلشتراكات عان األجار األساساى علاى أسااس  كامال هاذا األجار باإفتراض أ)

 .  المإمن علٌل لعملل كل أٌام العمل الرسمٌة
 ( تإدى اإلشتراكات عن األجر المتؽٌر كما ٌلى : )ب

  عناصاار األجاار المتؽٌاار الماارتبط تحدٌااد قٌمتهااا بمسااتوى أداء العاماال ٌااإدى عنهااا
 .  اإلشتراكات على أساس ما ٌحصل علٌل المإمن علٌل من هذه العناصر بال عل

 لمتؽٌر تإدى عنها اإلشتراكات  علاى أسااس  كامال قٌماة هاذه باقى عناصر األجر ا
 . العناصر بإفتراض مباشرة المإمن علٌل لعملل كل أٌام العمل

 
بالقواعاد  2009لسانة  517المعادل باالقرار رقام  2007لسانة  554تعدٌل قرار وزٌر المالٌاة رقام ب 2014لسنة  34قرار وزٌر التامٌنات رقم  (1)

 1975لسنة  79االجتماعً الصادر برقم المن ذة لقانون التؤمٌن 

 2007لسنة  554من قرار وزٌر المالٌة رقم  23حلت محلها المادة  – 1977لسنة  208من قرار وزٌر اتؤمٌنات رقم  20مادة  (2)

. 
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 تإدى أٌة إشتراكات عن مدد الؽٌاب التى ال ٌستحق عنها الماإمن علٌال أجارا   أو تعوٌضاا  ( ال6)
اب المشار إلٌها وفقا  ألنظمة العاملٌن بالدولة والقطاع العاام وقطااع عن األجروتحدد مدد الؽٌ

األعمال العام بما ال ٌجااوز خمساة عشار ٌوماا  متصالة أو مبلماٌن ٌوماا  متقطعاة خابلل السانة 
المٌبلدٌة الواحدة وإذا  زادت المدة عن ذلك تعتبر فى حكم اإلجازة الخاصة بدون أجر طالما 

 كانت عبلقة العمل قابمة.
 

 بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص : -ب
 : تحسب االشتراكات المستحقة علً أساس  (1)

 )أ( بالنسبة لآلجر األساسً :
تحسب اإلشتراكات المستحقة عن المإمن علٌهم الذٌن ٌلتحقون بالخدمة بعد شهر ٌناٌر 

بعد  على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فٌل بالخدمة وذلك حتى ٌناٌر التالى مم ٌعاملون
 .  ذلك على أساس أجورهم فى شهر ٌناٌر من كل سنة

وبالنسبة للمإمن  علٌهم الذٌن ٌنطبق علٌهم هذا القانون ألول مرة تحسب االشتراكات                
على أساس أجر الشهر الذى ٌبدأ  فٌل سرٌان هذا القانون علٌهم حتى ٌناٌر   المستحقة

 أجورهم فى شهر ٌناٌر من كل سنة. التالى مم ٌعاملون بعد ذلك على أساس 
و ٌتم تحدٌد األجـر األساسً بمراعاة العبلوات الدورٌاة بحاد أدناى نسابة العابلوة المقاررة     

 تراكاتساسً الـذي تحسـب علً أساسل اش% من األجـر األ7بقانون العمل و قٌمتـها 
رات المنظمة لهذه التـؤمٌنات االجتمـاعٌة وذلك حتى ٌصدر المجلس القومً لؤلجور القرا

 ( 2003لسنة  12العبلوة  ) وفقا لما قرره قانون العمل الصادر بالقانون رقم 
 عناصر األجر التالٌة فتحسب عنها اإلشتراكات من تارٌخ تقرٌرها:  و ٌستثنً من ذلك    

 العـبلوة الخاصة تحسب عنها االشتراكات من تارٌخ تقرٌر ممٌلتها للعاملٌن بالقطااعٌن -      
 .(  2005الً  1987) بالنسبة للعبلوات الخاصة من  الحكومً و العام

فاااروق الحاااد األقصاااى لكااال مااان األجااار التاااؤمٌنً األساساااً و المتؽٌااار تحساااب عنهاااا  -      
 االشتراكات اعتبارا من تارٌخ تقرٌر أٌهما.

من تارٌخ  فروق الحد األدنى لؤلجر األساسً التؤمٌنً تحسب عنها االشتراكات اعتبارا -      
 تقرٌره.

 
 : (1))ب( بالنسبة لؤلجر المتغٌر 
أجر الشهر الذى إلتحقوا تحسب االشتراكات المستحقة عن األجر المتؽٌر علً أساس                        

مم أو فً الشهر الذي ٌبدأ فٌل سرٌان هذا القانون علٌهم بحسب األحوال فٌل بالخدمة 
 اٌر وأبرٌل وٌولٌو وأكتوبر من كل سنة .علً أساس تلك األجور فً أشهر ٌن

 بمراعاة : األجر التؤمٌنً المتؽٌرو ٌتم تحدٌد قٌمة       
 عناصر األجر ؼٌر المرتبطة بانتاجٌة المإمن علٌل تإخذ بقٌمتها . 

بمتوساط ماا حصال علٌال مان عناصر األجر المرتبطاة بانتاجٌاة الماإمن علٌال تإخاذ  -
 بحسب األحوال .السابقة  المبلمة أشهرالسنة أو عناصر هذا األجر خبلل 

و ال تساتحق عان جازء الشاهر   تستحق االشتراكات كاملة عن الشهر الاذي تبادأ فٌال الخدماة ( 2)
تبعاا لعادد الشهر الذي تنتهً الخدمة بنهاٌتال تستحق االشتراكات كاملة عن و  لذي تنتهً فٌل ا

 .أٌام الشهر 
--------------------------------- 

بتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً الصاادر  2009لسنة  130بموجب القانون رقم  132و  131عاة التعدٌبلت الواردة بالمادتٌن بمرا (1)

 . 1975لسنة  79بالقانون رقم 
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 . ةعنل االشتراكات كامل شهر النهاٌة تحسب لإذا كان شهر بداٌة الخدمة هو ذات( 3)
 :حالتٌن فماكاملة   و قد بٌن حكم هذا المبدأ فً ء  االشتراكات أخذ المشرع بمبدأ وجوب أدا( 4)

 ( حالة عدم ك اٌة أجور المإمن علٌهم .أ)
 ( حالة إذا كان عقد العمل موقوفا .ب)

و تعتبر هذه المبالػ التً ٌإدٌهاا صااحب العمال عان الماإمن علٌال فاً حكام القارض و ٌكاون 
بماا فاً ذلاك أٌاة مباالػ أخاري مماا ٌكاون % مان أجار الماإمن علٌال 10الوفاء بها فاً حادود 

 العامل قد اقترضها منل كما ال ٌجوز لصاحب العمل اقتضاء أٌة فابدة عن تلك المبالػ .
( تحسب اإلشتراكات المستحقة علاً أصاحاب األعماال فاً القطااع الخااص مان واقاع البٌاناات 5)

 .6  2  1الواردة باإلستمارات أرقام 
دٌم البٌاناات الخاصاة بالعماال و أجاورهم بموجاب االساتمارات وإذا تؤخر صاحب العمل فً تق

المشار إلٌها فً الماـواعٌد المحاددة حسابت االشاتراكات الواجباة األداء علاً أسااس آخار بٌاان 
 تقدم بل للصندوق و ذلك إلً حٌن حساب االشتراكات المستحقة فعبل .

السجبلت التـً ٌلتـزم بح ظهاا  وإذا لم ٌتقدم صاحب العمل بؤي بٌان و لم ٌحت ظ بالمستندات و
 حسبت االشتراكات علً أساس ما تس ر عنل تحرٌات الهٌبة  

رٌق أجهزة الت تٌش و تمبت هذه التحرٌات فً النماذج المعدة لهاذا ـن طـع م تلك التحرٌاتـوتت
و ؼٌارهم ممان ٌمكان ن واقاع مناقشاة طرفاً العبلقاة ) صااحب العمال و العامال ( ـالؽرض م

 بلت و الدفاتر الموجودة لدي صاحب العمل أو أٌة مستندات أخرى ـقوالهم و السجاالسترشاد بؤ
ٌمكن االعتمااد علٌهاا و ٌوقاع كال مان العامال و صااحب العمال علاً النمااذج علاً أن ٌشٌاـر 

 الم تـش ت صٌبل إلً مصـادر البٌانات التً أمبتها بالنماذج.
ر ـتقارٌااالمعلومااات التااً تتضاامنها  علااً البٌانااات و ٌعتمااد فااً تحرٌاتاالأن  للصااندوقٌجااوز و

 . اللجان التً تشكل لهذا الؽرض
( من قانون التاؤمٌن اإلجتمااعى ٌكاون للم تشاٌن الاذٌن ٌنتادبهم 152مراعاة أحكام المادة )مع ( 6)

الصندوق حق فحص المستندات والدفاتر الحسابٌة والمٌزانٌات واإلطبلع على مل ات العاملٌن 
مسااتحقات الصااندوق والتمباات ماان تن ٌااذ مااا ٌسااتلزمل القااانون ماان للتحقااق ماان الوفاااء بكافااة 

 إجراءات وذلك فى ضوء سلطات الضبطٌة القضابٌة المك ولة لم تشى الصندوق المختص.
وٌلتزم صاحب العمل بموافاة الصندوق المخاتص ببٌاان معتماد مان مصالحة الضارابب بتكل اة 

 .  على طلب الصندوق األجور وعدد العاملٌن عن السنوات السابقة وذلك بناء
عبلقاة العمال فاٌمكن االساتعانة حول إمباات ن العامل و صاحب العمل فً حالة وجود نزاع بٌ( 7)

 وقدصانول األجاور ٌجاوز للـزاع حـان النـو إذا كبلقات العمل لتحقٌق هذا النزاع   بمكتب ع
مااا لاام ٌقاادم التااً تحااددها اللجااان ال نٌااة  األجااور سترشااد بااؤجر المماال فااً ضااوء مسااتوٌاتٌأن 

 صاحب العمل دلٌبل علً عكسها .
بإخطاار صااحب العمال  لتازمٌ راكات علً أساس التحرٌااتـاالشت صندوقاب الـفً حالة حس( 8)

علٌال  موصاى و ذلاك بخطاابما ٌكون قد استحق علٌل من مبالػ إضاافٌة  بقٌمة االشتراكات و
 بعلم الوصول .

