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مذكرات فً
التؤمٌنات االجتماعٌة

المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد االشتراك
فً قانون التؤمٌن االجتماعً
الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975

إعداد
محمد حامد الصٌاد

لٌلً محمد الوزٌري

مستشار التؤمٌن االجتماعً
وكٌل أول وزارة التؤمٌنات (سابقا)
رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً
للعاملٌن بالحكومة (سابقا)

مستشار التؤمٌن االجتماعً
رئٌس مجلس إدارة
الهٌئة العامة للتؤمٌن والمعاشات (سابقا)
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الفهرس
الموضوع
مقدمة
المبحث األول

 :مدد اإلعارة الخارجٌة بدون أجر ومدد اإلجازات الخاصة بددون
أجر للعمل بالخارج
المبحث الثانً  :مدة اإلجازة الخاصة بدون أجر لؽٌر العمل
المبحث الثالث  :اإلجازة الخاصة بدون أجر لرعاٌة الطفل
المبحث الرابع  :اإلجازة الدراسٌة بدون أجر
المبحث الخامس  :مدد العمل نصؾ الوقت بنصؾ أجر
المبحث السادس  :مدد البعثات العلمٌة بدون أجر
المبحث السابع  :مدد اإلعارة الداخلٌة ومدد االنتداب طول الوقت ومدد اإلجازات
الخاصة للعمل بالداخل
المبحث الثامن  :مدد التجنٌد اإللزامً
المبحث التاسع  :مدد االستدعاء واالستبقاء بالقوات المسلحة
الجداول
جدول رقم  : 6بتحدٌد األقساط الشهرٌة التى تقتطع من األجر فدى حالدة اختٌدار
المإمن علٌه أداء المبالػ المستحقة علٌه بالتقسٌط
أمثلة تطبٌقٌة
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مقدمة
تناولنا فً المذكرة الثانٌة  :إدارة النظام  -أجر االشتراك – االشتراكات :
موضوع أحكام االشتراكات فً األحوال العادٌة ( وجود المإمن علٌه علً رأس العمل ) .
ونتناول فدً ذدذه المدذكرة بشدكل مختصدر موضدوع أحكدام خاصدة بدبعا مددد االشدتراك فدً قدانون التدؤمٌن
االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975مع االستعانة بؤمثلة تطبٌقٌة – و ذلك علً النحو التالً :
المبحث األول  :مدد اإلعارة الخارجٌة بدون أجر ومدد اإلجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج .
المبحث الثانً  :مدة اإلجازة الخاصة بدون أجر لؽٌر العمل .
المبحث الثالث  :اإلجازة الخاصة بدون أجر لرعاٌة الطفل .
المبحث الرابع  :اإلجازة الدراسٌة بدون أجر.
المبحث الخامس  :مدد العمل نصؾ الوقت بنصؾ أجر.
المبحث السادس  :مدد البعثات العلمٌة بدون أجر.
المبحث السابع  :مدد اإلعارة الداخلٌة ومدد االنتداب طول الوقت ومدد اإلجازات الخاصة للعمل بالداخل.
المبحث الثامن  :مدد التجنٌد اإللزامً .
المبحث التاسع  :مدد االستدعاء واالستبقاء بالقوات المسلحة .
الجداول
جدول رقم  : 6تحدٌد األقساط الشهرٌة التى تقتطع من األجر فى حالة اختٌار المدإمن علٌده أداء المبدالػ
المستحقة علٌه بالتقسٌط .
أمثلة تطبٌقٌة

و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌل
محمد حامد الصٌاد

لٌلً محمد الوزٌري

مستشار التؤمٌن االجتماعً
وكٌل أول وزارة التؤمٌنات (سابقا)
رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً
للعاملٌن بالحكومة (سابقا)