موصاى علٌال ماع علام الوصال خابلل اب احب العمل االعتراض علً تلك المطالبة بخطـلصو
مقداره خمساة جنٌهاات رسام اعتاراض خ استبلمل اإلخطار مع أداء مبلػ ـمبلمٌن ٌوما من تارٌ

 . اض إلٌلالرد خبلل مبلمٌن ٌوما من تارٌخ ورود االعتر صندوقعلً الو
 اضاال أن ٌطلااب عاارض الناازاع علااً لجاااناعتر صااندوقلصاااحب العماال فااً حالااة رفااض الو

و ذلك خبلل مبلمٌن اإلجتماعً التؤمٌن من قانون  157بالمادة عات المشار إلٌها فحص المناز
صاااحب  ةو تصاادر اللجنااة قرارهااا فااً منازعاا  ٌومااا ماان تااارٌخ اسااتبلمل اإلخطااار بااالرفض 

 . صندوقو تقدٌر ال لالعمل فً حدود طلبات
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علٌال ماع لصااحب العمال بخطااب موصاى بإعبلن القرار الصادر من اللجنة  ٌقوم الصندوقو
فاً اللجناة   ولصااحب العمال الطعان بتعدٌل المستحقات وفقا لقرار لتزم ٌكما  علم الوصول  

قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خابلل المبلماٌن ٌوماا التالٌاة لصادوره   و فاً حالاة فاوات 
 ل ٌصبح الحساب نهابٌا .مٌعاد الطعن دون حدوم

 ر كسر القر  :بج -7
 . إلى الصندوق المبالػ التً ٌلتزم صاحب العمل بؤدابهافً إجمالً كسر القرش قرشا ٌجبر 

 
 و مواعٌد األداء :واألقساط ئول عن أداء االشتراكات المس -8

ق ـ) حصاتل و حصاة العامال ( و لال حا صندوقً الـٌلتزم صاحب العمل بؤداء االشتراكات كاملة إل -أ
وتورٌادها إلاً  ماألقسااط المساتحقة علاٌه  كماا ٌلتازم بإقتطااع الرجوع علً عمالل بنسبة حصتهم 

 . الصندوق
و ٌكاون  صاندوقٌتحمل صاحب العمل بالمصارٌؾ التً ٌتكبادها فاً إرساال االشاتراكات إلاً الو

 الوفاء باالشتراكات وبؤٌة مبالػ مستحقة للصندوق بموجب شٌكات .
 . و بالنسبة لصاحب العمل من القطاع الخاص ٌجب أن تكون الشٌكات مقبولة الدفع

 وٌتحدد تارٌخ سداد االشتراكات و المبالػ المستحقة للصندوق بتارٌخ تسلمها الشٌك .
 : المواعٌد االتٌةٌلتزم صاحب العمل بؤداء اإلشتراكات فً  -ب

 : بالنسبة لمنشؤت الجهاز اإلداري للدولة والقطاع العام( 1)
فً أول الشهر التاالً  اءواجبة األد صندوقاالشتراكات المستحقة عن األجر األساسً للتكون 

فاً أول  المتؽٌر واجباة األداءلشهر استحقاق هذا األجر   و االشتراكات المستحقة عن األجر 
 . الشهر التالً لشهر الصرؾ

 : ت القطاع الخاصآبالنسبة لمنش( 2)
مان األجارٌن األساساً والمتؽٌار واجباة األداء فاً أول  تكون اإلشاتراكات المساتحقة عان كال

وذلك لتمبٌت وعاء أداء اإلشتراكات عن كل من  للشهر المستحق عنل اإلشتراك ) لًالشهر التا
باجر اإللتحاق لدي صاحب العمل   مم أجر ٌناٌر مان كال سانة  –األجرٌن األساسً والمتؽٌر 

 . ( تالٌة
صااحب  صندوقال األخرى التً أخطرتإدي األقساط المستحقة علً المإمن علٌهم و المبالػ ( 3)

ٌعااد وجاوب أداء وذلاك فاً م -مدٌونٌاتهم لها  سدادلحصٌلها من أجور المإمن علٌهم العمل بت
  . جر األساسًاالشتراكات عن األ

ال ٌستحق القساط عان الشاهر الاذي تنتهاً فٌال الخدماة لادي صااحب العمال   إذا لام ٌكان هاذا ( 4)
احب عمال جدٌاد الشهر كامبل   وٌستحق القسط كامبل عن الشهر الذي تبدأ فٌل الخدمة لدي ص

 . أٌا كان ٌوم اإللتحاق
 

 الجزاء المترتب على التؤخٌر أو التخلف عن أداء االشتراكات : -9
أصابل"  االلتازامأما التخلؾ فٌعنى القعاود عان تن ٌاذ التؤخٌر ٌعنى األداء بعد تارٌخ وجوب األداء    -أ 

ت علاى أسااس شاتراكاصاحب العمل عن كل أو بعض عمالال أو أدابال االوٌتممل فى عدم اشتراك 
 التزامال فاًجزاء على صاحب العمل ٌتممال  أٌهمارتب القانون على وقوع وٌ  أجور ؼٌر حقٌقٌة 

من قٌمة المبالػ  ( 1/7/2003) عن الفترة السابقة علً % شهرٌا"  1بواقع  أضافًمبلػ بؤداء 
سااداد وٌع ااى وذلااك عاان ال تاارة ماان تااارٌخ وجااوب األداء حتااى نهاٌااة شااهر ال صااندوقللالمسااتحقة 

 .عشر ٌوما" من تارٌخ وجوب األداء هذا المبلػ إذا تم السداد خبلل خمسة صاحب العمل من أداء 
 . 1/7/2003" من اعتبارا شهرٌا" %  1.5إلى  قٌمة فذا المبلغ  تم رفع -ب 
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)للسوونة المالٌووة التووً اسووتحق خاللهووا  إلووى سوونة مالٌووة تالٌووة االشووتراكداء وفووى حالووة تووؤخٌر أ
التً المالٌة التالٌة للسنة المالٌة  بداٌة السنة اعتبارا من % شهرٌاً  3تكون قٌمة الجزاء ك( اإلشترا

 .(30/6إلً  1/7)السنة المالٌة من  أستحق خبللها اإلشتراك
المشار إلٌل عن جمٌع المبالػ التً ٌلتزم صاحب العمال باقتطاعهاا مان  اإلضافًالمبلػ  حقو ٌست

 . صندوقإلى ال أجور المإمن علٌهم و سدادها
بتعدٌل بعض أحكاام قاانون  2006لسنة  153صدر القانون رقم  2006دٌسمبر سنة  23بتارٌخ  -ج

 – 2006دٌسمبر  24  وٌعمل بل من  1975لسنة  79القانون رقم التؤمٌن اإلجتماعً الصادر ب
 : متضمنا

 فً المادة األولً منه:
 79لصادر بالقانون رقم ون التؤمٌن اإلجتماعً امن قان 129ٌستبدل بنص ال قرة المانٌة من المادة 

 : النص اآلتً 1975لسنة 
"وٌلتزم صاحب العمل فً حالاة التاؤخٌر فاً أداء أي مان المباالػ المشاار إلٌهاا باؤداء مبلاػ إضاافً 
سنوٌا عن مدة التؤخٌر من تارٌخ وجوب األداء حتً نهاٌة شهر السداد   وٌحسب المبلػ اإلضاافً 

الخصم المعلن من البنك المركزي المصري فً الشهر الذي ٌتعٌن سداد المبالػ بنسبة تساوي سعر 
%   وٌسري ذلك علً جمٌع أصحاب األعمال بماا فاٌهم الجهااز اإلداري للدولاة 2فٌل مضافا إلٌل 

 والهٌبات العامة"
بشااؤن المبااالػ اإلضااافٌة المسااتحقة علااً أصااحاب  2007لساانة  3رقاام ي صاادر المنشااور الااوزار -د 

بتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعً  2006لسنة  153مال وفقا ألحكام القانون رقم األع
 : االتً امتضمن - 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 ( المبالغ التً ٌلتزم صاحب العمل بؤدائها ومواعٌد األداء:1)
التااً ٌلتاازم )أ( اإلشااتراكات المسااتحقة كاال شااهر وتشاامل الحصااة التااً ٌلتاازم بهااا والحصااة 

أجر المإمن علٌال   وذلاك فاً أول الشاهر التاالً لشاهر اإلساتحقاق بالنسابة من بإقتطاعها 
وفً أول الشهر التالً لشهر الصرؾ بالنسابة عن األجر األساسً   لئلشتراكات المستحقة

 . لئلشتراكات المستحقل عن األجور المتؽٌرة
 . ول الشهر التالً لشهر اإلستحقاق)ب( األقساط المستحقة عن المإمن علٌل   وذلك فً أ

من قانون التؤمٌن  17من المادة  6مكافؤة نهاٌة الخدمة أو فروقها المنصوص علٌها بالبند )ج( 
 إنتهاء خدمة المإمن علٌل.اإلجتماعً المشار إلٌل   وذلك فً أول الشهر التالً لتارٌخ 

فااً أول الشااهر   وذلااك  )د( األقساااط المسااتحقل عاان المبااالػ المتااؤخرة علااً صاااحب العماال
 . المستحق عنل القسط

فااً الحاادود الجااابز الحجااز علٌهااا أو المبااالػ التااً ٌقااوم بخصاامها ماان أجاار المااإمن علٌاال )ه( 
الناازول عنهااا والتااً صاارفت للمااإمن علٌاال باادون وجاال حااق ماان الهٌبااة القومٌااة للتااؤمٌن 

من  158كام المادة اإلجتماعً فً أول الشهر التالً لوجوب إقتطاعها   وذلك بمراعاة أح
 قانون التؤمٌن اإلجتماعً المشار إلٌل.

( المبوالغ اإلضووافٌة التووً تسووتحق فووً حالووة التووؤخٌر فووً أداء المبووالغ المسووتحقة فووً المواعٌوود 2)
 : المحددة

(   ٌلتازم باؤداء 1فً حالة تؤخر صاحب العمل عن أداء أي من المبالػ المشار إلٌها فً البناد )
تاارٌخ وجاوب  مانٌها مبلؽا إضافٌا عن كل شهر عان مادة التاؤخٌر وذلاك هذه المبالػ مضافا إل

 : وفقا لما ٌؤتً  وٌقدر المبلػ اإلضافً  األداء حتً نهاٌة شهر السداد
 ولم ٌتم سدادفا: 1/7/2003)أ( المبالغ التً أستحقت قبل 

 30/6/2003% شهرٌا من تارٌخ وجوب األداء حتً 1 -
 30/6/2004% شهرٌا حتً 1.5 -
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 31/12/2006حتً  1/7/2004% شهرٌا إعتبارا من 3 -
% مان تاارٌخ 2سعر الخصم المعلن من البناك المركازي المصاري شاهرٌا مضاافا إلٌال  -

 . 1/1/2007وجوب األداء حتً نهاٌة شهر السداد وذلك إعتبارا من 
 : 31/12/2006حتً  1/7/2003المبالغ التً تستحق إعتبارا من  )ب(
 هر خبلل السنة المالٌة األولً التً أستحق خبللها هذا المبلػ.% شهرٌا عن كل ش1.5 -
 .31/12/2006عن كل شهر تؤخٌر عن السنوات المالٌة التالٌة حتً % شهرٌا 3 -
% مان تاارٌخ 2سعر الخصم المعلن من البناك المركازي المصاري شاهرٌا مضاافا إلٌال  -

 .1/1/2007وجوب األداء حتً نهاٌة شهر السداد وذلك إعتبارا من 
 :1/1/2007)ج( المبالغ التً تستحق إعتبارا من 

% ماان تااارٌخ 2سااعر الخصاام المعلاان ماان البنااك المركاازي المصااري شااهرٌا مضااافا إلٌاال 
 .1/1/2007وجوب األداء حتً نهاٌة شهر السداد وذلك إعتبارا من 

 كما ٌلً:  1/1/2007وحٌث تطور سعر الخصم المعلن من البنك المركزي  اعتبارا من 
 

 سعر الخصم المعلن  ارٌخالت

01/01/2007 09.00% 

29/06/2008 10.00% 

10/08/2008 11.00% 

2008/09/21 11.50% 

2009/02/15  10.50%  

2009/03/29 10.00% 

17/05/2009 09.50% 

21/06/2009 09.00% 

2009/08/02 08.50% 

28/11/2011 09.50% 

24/03/2013 10.25% 

04/08/2013 09.75% 

2013/09/22 09.25% 

2013/12/08 08.75% 

20/07/2014 09.75% 

18/01/2015 09.25% 

27/12/2015 09.75% 

20/03/2016 11.25% 

 
 ن المبلغ االضافً فً حالة التؤخٌر فً األداء ٌكون وفقا للنسب المحددة فً :نف       
 ارٌخ االستحقاقضافٌة المستحقة وفقا لتونسب المبالػ اإل:  4مرفق رقم            

 
عن المبالػ التً ٌقوم صاحب العمل بخصمها من أجار الماإمن علٌال ( ال ٌستحق مبلػ إضافً 3) 

ً صرفت للمإمن علٌال بادون وجال حاق أو النزول عنها والتفً الحدود الجابز الحجز علٌها 
 1/7/2007لهٌبة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعً إال عن مدة التؤخٌر التً تبدأ من امن 
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( تسري المبالػ اإلضافٌة المشار إلٌها علً جمٌاع أصاحاب األعماال بماا فاٌهم الجهااز اإلداري 4)
 . للدولة والهٌبات العامة

 : الصندوقضمانات تحصٌل حقوق  -10
المادٌن وتساتوفى بعاد المصاروفات القضاابٌة  أماوالحق اإلمتٌاز على جمٌع  صندوقلمستحقات ال –أ 

هم فى قسمة الؽرماء شترك معمع باقى دابنى صاحب العمل وال ٌ الصندوقتزاحم ٌوعلى ذلك فبل 
 فى حالة اإلعسار واإلفبلس .

   اإلداريؤمٌن االجتمااعً عان طرٌاق الحجاز ـون التـررة بقانـالمق تحصٌل مستحقاتل صندوقلل –ب 
بادون إجاراءات قضاابٌة )القاانون رقام  على أموال المدٌن مباشرة بمعرفتالالحجز  وبذلك ٌجوز لل

 ( .1955لسنة  308
وٌشااترط لصااحة الحجااز أن ٌساابقل إخطااار ماان الصااندوق بقٌمااة المبااالػ المطلوبااة كلهااا وإال كااان       

 الحجز باطبل"   كما ٌشترط الخلو من النزاع   وٌجوز لصاحب الشؤن رفع اإلشكاالت ضد هذا
 الحجز أمام المحاكم المدنٌة العادٌة .

فهاو مسابول عان قبل المإمن علٌل  وق فى تحصٌل مستحقاتلصندٌلتزم صاحب العمل بمساعدة ال - ج
 أداء حصة المإمن علٌل فى االشتراكات واألقساط المستحقة علٌل .

ٌلتزم صاحب العمل باالحجز علاى أجار الماإمن علٌال لساداد متجماد االشاتراكات ومتجماد المباالػ  –د 
أحد  تلأو بص  لص لبهذه ا علٌل سدادها على المإمن علٌل سواء كانت مستحق صندوقالمستحقة لل

 المستحقٌن وذلك فى حدود ربع ما ٌستحق من أجر أٌا" كان مسماه .
لسداد ما ٌكون قاد اساتحق لهاا مان مباالػ علاى صااحب  حق الحجز على المستحقات لدٌل صندوقلل -ه

 ( وذلك فاى حادود الرباع   وٌجاوز لالمست ٌد  –مستحق  –صاحب معاش  –الشؤن ) مإمن علٌل 
على المإمن علٌل أو صاحب المعاش قبل وفاتل من مبالػ خصاما ز ما ٌكون قد استحق أٌضا" حج

المنصارؾ مان ٌن بٌنهم بنسابة وٌوزع الدمن مستحقات المست ٌدٌن فى حدود ربع هذه المستحقات 
 أنصبتهم . 

اط المستحقة على المإمن علٌل من مبالػ ـلؤلقسة ـحق الحصول على القٌمة الحالٌ صندوقلل –و 
 كافؤة وتعوٌض الدفعة الواحدة  .الم

تضمن المنشؤة فً أي ٌد كانت كافة مستحقات الصندوق وٌكون الخلؾ مسبوال بالتضامن مع  -ز
 .للصندوق المختصأصحاب األعمال السابقٌن عن الوفاء بجمٌع اإللتزامات المستحقل علٌهم 

الصندوق الذي ٌمكنل  وعلً ذلك فإن بٌع المحل أو نقلل باإلر  أو خبلفل ال ٌإمر فً حقوق
مطالبة الحابز بجمٌع المستحقات المتؤخرة باإلضافة لحقل فً الرجوع علً السلؾ   وٌكون 

 من السلؾ فً حدود جزء المنشؤة الذي إنتقل إلٌل. تضامن الؽٌر
 

 سجل متابعة االشتراكات واالقساط المستحقة عن المإمن علٌهم بمنشآت القطاع الخاص :  -  11
ضاااافٌة نتٌجاااة عااادم التزامهاااا بتقااادٌم النمااااذج   وكاااذا اداء إالمنشاااؤة تحمٌلهاااا بمباااالػ حتاااى تتبلفاااى 

االشتراكات  واالقساط فى المواعٌد المحاددة   وفقاا لماا سابق بٌانال ت صاٌبل باالبنود الساابقة مان هاذا 
 : ال صل فإن االمر ٌقتضى

 ضرورة التزام المنشؤة بهذه المواعٌد   -أ  
الى مكتب التؤمٌناات المخاتص بموجاب توقٌاع مان  م النماذج والمستنداتضرورة ان ٌتم تسلٌ -ب  

 الموظـؾ  المختص باالستبلم .
     وحتى تتمكن المنشؤة من متابعوة حسوابها الجوارى المسوجل علوى الحاسوب اآللوى لودى الصوندوق  