مستشار التؤمٌن االجتماعً
رئٌس مجلس إدارة
الهٌئة العامة للتؤمٌن والمعاشات (سابقا)
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المبحث األول
مدد اإلعارة الخارجٌة بدون أجر
()1
ومدد اإلجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج
 -1المدد التً تعتبر فً حكم االعارة أو اإلجازة للعمل فً الخارج :
أ -مدد اإلعارة أو اإلجازة الخاصة للعمل بإحدى المنظمات الدولٌة أواإلقلٌمٌة أوالهٌئات الدولٌة داخل
الجمهورٌة .
ب -حالة المإمن علٌه المرخص له بإجازة خاصة لؽٌر العمل إذا ما ثبت إلتحاقه بإحدى الجهات
المنصوص علٌها فى البند السابق أو ثبت إلتحاقه بعمل خارج البالد وذلك من تارٌخ إلتحاقه بالعمل.
 -2الملتزم بؤداء االشتراكات واألقساط  ،نوع العملة التى تإدى بها :
أٌ -لتزم المإمن علٌه بحصته وحصة صاحب العمل فً االشتراكات المستحقة عن ذذه المدد .
بٌ -لتزم بؤداء االشتراكات :
( )1بإحدى العمالت األجنبٌة المعلن لها سعر من البنك المركزي المصري .
( )2بالنسبة لمدد اإلعارات أو اإلجازات الخاصة بدون أجر للعمل بوحدات المنظمات الدولٌة داخل
جمهورٌة مصر العربٌة بالعملة األجنبٌة أو ما ٌعادلها بالعملة المصرٌة.
ج -تإدى االشتراكات للصندوق بواسدطة البندك الدذي ٌحددده أو أحدد فروعده أو مراسدلٌه بإحددى وساالل
الدفع اآلتٌة :
( )1اإلٌداع لدى البنك بحساب الصندوق المختص بموجب إذن تورٌد صادر من الصندوق .
( )2التحوٌالت المصرفٌة أو اإللكترونٌة .
( )3شٌكات مصرفٌة أو سٌاحٌة مقبولة الدفع .
( )4الكروت اإلئتمانٌة .
د -تتم المحاسبة بالنقد األجنبى طبقدا" ألسدعار الصدرؾ المعلندة فدً السدوق المصدرفٌة الحدرة فدى تدارٌخ
السداد للصندوق .
ﻫ -األقساط المستحقة على المإمن علٌه ٌ :ستمر أداءذا خالل مدة اإلعارة أو اإلجازة بالعملة المحلٌة .
و -إذا كان المإمن علٌه المعار بالخارج ٌتقاضً أجره من صاحب العمل األصلً فٌلتزم صاحب العمل
بسداد اإلشتراكات واألقساط المستحقة للصندوق المختص فً المواعٌد الدورٌة المحددة لسداد
اإلشتراكات وٌتحمل كل من المإمن علٌه وصاحب العمل فً ذذه الحالة بحصته فً اإلشتراكات .
 -3األجر الذي تإدي علً أساسه االشتراكات :
أ  -بالنسبة لألجر األساسً ،
وعناصر األجر المتؽٌر التً ال ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوي أداء المإمن علٌه ( مثال
البدالت والعالوة االجتماعٌة والعالوة اإلضافٌة  ،والعالوات الخاصة التً لم ٌتم ضامها الاً األجار
األساسً ) :
أجر المإمن علٌه بافتراا عدم حصدوله علدى اإلجدازة سدواء فدى ذلدك االشدتراكات المسدتحقة عدن
األجر األساسى أو عناصر األجر المتؽٌر المشار إلٌها .
_____________________________

( )1المواد من  51 : 49من قرار وزٌر المالٌة رقم  554لسنة  – 2007وذً ذات األحكم التً كان ٌتضمنها قرار وزٌر التؤمٌنات رقم  104لسنة . 1985

أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن  97لسٌت 2791

هحود حاهد الصياد – ليلي هحود الوسيزي

36/4

w: www.elsayyad.net

هذكزاث في التأهيٌاث االجتواعيت
الوذكزة الثالثت

أبزيل 1026

ب  -بالنسبة لعناصر األجر المتؽٌر التى ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوى أداء المإمن علٌه (
مثل الحوافز والمكافآت .....الخ ) :
تتحدد طرٌقة حساب ذذه العناصر بمتوسط مدا اسدتحق عنده اشدتراكات خدالل سدنة االشدتراك عدن
ذذه العناصرالمشار إلٌها السابقة على اإلجازة أو مدة اشتراك المإمن علٌه عن ذذا األجر إن قلت
عن ذلك .
 -4االشتراكات المستحقة :
تتحدد االشتراكات المستحقة عن فترة اإلعارة أو اإلجازة وفقا لما ٌؤتى :
أ -حصة صاحب العمل وحصة المإمن علٌه فى االشتراكات المستحقة لتموٌل تؤمٌن الشٌخوخة والعجدز
والوفاة .
ب -النسبة التى تؽطى التعوٌا عن العجز المستدٌم فدى تدؤمٌن إصدابات العمدل وتتحددد بالنسدبة للمدإمن
علٌهم من العاملٌن بوحددات القطداع العدام أو القطداع الخداص بد  % 1مدن أجدر االشدتراك وبالنسدبة
للعاملٌن بالقطاع الحكومى ب . % 2/1
ج -االشتراكات الممولة لتؤمٌن البطالة إذا كان المإمن علٌه من العاملٌن بالقطاعٌن العام والخاص وكان
من الفئات المنتفعة بؤحكامه .
وبالتالً تكون االشتراكات المستحقة كما ٌلً :
ٌلتزم بالحصتٌن المإمن علٌه
نوع التؤمٌن

حكومة

شٌخوخة وعجز ووفاة
إصابات العمل
المرض
البطالة
جملة اشتراك األجر المتؽٌر
المكافؤة
جملة اشتراك األجر األساسً

%15
%0.5
×××
×××
%15.5
%02
%17.5

صاحب العمل
قطاع
عام
%15
%01
×××
%02
%18
%02
%20

قطاع
خاص
%15
%01
×××
%02
%18
%02
%20

مإمن
علٌه

حكومة

%10
×××
×××
×××
%10
%03
%13

%25
%0.5
×××
×××
%25.5
%05
%30.5

االجمالً
قطاع
عام
%25
%01
×××
%02
%28
%05
%33

قطاع
خاص
%25
%01
×××
%02
%28
%05
%33

 -5مواعٌد أداء االشتراكات واألقساط :
ٌلتزم المإمن علٌه بؤداء االشتراكات للهٌئة وكذلك ما ٌكون علٌه من أقساط فى المواعٌد الدورٌة المحددة
ألداء اال شدددتراكات عدددن األجدددر األساسدددى بدددافتراا عددددم قٌامددده باإلعدددارة أو اإلجدددازة سدددواء فدددى ذلدددك
االشتراكات المستحقة عن األجر األساسى أو تلك المستحقة عن األجر المتؽٌر .
 -6الجزاء المترتب علً التؤخٌر فً أداء اإلشتراكات واألقساط :
أٌ -ل تزم المإمن علٌه فى حالة تؤخٌره فى السداد بدؤداء مبلدػ إضدافى بواقدع نسدبة تسداوي سدعر الخصدم
المعلن من البنك المركزي المصري فً الشدهر الدذي ٌتعدٌن سدداد المبدالػ فٌده مضدافا الٌده  %2مدن
مجمددوع االشددتراكات واألقسدداط المسددتحقة علددى المددإمن علٌدده وذلددك عددن المدددة المحددددة مددن تددارٌخ
وجوب األداء حتى نهاٌة شهر السداد .
وحٌث تطور سعر الخصم المعلن من البنك المركزي إعتبارا من  2007/1/1كما ٌلً :
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التارٌخ
2007/01/01
2008/06/29
2008/08/10
2008/09/21
2009/02/15
2009/03/29
2009/05/17
2009/06/21
2009/08/02
2011/11/28
2013/03/24
2013/08/04
2013/09/22
2013/12/08
2014/07/20
2015/01/18
2015/12/27
2016/03/20

سعر الخصم المعلن
%09.00
%10.00
%11.00
%11.50
%10.50
%10.00
%09.50
%09.00
%08.50
%09.50
%10.25
%09.75
%09.25
%08.75
%09.75
%09.25
%09.75
%11.25

وعلً ذلك تكون نسب المبالػ االضافٌة المستحقة وفقا لتوارٌخ االستحقاق كما ٌلً :
المبلػ اإل ضافً عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ االستحقاق حتى نهاٌة
شهر األداء
من
الً
المعامل الشهري

11/12%
12/12%
13/12%
13.5/12%
12.5/12%
12/12%
11.5/12%
11/12%
10.5/12%
11.5/12%
12.25/12%
11.75/12%
11.25/12%
10.75/12%
11.75/12%
11.25/12%
11.75/12%
13.25/12%