 ٌتضمن :  –ن تستخدم المنشؤة سجبل أن  االمر ٌقتضى إف
 شهرٌا عن المإمن علٌهم  ط المستحقةمتابعة االشتراكات واالقسا -أ  
 بٌانات  السداد  -ب   
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 بٌانات تسلٌم االستمارات لمكنب التؤمٌن االجتماعً  –ج   
 حتى ٌمكنها المطابقة دورٌا مع حسابها الجارى لدى المكتب المختص .  
 الشهرٌة تسوٌات التؤمٌنات االجتماعٌة وٌتكون فذا السجل من مجموع   

 :  االمشار الٌهتسوٌة الشهرٌة تضمن التأن  علًو           
 الشهر المستحق عنل االشتراكات واالقساط  -أ          

 ساسٌة   متؽٌرة ( المستحقة عن هذا الشهر . أجور )جمالى األإ -ب         
 ( المستحقة  عن هذا الشهر   ةساسٌة   متؽٌرأجمالى االشتراكات )إ -ج         

 قساط )عن المإمن علٌهم ( المستحقل عن هذا الشهر الى األجمإ  -د           
 قساط وٌتضمن : بٌانات السداد لكل من االشتراكات ، واأل –فـ         

 ٌصال ( رقم الشٌك أو اإل1) 
 ( تارٌخ السداد 2) 
 ( القٌمة المسددة 3) 

 
 تضمن : تو -حركة التحاق المإمن علٌهم خالل الشهر   -و          

 رقم التؤمٌنى ( ال1)
 ســـم ( اإل2)
 جر االساسى واألجر المتؽٌر ( األ3)
 ( االقساط الشهرٌة المستحقة على المإمن علٌل 4)
 ( تارٌخ االلتحاق 5)
 للمكتب المختص  1رقم  ة( رقم وتارٌخ تسلٌم االستمار6)
 وتتضمن : –األقساط المضافة خالل الشهر  –ز 

 املٌن الموجودٌن فعبل بالمنشؤة .األقساط التً استجدت علً الع       
 وتتضمن : -حركة ترك الخدمة للمإمن علٌهم خالل الشهر    - ح        

 ( الرقم التؤمٌنى 1)
 سم ( اإل2)
 جر المتؽٌر ساسى واألجر األ( األ3)
 قساط الشهرٌة المستحقة على المإمن  علٌل ( األ4)
 (  تارٌخ الــترك 5)
 للمكتب المختص  6ارة رقم ( رقم وتارٌخ تسلٌم االستم6)
 وتتضمن : –األقساط المستبعدة خالل الشهر  –ط 

 األقساط التً انتهت بالنسبة للعاملٌن الموجودٌن فعبل بالمنشؤة .       
 

حتً ٌمكن عتبارا من أول سنة مٌالدٌة إوقد ٌكون من المناسب أن ٌبدأ تنفٌذ انشاء فذا السجل 
فً فً ٌناٌر  ةاالجتماعٌ اتلمكتب التؤمٌن االتً ٌتم تقدٌمه 2قم االعتماد علً بٌانات االستمارة ر

 شاء هذا السجل .إن
ٌتم تسلٌمل  قساط فى ٌناٌر من كل عامأعداد بٌان بالمإمن علٌهم المستحق علٌهم إن ٌتم أوٌراعى 

م ضافة حقل فً هذه االستمارة لؤلقساط المستحقة علً المإمن علٌهإ  أو أن ٌتم  2مع استماره رقم 
جملة األقساط  –ألجور األساسٌة والمتؽٌرة الً إضافة بحٌ  تتضمن اجمالٌات هذه االستمارة باإل –

 المستحقة علً المإمن علٌهم فً ٌناٌر .
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 : فى مثال عملى كما ٌلى امالمشار الٌه تسوٌةالالسجل ووٌمكن تصور 

 

 : 2012أوال : التسوٌة عن شهر ٌناٌر 
             

 ةشتراكات واالقساط المستحقاال ةسجل متابع
 ت القطاع الخاصآعن المإمن علٌهم بمنش
 

 عن شهر  تسوٌة التؤمٌنات االجتماعٌة
 2012ٌناٌر 

 شركل الم تا  الذهبى :اسم المنشؤة                   003425 ة :رقم المنشؤ

 
 جراأل بٌانات المإمن علٌهم

الرقم 
 التؤمٌنى

تارٌخ  االسم
التحاق أو 
 ترك

 متغٌر ساسىأ ةتسلٌم االستمار بٌانات

 جنٌه قر  جنٌه قر  تارٌخ رقم   

 2400 00 3200 00 30/1/2012 792  2012ٌناٌر  2جمالى استمارة إ

 باقى التسوٌة فى الصفحة التالٌة <
 

 ) تابع الصفحة السابقة (
 

 بٌانات السداد المستحق ةجمل قساطألا االشتراكات

رقم  ةالقٌم     متغٌر ساسىأ
لشٌك أو ا
 ٌصالاإل

 التارٌخ

 جنٌه قر  جنٌه قر  جنٌه قر  جنٌه قر  جنٌه قر 

اٌصال  2240 00 2240 00 120 00 840 00 1280 00
1243 

10/2/2012 

 
 

 : 2012 فبراٌرالتسوٌة عن شهر  ثانٌا :         
 ( وتتمثل فً : 2012ببٌانات الشهر السابق )ٌناٌر وتبدأ                

 جمالً األجور األساسٌة إ –أ                
 جمالً األجور المتؽٌرةإ –ب               
 جمالً األقساطإ –ج               
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 تسوٌة التؤمٌنات االجتماعٌة عن شهر 
 2012راٌر بف

 الم تا  الذهبى ةشرك سم المنشؤة :إ                  003425 رقم المنشؤة :

 
 جراأل ٌهمبٌانات المإمن عل

الرقم 
 التؤمٌنى

تارٌخ  سمإلا
التحاق أو 
 ترك

بٌانات تسلٌم 
 ةاالستمار

 متغٌر ساسىأ

 جنٌه قر  جنٌه قر  تارٌخ رقم   

 2400 00 3200 00     جمالى الشهر السابقإ

        حركة التحاق المإمن علٌهم خالل الشهر

 0100 00 0200 00 10/2/12 120 5/2/12 محمود كامل 324

 0200 00 0100 00 12/2/12 130 6/2/12 سٌد أحمد على  412

        األقساط المضافة خالل الشهر

        زٌنب عبد العال أحمد 116

 0300 00 0300 00    االجملل 

 2700 00 3500 00    االجمالى 

        حركة ترك الخدمة للمإمن علٌهم خالل الشهر  

 0200 00 0300 00 20/2/12 61 17/2/12 عٌد حامد 815

 0500 00 0400 00 22/2/12 65 20/2/12 سلوى حسن 940

        األقساط المستبعدة خالل الشهر

        منٌر فخري جرجس 415

 0700 00 0700 00    جملل 

 2000 00 2800 00 الشهر الحالى عن ةساط المستحققجور واالشتراكات واألألا

 اقى التسوٌة فى الصفحة التالٌة <ب                       

 ( ةالسابق ة) تابع الص ح 
 

 بٌانات السداد المستحق ةجمل قساطألا االشتراكات

رقم  ةالقٌم     متغٌر ساسىأ
الشٌك أو 

 صالإلٌا

 التارٌخ

   جنٌه قر  جنٌه قر  جنٌه قر  جنٌه قر  جنٌه قر 

    00 120       

            

    00 005       

    00 010       

            

    00 005       

    00 020       

    00 140       

            

    00 000       

    00 020       

            

    00 005       

    00 025       

 4/3/2012 اٌصال 1935 00 1935 00 115 00 700 00 1120 00
          4629  
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 ات :حظمال

 وتتمثل فً :(  2012( ببٌانات الشهر السابق ) فبراٌر  2012مارس ٌبدأ الشهر التالى )  – 1
 ً األجور األساسٌة لجماإ –أ      
 جمالً األجور المتؽٌرةإ –ب      
 جمالً األقساطإ –ج      
 وهكذا .....     
ذي تقادم عنال هاذه لاد التساوٌة عان الشاهر اعاداإٌاتم اساتخدام بٌاناتهاا فاً  جدٌودة 2عند تقدٌم اسوتمارة  – 2

 عداد التسوٌات الشهرٌة التالٌة إفً  اوالتً ٌتم االعتماد علٌهاالستمارة 
بٌانات المتوافرة فً نظام شبون العاملٌن والمرتبات شانها فً ذلك لمن خبلل اعداد التسوٌة آلٌا إٌمكن  – 3

 افة بٌانات تسلٌم االستمارات وبٌانات السدادضإوذلك بعد  –عدادها آلٌا إالتً ٌتم  2شؤن استمارة 
ماع شاٌك الساداد عان الشاهر المعاد  لً مكتب التؤمٌنات االجتماعٌةإتسلم صورة من التسوٌة الشهرٌة  – 4

 عنل هذه التسوٌة 
قساط المستحقة عن المإمن االشتراكات واأل ةسجل متابعمجموع التسوٌات الشهرٌة ٌتكون منها  – 5

 طاع الخاصت القآعلٌهم بمنش
متابعااة ومراجعااة حسااابها الجااارى المسااجل علااى تووتمكن المنشووؤة موون خووالل فووذه التسوووٌات الشووهرٌة  - 6

 الحاسب اآللى لدى الصندوق
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 مرفقاتال
 