30-06-2008
31-08-2008
30-09-2008
28-02-2009
31-03-2009
31-05-2009
30-06-2009
31-08-2009
30-11-2011
31-03-2013
31-08-2013
30-09-2013
31-12-2013
31-07-2014
31-01-2015
31-12-2015
31-03-2016
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01-01-2007
01-07-2008
01-09-2008
01-10-2008
01-03-2009
01-04-2009
01-06-2009
01-07-2009
01-09-2009
01-12-2011
01-04-2013
01-09-2013
01-10-2013
01-01-2014
01-08-2014
01-02-2015
01-01-2016
01-04-2016

تارٌخ االستحقاق
من

الى

01-01-2007
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و ٌعفى المإمن علٌه من أداء المبلػ اإلضافى فدى حالدة السدداد خدالل شدهر مدن تدارٌخ انتهداء سدنة
اإلعددارة أو اإلجددازة وتكددون مهلددة اإلعفدداء بالنسددبة ل شددتراكات واألقسدداط المسددتحقة عددن السددنة
األخٌرة ستة أشهر من تارٌخ انتهاء اإلعارة أو اإلجازة .
ب -فددى حالددة حدددو وفدداة المددإمن علٌدده خددالل المهلددة المحددددة ل عفدداء مددن المبلددػ اإلضددافى وقبددل أداء
المبالػ المستحقة علٌه عن مدة اإلعدارة أو اإلجدازة ٌعفدى المسدتحقون عنده مدن المبلدػ اإلضدافى إذا
قاموا بالسداد خالل ستة أشهر من تارٌخ الوفاة .
جٌ -سدد المبلػ اإلضافى بذات العملة والكٌفٌة التى تسدد بها االشتراكات واألقساط .
 -7إ لتزام صاحب العمل فى حالة عدم قٌام المإمن علٌاه بساداد االشاتراكات واألقسااط حتاى تاارٌخ عودتاه
إلى العمل :
أ -فددى حالددة عدددم قٌددام المددإمن علٌدده بسددداد االشددتراكات واألقسدداط المسددتحقة علٌدده حتددى انتهدداء المهلددة
المحددة ل عفاء من المبلػ اإلضافى ٌلتزم صاحب العمل بتحصٌل جملة المستحق على المإمن علٌه
( إشتراكات ومتجمد اقساط ومبلػ إضافى ) بالخصم من أجر المإمن علٌه .
وٌتم التحصٌل:
( )1بطرٌق التقسٌط وفقا"
للجدول رقم  : 6تحدٌد األقساط الشهرٌة التى تقتطع من األجر فى حالة اختٌار المإمن علٌه
أداء المبالػ المستحقة علٌه بالتقسٌط .
وتتحدد قٌمة القسط على أساس سن المإمن علٌه فى أول الشهر التالى النتهاء مهلدة اإلعفداء
من المبلػ اإلضافى .
( )2إذا كانت قٌمة القسط تجاوز ربع األجر فٌجوز للمإمن علٌه طلب أداء ذذه المبالػ فى حدود :
(أ) ربع إجمالً األجر.
(ب) التقسٌط علً خمس سنوات وذلك بعد موافقة الصندوق المختص .
مع مراعاة أن المدٌونٌة فً ذاتٌن الحالتٌن تستمر قائمة حتى سداد كامل المبلػ .
بٌ -لتزم صاحب العمل بسداد األقساط المشار إلٌها للصدندوق فدى المواعٌدد الدورٌدة أعتبدارا" مدن أجدر
الشهر التدالى إلنتهداء مهلدة اإلعفداء وفدى حالدة تدؤخره فدى السدداد ٌلتدزم – صداحب العمدل – بدالمبلػ
اإلضافى عن المدة من تارٌخ وجوب أداء القسط إلً الصندوق حتً نهاٌة شهر السداد .
ج -فى حالة ا نتهاء المهلة المحددة ل عفاء من المبالػ اإلضافٌة دون وجود عالقة عمل ٌلتزم المإمن
علٌه بسداد اال شتراكات والمبالػ اإلضافٌة المستحقة دفعة واحدة فى مٌعاد ؼاٌته تحقق واقعة
إستحقاق الحقوق التؤمٌنٌة .
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المبحث الثانً
مدة اإلجازة الخاصة بدون أجر لؽٌر العمل