 1رقم  مرفق

 الحد األقصً ألجر االشتراك األساسً
 
 فترة السرٌان الحد األقصً ألجر اإلشتراك األساسً )جنٌه(

 إلً من شهرٌا سنوٌا

02500 0208.34 1/9/1975 30/6/1981 

30000 0250.00 1/7/1981 30/6/1992 

36000 0300.00 1/7/1992 30/6/1993 

04050 0337.50 1/7/1993 30/6/1994 

04500 0375.00 1/7/1994 30/6/1995 

04950 0412.50 1/7/1995 30/6/1996 

05400 0450.00 1/7/1996 30/6/1997 

06000 0500.00 1/7/1997 30/6/1998 

06300 0525.00 1/7/1998 30/6/1999 

06600 0550.00 1/7/1999 30/6/2000 

06900 0575.00 1/7/2000 30/6/2001 

07200 0600.00 1/7/2001 30/6/2002 

07500 0625.00 1/7/2002 30/6/2003 

07800 0650.00 1/7/2003 30/6/2004 

08100 0675.00 1/7/2004 30/6/2005 

08400 0700.00 1/7/2005 30/6/2006 

08700 0725.00 1/7/2006 30/6/2007 

09000 0750.00 1/7/2007 30/6/2008 

09300 0775.00 1/7/2008 30/6/2009 

09600 0800.00 1/7/2009 30/6/2010 

10200 0850.00 1/7/2010 30/6/2011 

10500 0875.00 1/7/2011 30/6/2012 

10950 0912.50 1/7/2012 30/4/2013 

11850 0987.50 1/5/2013 30/6/2014 

12150 1012.50 1/7/2014 2015/6/30 

13440 1120.00 2015/7/1 30/6/2016 

14880 1240.00 1/7/2016 2017/6/30 

16440 1370.00 1/7/2017 30/6/2018 

18120 1510.00 1/7/2018 30/6/2019 

20040 1670.00 1/7/2019 30/6/2020 

 
 مالحظة :

: ٌتحادد الحادان األدناى ) بند ط (  5للمادة  2014لسنة  120طبقا للتعدٌل الوارد بالقانون رقم 
  وٌاتم زٌادتهماا سانوٌا  فاى أول  1/7/2014واألقصى السنوى لهذا األجر بقٌمة كل منهماا فاى 

الساابق   وفاى تحدٌاد  % منساوبة إلاى كال منهماا فاى شاهر ٌونٌاو10ٌولٌو مان كال عاام بنسابة 
الحدٌن المشار إلٌهما ٌراعى جبر كل مان الحادٌن األدناى واألقصاى الشاهرى إلاى أقارب عشارة 

 جنٌهات.
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 2رقم  مرفق
 الحد األدنً ألجر االشتراك األساسً

 فً القطاع الخاص
 
 فترة السرٌان الحد األدنً ألجر اإلشتراك األساسً )جنٌه(

 إلً من شهرٌا سنوٌا

 012.00 1/9/1975 30/4/1980 

 020.00 1/5/1980 30/6/1981 

 025.00 1/7/1981 30/6/1983 

 030.00 1/7/1983 30/6/1984 

 035.00 1/7/1984 30/6/1994 

 045.00 1/7/1994 30/6/2001 

 084.00 1/7/2001 30/6/2002 

 087.50   1/7/2002 30/6/2003 

 091.00 1/7/2003 30/6/2004 

 094.50 1/7/2004 30/6/2005 

 098.00 1/7/2005 30/6/2006 

 101.50 1/7/2006 30/6/2007 

 105.00 1/7/2007 30/6/2008 

 108.50 1/7/2008 30/6/2009 

 112.00 1/7/2009 30/6/2010 

 119.00 1/7/2010     30/6/2011 

 122.50 1/7/2011     30/6/2012 

 127.75 1/7/2012 30/4/2013 

 138.25 1/5/2013 30/6/2014 

1701 141.75 1/7/2014 2015/6/30 

1920 160.00 2015/7/1 30/6/2016 

2160 180.00 1/7/2016 2017/6/30 

2400 200.00 1/7/1917 30/6/2018 

2640 220.00 1/7/2018 30/6/2019 

3000 250.00 1/7/2019 30/6/2020 

 
 : اتمالحظ

وٌازاد سانوٌا بقٌماة العابلوة الخاصاة التاى  1/7/2001جنٌهاا شاهرٌا مان  84الحد األدناً - 1 
 جنٌها . 35لؤلجر األساسى بحد أقصى مقداره نسبة العبلوة من  ضمت

: ٌتحادد الحادان ) بناد ط (  5للماادة  2014لسانة  120طبقا للتعدٌل الوارد بالقانون رقم  – 2
ٌاتم زٌادتهماا   و 1/7/2014األدناى واألقصاى السانوى لهاذا األجار بقٌماة كال منهماا فاى 

% منسااوبة إلااى كاال منهمااا فااى شااهر ٌونٌااو 10ساانوٌا  فااى أول ٌولٌااو ماان كاال عااام بنساابة 
السابق   وفى تحدٌد الحدٌن المشار إلٌهما ٌراعاى جبار كال مان الحادٌن األدناى واألقصاى 

 الشهرى إلى أقرب عشرة جنٌهات.
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 3رقم  مرفق
 الحد األقصً ألجر االشتراك المتغٌر

 

 
 عتبارا منإ

 األقصً ألجر االشتراك المتغٌر )جنٌه(الحد 

لمن ٌشغل منصب 
وزٌر ومن ٌعامل 
معاملة فذا المنصب 
من حٌث المرتب 
 والمعا 

 باقً المإمن علٌهم
 

 شهري سنوي  شهري سنوي 

1/04/1984 45000 0375 45000 3750 

1/07/1987 90000 7500   

1/07/1992   60000 5000 

1/07/2008 12000 1000 07500 0625 

1/07/2009 18000 1500 09000 0750 

2010/07/1   10800 0900 

2011/07/1   12600 1050 

2012/07/1 21600 1800 14400 1200 

 % سنوٌا  منل فى بداٌة كل سنة مٌبلدٌة 15ٌزاد الحد األقصى المشار إلٌل بنسبة 

1/01/2013 24840 2070 16560 1380 

قصى ٌكون الحد األ 1/01/2014
ألجر االشتراك 

 لهذه ال بةالمتؽٌر 
جنٌها سنوٌا   24840

لباقً أو الحد األقصى 
 المإمن علٌهم

 أٌهما أكبر

ٌكون الحد األقصى ألجر  1/1/2014إعتبارا  من 
جنٌل سنوٌا    وٌزاد 19080االشتراك المتؽٌر  بواقع 

% من 15الحد األقصى فى بداٌة كل سنة مٌبلدٌة بنسبة 
هذا األجر فى نهاٌة السنة السابقة   وفً الحد األقصى  ل

تحدٌد الحد األقصً السنوي ٌراعً جبر الحد األقصً 
 جنٌهات . 10الشهري إلً أقرب 

24840 2070 19080 1590 

1/01/2015 24840 2070 21960 1830 

1/01/2016 25320 2110 25320 2110 

1/01/2017 29160 2430 29160 2430 

1/01/2018 33600 2800 33600 2800 

1/01/2019 38640 3220 38640 3220 
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 4رقم  مرفق
 ضافٌة المستحقة وفقا لتوارٌخ االستحقاقنسب المبالغ اإل

 
المبالغ المستحق  ستحقاقإتارٌخ 

 عنها المبلغ االضافً
ضافً عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ االستحقاق المبلغ اإل

 حتى نهاٌة شهر األداء

 المعامل الشهري لًإ من لىإ من

01-09-1975 30-06-2003 01-09-1975 30-06-2003 %12/12 

  01-07-2003 30-06-2004 %12/18 

  01-07-2004 31-12-2006 %12/36 

  01-01-2007 30-06-2008 %12/11 

  01-07-2008 31-08-2008 %12/12 

  01-09-2008 30-09-2008 %12/13 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011 31-03-2013 11.5/12% 

  01-04-2013 31-08-2013 12.25/12% 

  01-09-2013 30-09-2013 11.75/12% 

  01-10-2013 31-12-2013 11.25/12% 

  01-01-2014 31-07-2014 10.75/12% 

  01-08-2014 31-01-2015 11.75/12% 

  01-02-2015 31-12-2015 11.25/12% 

  01-01-2016 31-03-2016 11.75/12% 

  01-04-2016  13.25/12% 

01-07-2003 30-06-2004 01-07-2003 30-06-2004 %12/18 

  01-07-2004 31-12-2006 %12/36 

  01-01-2007 30-06-2008 %12/11 

  01-07-2008 31-08-2008 %12/12 

  01-09-2008 30-09-2008 %12/13 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011 31-03-2013 11.5/12% 

  01-04-2013 31-08-2013 12.25/12% 

  01-09-2013 30-09-2013 11.75/12% 

  01-10-2013 31-12-2013 11.25/12% 

  01-01-2014 31-07-2014 10.75/12% 

  01-08-2014 31-01-2015 11.75/12% 

  01-02-2015 31-12-2015 11.25/12% 

  01-01-2016 31-03-2016 11.75/12% 
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المبالغ المستحق  ستحقاقإتارٌخ 
 عنها المبلغ االضافً

ضافً عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ االستحقاق المبلغ اإل
 حتى نهاٌة شهر األداء

 المعامل الشهري لًإ من لىإ من

  01-04-2016  13.25/12% 

01-07-2004 30-06-2005 01-07-2004 30-06-2005 %12/18 

  01-07-2005 31-12-2006 %12/36 

  01-01-2007 30-06-2008 %12/11 

  01-07-2008 31-08-2008 %12/12 

  01-09-2008 30-09-2008 %12/13 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011 31-03-2013 11.5/12% 

  01-04-2013 31-08-2013 12.25/12% 

  01-09-2013 30-09-2013 11.75/12% 

  01-10-2013 31-12-2013 11.25/12% 

  01-01-2014 31-07-2014 10.75/12% 

  01-08-2014 31-01-2015 11.75/12% 

  01-02-2015 31-12-2015 11.25/12% 

  01-01-2016 31-03-2016 11.75/12% 

  01-04-2016  13.25/12% 

01-07-2005 30-06-2006 01-07-2005 30-06-2006 %12/18 

  01-07-2006 31-12-2006 %12/36 

  01-01-2007 30-06-2008 %12/11 

  01-07-2008 31-08-2008 %12/12 

  01-09-2008 30-09-2008 %12/13 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011 31-03-2013 11.5/12% 

  01-04-2013 31-08-2013 12.25/12% 

  01-09-2013 30-09-2013 11.75/12% 

  01-10-2013 31-12-2013 11.25/12% 

  01-01-2014 31-07-2014 10.75/12% 

  01-08-2014 31-01-2015 11.75/12% 

  01-02-2015 31-12-2015 11.25/12% 

  01-01-2016 31-03-2016 11.75/12% 

  01-04-2016  13.25/12% 

01-07-2006 31-12-2006 01-07-2006 31-12-2006 %12/18 

  01-01-2007 30-06-2008 %12/11 
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المبالغ المستحق  ستحقاقإتارٌخ 
 عنها المبلغ االضافً

ضافً عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ االستحقاق المبلغ اإل
 حتى نهاٌة شهر األداء

 المعامل الشهري لًإ من لىإ من

  01-07-2008 31-08-2008 %12/12 

  01-09-2008 30-09-2008 %12/13 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011 31-03-2013 11.5/12% 

  01-04-2013 31-08-2013 12.25/12% 

  01-09-2013 30-09-2013 11.75/12% 

  01-10-2013 31-12-2013 11.25/12% 

  01-01-2014 31-07-2014 10.75/12% 

  01-08-2014 31-01-2015 11.75/12% 

  01-02-2015 31-12-2015 11.25/12% 

  01-01-2016 31-03-2016 11.75/12% 

  01-04-2016  13.25/12% 

01-01-2007  01-01-2007 30-06-2008 %12/11 

  01-07-2008 31-08-2008 %12/12 

  01-09-2008 30-09-2008 %12/13 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011 31-03-2013 11.5/12% 

  01-04-2013 31-08-2013 12.25/12% 

  01-09-2013 30-09-2013 11.75/12% 

  01-10-2013 31-12-2013 11.25/12% 

  01-01-2014 31-07-2014 10.75/12% 

  01-08-2014 31-01-2015 11.75/12% 

  01-02-2015 31-12-2015 11.25/12% 

  01-01-2016 31-03-2016 11.75/12% 

  01-04-2016  13.25/12% 
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 أمثلة تطبٌقٌة
 ( :1مثال رقم )

وكااان قااد باادأ   نشاااطل  12/1/2013بالمسااتندات لئلشااتراك عاان منشااؤتل وعمالاال فااى تقاادم صاااحب عماال 
 .تقدم لسداد المبالػ المستحقة علٌل  10/6/2013وبتارٌخ  – 2013عتبارا" من أول ٌناٌر إ

 جنٌه . 100مطلوب تحدٌد فذه المبالغ بفرض أن أجر االشتراك الشهرى 
 الحل :

 بؤداء المبالػ اآلتٌة :فى هذه الحالة ٌلتزم صاحب العمل    
  2013إلى ماٌو  2013االشتراكات الشهرٌة عن المدة من ٌناٌر  – 1      

 جنٌل 500=  5×  100=                                     
 مبلػ إضافى عن الشهور التى انتهت مهلة األداء بالنسبة لها :) تقرٌبا ( % 1 – 2      

 

شهر 
 االستحقاق

تارٌخ 
 قاقاالستح

تارٌخ انتهاء مهلة 
 األداء

مدة التؤخٌر حتى 
10/6/2013 

 شهور 5 15/2/2013 1/2/2013 2013  ٌناٌر

 شهور 4 15/3/2013 1/3/2013 2013فبراٌر 

 شهور 3 15/4/2013 1/4/2013 2013مارس 

 شهور 2 15/5/2013 1/5/2013 2013إبرٌل 

 - 15/6/2013 1/6/2013 2013  ماٌو

 
 مالحظات :

على أساس المدة من تارٌخ  2013حتى أبرٌل  2013تم حساب مدة التؤخٌر عن الشهور من ٌناٌر  –أ 
 ( وذلك إلنتهاء مهلة األداء لكل من هذه الشهور. 2013االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء ) ٌونٌو 

ء مهلة قبل تارٌخ انتها 10/6/2013حٌ  أن األداء  2013ال ٌوجد مدة تؤخٌر بالنسبة لشهرماٌو –ب 
 ( . 15/6/2013السداد عن هذا الشهر ) 

 % كما ٌلى : 1وٌتم تحدٌد المبلػ اإلضافى      
 عدد شهور التؤخٌر % ×   1× االشتراك الشهرى     

 اتجنٌه       5=       5% × 1×   100=   2013عن شهر ٌناٌر     
 اتجنٌه      4=       4% × 1×   100=   2013"    "  فبراٌر      
 اتجنٌه      3=       3% × 1×   100=   2004"   "  مارس       
 نجنٌها      2=       2% × 1×   100=   2004"   "  إبرٌل        

                                                                   _____ 
 جنٌها      14                                                     اإلجمالً   

 جنٌها 514وٌكون إجمالً المستحق                                        
 

 مالحظة:
ل ٌمكن استخدام طرٌقة المتوالٌة العددٌة فى حساب إننظرا" ألن االشتراك الشهري مابت فً هذه الحالة   ف

 % وذلك كما ٌلً : 1ألـ 
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 التؤخٌر عن الشهر األخٌرمدة التؤخٌر عن الشهر األول + مدة 

عدد الشهور % × _______________________________ × 1× االشتراك الشهرى 
 المتؤخرة

2 
    5    +2 

 جنٌها  14=            %4 ×  _________     ×  1×  100=     
2      

 :  10/6/2013إجمالى المبالػ الواجب أداإها فى  – 3
 جنٌل  500 = (1) لبنداالشتراكات الشهرٌة من ا –أ

 جنٌها  14 = (2) % مبلػ إضافى من البند 1 –ب
                                                                                    ________ 

 جنٌها    514              اإلجمالً
 

 ( 2مثال رقم )
حتاى  2013لبلشتراكات المستحقة مان ٌنااٌر  20/8/2013ب رض أن تارٌخ السداد فى الممال السابق كان 

  2013ٌولٌو 
  2013إلى ٌولٌو  2013االشتراكات الشهرٌة عن المدة من ٌناٌر  -1

 جنٌل 700=  7×  100=  
 مبلػ إضافى عن الشهور التى انتهت مهلة األداء بالنسبة لها ) تقرٌا ( % 1 –2
 

شهر 
 االستحقاق

تارٌخ 
 االستحقاق

ة تارٌخ انتهاء مهل
 األداء

مدة التؤخٌر حتى 
20/8/2004 

 7 15/2/2013 1/2/2013 2013ٌناٌر 

 6 15/3/2013 1/3/2013 2013فبراٌر 

 5 15/4/2013 1/4/2013  2013مارس 

 4 15/5/2013 1/5/2013 2013إبرٌل 

 3 15/6/2013 1/6/2013 2013ماٌو 

 2 15/7/2013 1/7/2013 2013ٌونٌو

 1 15/8/2013 1/8/2013 2013ٌولٌو

 
 وٌتم تحدٌد المبلغ االضافً كما ٌلً :

 جنٌل      7( =  7% ×  1)  100=  2013عن الشهر ٌناٌر
 جنٌها   6 ( =  6% ×  1)  100=  2013فبراٌر 
 جنٌل 5  ( = 5% ×  1)  100=  2013مارس 
 جنٌهات 4 ( =  4% ×  1)  100=  2013أبرٌل  
 ٌلجن 3( =  3%  ×  1)  100=  2013ماٌو   
 جنٌهات 2=   ( 2% ×  1)  100=  2013ٌونٌو  
 جنٌل 1 =  ( 1% ×  1)  100=  1320ٌولٌو  

 جنٌها   28             
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ونظرا" ألن االشتراك الشهري مابت فً هذه الحالة   فإنل ٌمكن استخدام طرٌقة المتوالٌة العددٌة فى حساب 
 % وذلك كما ٌلً : 1ألـ 
 

 ول + مدة التؤخٌر عن الشهر األخٌرمدة التؤخٌر عن الشهر األ

عدد الشهور % × _______________________________ × 1× االشتراك الشهرى 
 المتؤخرة

2 
    7    +1 

 جنٌها  28=            %7 ×  _________     ×  1×  100=     
2      

 :  20/8/2013إجمالى المبالػ الواجب أداإها فى  – 3
 جنٌل  700 = (1) هرٌة من البنداالشتراكات الش –أ

 جنٌها  28 = (2) % مبلػ إضافى من البند 1 –ب
                                                                                    ________ 

 جنٌها    728              اإلجمالً
 

 ( : 3مثال رقم )
 : للهٌبة بٌانها كما ٌلً ةود فروق إشتراكات مستحقبالت تٌش علً أحد أصحاب األعمال تبٌن وج

 جنٌه 
 2003خبلل عام  100إشتراك شهري مقداره  -1
 2004خبلل عام  200إشتراك شهري مقداره  -2
 2005خبلل عام  300إشتراك شهري مقداره  -3
 2006خبلل عام  400إشتراك شهري مقداره  -4
 (2007)حتً شهر مارس  2007خبلل عام  500إشتراك شهري مقداره  -5

 10/4/2007وقد قام صاحب العمل بؤداء المبالػ المستحقة بتارٌخ 
 

 مطلوب:
 . ةتحدٌد قٌمة اإلشتراكات المستحق -1
 . ةتحدٌد قٌمة المبالػ اإلضافٌة المستحق -2
 . تحدٌد قٌمة المبالػ اإلضافٌة التً تم إع اإه منها -3
 .ة تحدٌد المبالػ اإلضافٌة المسدد -4
 

 هجنٌ  ةاإلشتراكات المستحق أوال:
 1200=  12× 100=  2003عن عام 
 2400=  12× 200=  2004عن عام 
 3600=  12× 300=  2005عن عام 
 4800=  12× 400=  2006عن عام 
 1500=  03× 500=  2007عن عام 

    ----- 
 13500    مجموع
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 ثانٌا: المبالغ اإلضافٌة المستحقة:
 : 31/5/2003 – 1/1/2003من  ةعن اإلشتراكات المستحق -1

 .1/7/2003قبل  ةتممل المبالػ المستحق - أ
 (:2007المبالغ اإلضافٌة عن مدة التؤخٌر من تارٌخ اإلستحقاق حتً تارٌخ األداء )أبرٌل   - ب

 : 30/6/2003 – 1/1/2003المدة من  (1)
 

 إشتراك شهر
 القٌمة
 )جنٌه(

تارٌخ 
 اإلستحقاق

مدة التؤخٌر 
 بالشهر

نسبة المبلغ 
 اإلضافً

 المبلغ اإلضافً
 )جنٌه(

 5 %1 5 1/2/2003 100 2003ناٌر  ٌ

 4 %1 4 1/3/2003 100 2003فبراٌر 

 3 %1 3 1/4/2003 100 2003مارس 

 2 %1 2 1/5/2003 100 2003إبرٌل  

 1 %1 1 1/6/2003 100 2003ماٌو   

 15    500 المجموع

 
 . ونظرا لمبات قٌمة اإلشتراك الشهري

 لمتوالٌة العددٌة كما ٌلً:فإنل ٌمكن تحدٌد المبلػ اإلضافً بطرٌقة ا
5+1 

 جنٌها 15=  5×  ---% × 1×  100
2 

 : 30/6/2004 – 1/7/2003المدة من  (2)
 

 اإلشتراكات المتؤخرة
 )جنٌه(

مدة التؤخٌر 
 بالشهر

نسبة المبلغ 
 اإلضافً

 المبلغ اإلضافً
 )جنٌه(

500 12 1.5% 90 

 
 : 31/12/2006 – 1/7/2004المدة من  (3)

 

 اإلشتراكات المتؤخرة
 جنٌه()

مدة التؤخٌر 
 بالشهر

نسبة المبلغ 
 اإلضافً

 المبلغ اإلضافً
 )جنٌه(

500 30 3% 450 

 
 : 30/4/2007 – 1/1/2007المدة من  (4)

 

 اإلشتراكات المتؤخرة
 )جنٌه(

مدة التؤخٌر 
 بالشهر

نسبة المبلغ 
 اإلضافً

 المبلغ اإلضافً
 )جنٌه(

500 4 11/12 % 18.333 

 
 %11% = 2% + 9البنك المركزي )سنوٌا( =  سعر الخصم المعلن من مالحظة:

 



           1026 أبريل                                                                مذكرات في التأمينات االجتماعية                     

 المذكرة الثانية

 

 ليلي هحود الوزيري –االشتراكات                                                                    هحود حاهد الصياد  –أجر االشتراك  –إدارة الٌظام 

                     w: www.elsayyad.net                        54/60       5791لسٌة  97في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن 

 : 31/5/2004 – 1/6/2003من  ةعن اإلشتراكات المستحق -2
 .1/1/2007قبل  ةتممل المبالػ المستحق - أ
 (:2007المبالغ اإلضافٌة عن مدة التؤخٌر من تارٌخ اإلستحقاق حتً تارٌخ األداء )أبرٌل   - ب

 : 30/6/2004 – 1/7/2003المدة من  (1)
 

 إشتراك شهر
 مةالقٌ

 )جنٌه(
تارٌخ 
 اإلستحقاق

مدة 
التؤخٌر 
 بالشهر

نسبة 
المبلغ 
 اإلضافً

المبلغ 
 اإلضافً
 )جنٌه(

 18.0 %1.5 12 1/07/2003 100 2003ٌونٌو   

 16.5 %1.5 11 1/08/2003 100 2003ٌولٌو   

 15.0 %1.5 10 1/09/2003 100 2003أؼسطس

 13.5 %1.5 9 1/10/2003 100 2003سبتمبر 

 12.0 %1.5 8 1/11/2003 100 2003أكتوبر  

 10.5 %1.5 7 1/12/2003 100 2003نوفمبر

 09.0 %1.5 6 1/01/2004 100 2003دٌسمبر

 15.0 %1.5 5 1/02/2004 200 2004ٌناٌر  

 12.0 %1.5 4 1/03/2004 200 2004فبراٌر 

 09.0 %1.5 3 1/04/2004 200 2004مارس 

 06.0 %1.5 2 1/05/2004 200 2004أبرٌل  

 03.0 %1.5 1 1/06/2004 200 2004ماٌو   

 139.5    1700 المجموع

 
 2003دٌسمبر  – 2003ونظرا لمبات قٌمة اإلشتراك الشهري من ٌونٌو 

 2004ماٌو     – 2004ومن ٌناٌر 
فإنل ٌمكن تحدٌد المبلػ اإلضافً عن كل من ال ترتٌن المشار إلٌهما بطرٌقة المتوالٌة 

 : العددٌة كما ٌلً
 :2003دٌسمبر  – 2003من ٌونٌو 

12+6 
 جنٌل 94.5=     7×  ---% × 1.5×  100

2 
 :2004ماٌو  – 2004من ٌناٌر 

5+1 
 جنٌها 45.0=     5×  ---% × 1.5×  200

2 
------- 
 جنٌل 139.5
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 : 31/12/2006 – 1/7/2004المدة من  (2)
 

 اإلشتراكات المتؤخرة
 )جنٌه(

مدة التؤخٌر 
 بالشهر

غ نسبة المبل
 اإلضافً

 المبلغ اإلضافً
 )جنٌه(

1700 30 3% 1530 

 
 : 30/4/2007 – 1/1/2007المدة من  (3)

 

 اإلشتراكات المتؤخرة
 )جنٌه(

مدة التؤخٌر 
 بالشهر

نسبة المبلغ 
 اإلضافً

 المبلغ اإلضافً
 )جنٌه(

1700 4 11/12 % 62.333 

 
 %11=  %2% + 9سعر الخصم المعلن من البنك المركزي )سنوٌا( =  مالحظة:

 
 : 31/5/2005 – 1/6/2004من  ةعن اإلشتراكات المستحق -3

 .1/1/2007قبل  ةتممل المبالػ المستحق - أ
 : (2007المبالغ اإلضافٌة عن مدة التؤخٌر من تارٌخ اإلستحقاق حتً تارٌخ األداء )أبرٌل   - ب

 :30/6/2005 – 1/7/2004المدة من  (1)
 

 إشتراك شهر
 القٌمة
 )جنٌه(

تارٌخ 
 اإلستحقاق

مدة 
تؤخٌر ال

 بالشهر

نسبة 
المبلغ 
 اإلضافً

المبلغ 
 اإلضافً
 )جنٌه(

 36.0 %1.5 12 1/07/2004 200 2004ٌونٌو   

 33.0 %1.5 11 1/08/2004 200 2004ٌولٌو   

 30.0 %1.5 10 1/09/2004 200 2004أؼسطس

 27.0 %1.5 9 1/10/2004 200 2004سبتمبر 

 24.0 %1.5 8 1/11/2004 200 2004أكتوبر  

 21.0 %1.5 7 1/12/2004 200 2004وفمبرن

 18.0 %1.5 6 1/01/2005 200 2004دٌسمبر

 22.5 %1.5 5 1/02/2005 300 2005ٌناٌر  

 18.0 %1.5 4 1/03/2005 300 2005فبراٌر 

 13.5 %1.5 3 1/04/2005 300 2005مارس 

 09.0 %1.5 2 1/05/2005 300 2005أبرٌل  

 04.5 %1.5 1 1/06/2005 300 2005ماٌو   

 256.5    2900 المجموع

 
 2004دٌسمبر  – 2004ونظرا لمبات قٌمة اإلشتراك الشهري من ٌونٌو 

 2005ماٌو     – 2005ومن ٌناٌر 
فإنل ٌمكن تحدٌد المبلػ اإلضافً عن كل من ال ترتٌن المشار إلٌهما بطرٌقة المتوالٌة 

 : العددٌة كما ٌلً
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 :2004دٌسمبر  – 2004من ٌونٌو 
12+6 

 جنٌها 189.0=     7×  ---% × 1.5×  200
2 

 :2005ماٌو  – 2005من ٌناٌر 
5+1 

 جنٌل 67.5=     5×  ---% × 1.5×  300
2 

------- 
 جنٌل 256.5

 : 31/12/2006 – 1/7/2005المدة من  (2)
 

 اإلشتراكات المتؤخرة
 )جنٌه(

مدة التؤخٌر 
 بالشهر

نسبة المبلغ 
 اإلضافً

 المبلغ اإلضافً
 )جنٌه(

2900 18 3% 1566 

 
 : 30/4/2007 – 1/1/2007المدة من  (3)

 

 اإلشتراكات المتؤخرة
 )جنٌه(

مدة التؤخٌر 
 بالشهر

نسبة المبلغ 
 اإلضافً

 المبلغ اإلضافً
 )جنٌه(

2900 4 11/12 % 106.333 

 
 %11% = 2% + 9سعر الخصم المعلن من البنك المركزي )سنوٌا( =  مالحظة:

 
 : 31/5/2006 – 1/6/2005من  ةعن اإلشتراكات المستحق -4

 . 1/1/2007قبل  ةتممل المبالػ المستحق - أ
 : (2007المبالغ اإلضافٌة عن مدة التؤخٌر من تارٌخ اإلستحقاق حتً تارٌخ األداء )أبرٌل   - ب

 : 30/6/2006 – 1/7/2005المدة من  (1)
 

 إشتراك شهر
 القٌمة
 )جنٌه(

تارٌخ 
 اإلستحقاق

مدة 
التؤخٌر 
 بالشهر

نسبة 
المبلغ 
 اإلضافً

المبلغ 
 اإلضافً
 )جنٌه(

 54.0 %1.5 12 1/07/2005 300 2005ٌونٌو   

 49.5 %1.5 11 1/08/2005 300 2005ٌولٌو   

 45.0 %1.5 10 1/09/2005 300 2005أؼسطس

 40.5 %1.5 9 1/10/2005 300 2005سبتمبر 

 36.0 %1.5 8 1/11/2005 300 2005أكتوبر  

 31.5 %1.5 7 1/12/2005 300 2005نوفمبر

 27.0 %1.5 6 1/01/2006 300 2005دٌسمبر

 30.0 %1.5 5 1/02/2006 400 2006ٌناٌر  
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 24.0 %1.5 4 1/03/2006 400 2006فبراٌر 

 18.0 %1.5 3 1/04/2006 400 2006مارس 

 12.0 %1.5 2 1/05/2006 400 2006أبرٌل  

 06.0 %1.5 1 1/06/2006 400 2006ماٌو   

 373.5    4100 المجموع

 
 2005دٌسمبر  – 2005ونظرا لمبات قٌمة اإلشتراك الشهري من ٌونٌو 

 2006ماٌو     – 2006ومن ٌناٌر 
فإنل ٌمكن تحدٌد المبلػ اإلضافً عن كل من ال ترتٌن المشار إلٌهما بطرٌقة المتوالٌة 

 العددٌة كما ٌلً:
 :2005دٌسمبر  – 2005من ٌونٌو 

12+6 
 جنٌل 283.5=     7×  ---% × 1.5×  300

2 
 :2006ماٌو  – 2006من ٌناٌر 

5+1 
 جنٌها 90.0=     5×  ---% × 1.5×  400

2 
------- 
 جنٌل 373.5

 
 : 31/12/2006 – 1/7/2006المدة من  (2)

 

 اإلشتراكات المتؤخرة
 )جنٌه(

مدة التؤخٌر 
 بالشهر

نسبة المبلغ 
 اإلضافً

 المبلغ اإلضافً
 )جنٌه(

4100 6 3% 738 

 
 : 30/4/2007 – 1/1/2007المدة من  (3)

 

 اإلشتراكات المتؤخرة
 )جنٌه(

مدة التؤخٌر 
 بالشهر

نسبة المبلغ 
 اإلضافً

 المبلغ اإلضافً
 )جنٌه(

4100 4 11/12 % 150.333 

 
 %11% = 2% + 9سعر الخصم المعلن من البنك المركزي )سنوٌا( =  مالحظة:

 
 : 30/11/2006 – 1/6/2006من  ةعن اإلشتراكات المستحق -5

 .1/1/2007لػ المستحقل قبل تممل المبا - أ
 : (2007المبالغ اإلضافٌة عن مدة التؤخٌر من تارٌخ اإلستحقاق حتً تارٌخ األداء )أبرٌل   - ب
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 : 31/12/2006 – 1/7/2006المدة من  (1)
 

 إشتراك شهر
 القٌمة
 )جنٌه(

تارٌخ 
 اإلستحقاق

مدة 
التؤخٌر 
 بالشهر

نسبة 
المبلغ 
 اإلضافً

المبلغ 
 اإلضافً
 )جنٌه(

 36.0 %1.5 6 1/07/2006 400 2006 ٌونٌو  

 30.0 %1.5 5 1/08/2006 400 2006ٌولٌو   

 24.0 %1.5 4 1/09/2006 400 2006أؼسطس

 18.0 %1.5 3 1/10/2006 400 2006سبتمبر 

 12.0 %1.5 2 1/11/2006 400 2006أكتوبر  

 06.0 %1.5 1 1/12/2006 400 2006نوفمبر

 126.0    2400 المجموع

 
 2006نوفمبر  – 2006لمبات قٌمة اإلشتراك الشهري من ٌونٌو  ونظرا

 فإنل ٌمكن تحدٌد المبلػ اإلضافً بطرٌقة المتوالٌة العددٌة كما ٌلً:
6+1 

 جنٌها 126=     6×  ---% × 1.5×  400
2 

 : 30/4/2007 – 1/1/2007المدة من  (2)
 

 اإلشتراكات المتؤخرة
 )جنٌه(

مدة التؤخٌر 
 بالشهر

نسبة المبلغ 
 ضافًاإل

 المبلغ اإلضافً
 )جنٌه(

2400 4 11/12 % 88 

 
 %11% = 2% + 9سعر الخصم المعلن من البنك المركزي )سنوٌا( =  مالحظة:

 
 : 31/03/2007 – 1/12/2006من  ةعن اإلشتراكات المستحق -6

 .1/1/2007 من ةتممل المبالػ المستحق - أ
 (:2007ً تارٌخ األداء )أبرٌل المبالغ اإلضافٌة عن مدة التؤخٌر من تارٌخ اإلستحقاق حت  - ب

 

 إشتراك شهر
 القٌمة
 )جنٌه(

تارٌخ 
 اإلستحقاق

مدة 
التؤخٌر 
 بالشهر

نسبة 
المبلغ 
 اإلضافً

المبلغ 
 اإلضافً
 )جنٌه(

 14.666 %11/12 4 1/01/2007 400 2006دٌسمبر 

 13.750 %11/12 3 1/02/2007 500 2007ٌناٌر  

 09.166 %11/12 2 1/03/2007 500 2007فبراٌر 

 -- -- -- 1/04/2007 500 2007مارس 

 37.582    1900 المجموع

 
 %11% = 2% + 9سعر الخصم المعلن من البنك المركزي )سنوٌا( =  مالحظة:
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 2007مارس   – 2007ونظرا لمبات قٌمة اإلشتراك الشهري من ٌناٌر 
 فإنل ٌمكن تحدٌد المبلػ اإلضافً بطرٌقة المتوالٌة العددٌة كما ٌلً:

 
3+2 

 جنٌل 22.916    = 2×  ---% × 11/12×  500
2 

 جنٌل 14.666  2006ٌضاؾ المبلػ اإلضافً عن شهر دٌسمبر 
-------- 
 جنٌل 37.582

لااذلك لاام  –ونظاارا ألن إشااتراك شااهر مااارس قااد تاام أداإه خاابلل المهلااة المحااددة لااؤلداء 
 ٌحسب عنل مبلػ إضافً

 
 :ة المستحق ثالثا: ملخص اإلشتراكات والمبالغ اإلضافٌة

 

 المدة
اإلشتراكات 
 ةالمستحق
 )جنٌه(

المبالغ  31/12/2006المبالغ اإلضافٌة حتً 
اإلضافٌة 
من 

1/1/2007 
 )جنٌه(

 إلً من

 المدة
 المبلغ
 إلً من )جنٌه(

01/01/2003 31/05/2003 00500 1/1/2003 30/06/2003 0015.0 018.333 

   1/7/2003 30/06/2004 0090.0  

   1/7/2004 31/12/2006 0450.0  

01/06/2003 31/05/2004 01700 1/7/2003 30/06/2004 0139.5 062.333 

   1/7/2004 31/12/2006 1530.0  

01/06/2004 31/05/2005 02900 1/7/2004 30/06/2005 0256.5 106.333 

   1/7/2005 31/12/2006 1566.0  

01/06/2005 31/05/2006 04100 1/7/2005 30/06/2006 0373.5 150.333 

   1/7/2006 31/12/2006 0738.0  

01/06/2006 30/11/2006 02400 1/7/2006 31/12/2006 0126.0 088.000 

01/12/2006 31/03/2007 01900    037.582 

 462.914 5284.5   13500  المجموع

 
 جنٌل          : النتٌجة النهائٌة

 13500.00        األداءاإلشتراكات المستحقة  -1
 :ة المبالغ اإلضافٌة المستحق -2

 5284.500    31/12/2006عن المدة حتً 
 0462.914     1/1/2007عن المدة من 

 : المبالغ اإلضافٌة التً تم اإلعفاء منها -3
 2006لسنة  153أشهر من تارٌخ العمل بالقانون رقم  6حٌ  تم السداد خبلل 

 جنٌل 5284.5     ووه 24/12/2006من 
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 00462.92    ٌجبر كسر القرش لٌصبح 462.914دد المبلػ اإلضافً المس -4
--------- 

 13962.92      10/4/2007مالً المبلػ المسدد فً إج -5