()3()2()1

أوال  :االشتراكات
 – 1القواعد المنظمة إلبداء الرؼبة فً االشتراك عن مدة اإلجازة من عدمه :
أ – للمإمن علٌه حق االشتراك عن مدة اإلجازة الخاصة بدون أجر أو عدم االشتراك عنها .
ب  -للمإمن علٌه أن ٌبدى رؼبته فى اإلشتراك عن مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل قبل قٌامه باإلجازة
 ،كما ٌجوز له أن ٌبدى ذدذه الرؼبدة فدى تدارٌخ الحدق لهدذا المٌعداد وبمدا ال ٌجداوز تدارٌخ تحقدق
واقعة اإلستحقاق فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة .
( )1تنص المادة  69من قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة الصادربالقانون رقم  47لسنة  1978علً أنه :
تكون حاالت الترخٌص بإجازة بدون مرتب على الوجه اآلتى :
(ٌ ) 1منح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدذما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على األقل إجازة بدون مرتب  .وال ٌجوز أن تجاوز ذذه اإلجازة مدة
بقاء الزوج فى الخارج وٌسرى ذذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملٌن فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو القطاع الخاص .
وٌتعٌن على الجهة اإلدارٌة أن تستجٌب لطلب الزوج أو الزوجة فى جمٌع األحوال .
(ٌ ) 2جوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب لألسباب التى ٌبدٌها العامل وتقدرذا السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها .
وال ٌجوز فى ذذه الحالة ترقٌة العامل إلى درجات الوظائؾ العلٌا إال بعد عودته من اإلجازة كما ال ٌجوز الترخٌص بهذه اإلجازة لمن ٌشؽل إحدى تلك
الوظائؾ قبل مضى سنة علً األقل من تارٌخ شؽله لها (.)1
_________________________________________________________________________
( )1الفقرة الثانٌة من البند ( )2مضافة بالقانون رقم  108لسنة  -1981الجرٌدة الرسمٌة العدد  28فى 1981 /7/ 9
وفى ؼٌر حالة الترقٌة لدرجات الوظائؾ العلٌا ال تجوز ترقٌة العامل الذى تجاوز إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أٌامها أو فصل
بٌنها فاصل زمنى ٌقل عن سنة .
وتحدد أقدمٌة العامل عند عودته من اإلجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن ٌوضع أمامه عدد من العاملٌن مماثل للعدد الذى كان ٌسبقه فى
نهاٌة مدة األربع سنوات أو جمٌع العاملٌن الشاؼلٌن لدرجة الوظٌفة عند عودته أٌهما أقل .
(ٌ ) 3جوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب إلحدى الكلٌات أو المعاذد العلٌا إجازة بدون مرتب عن أٌام االمتحان الفعلٌة .
وٌجوز للجهة اإلدارٌة شؽل وظٌفة العامل الذى رخص له بإجازة بدون مرتب لمدة سنة علً األقل بالتعٌٌن أو الترقٌة علٌها .
( )2تنص المادة  71من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  48لسنة  1978علً أنه :
تكون حاالت الترخٌص بإجازة بدون مرتب على الوجه اآلتى :
(ٌ ) 1منح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدذما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على األقل إجازة بدون مرتب  .وال ٌجوز أن تجاوز ذذه اإلجازة مدة
بقاء الزوج فى الخارج  ،كما الٌجوز أن تتصل ذذه اإلجازة بإعارة إلً الخارج  ،وٌتعٌن علً الوحدة أن تستجٌب لطلب الزوج أو الزوجة فى جمٌع األحوال.
(ٌ ) 2جوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب لألسباب التى ٌبدٌها العامل وتقدرذا السلطة المختصة وفقا للقواعد التى تضعها .
(ٌ ) 3جوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب إلحدى الكلٌات أو المعاذد العلٌا إجازة بدون مرتب عن أٌام االمتحان الفعلٌة .
وٌجوز للجهة اإلدارٌة شؽل وظٌفة العامل الذى رخص له بإجازة بدون مرتب لمدة سنة علً األقل بالتعٌٌن أو الترقٌة علٌها .
( )3المواد من  58 : 52من قرار وزٌر المالٌة رقم  554لسنة  - 2007حلت ﻫذه المواد محل قرار وزٌر التؤمٌنات رقم  24لسنة . 1988
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جٌ -قدم طلب إبداء الرؼبة المشار إلٌه على النموذج رقم ( )52المرافق للقرار الوزاري  554لسنة
 ، 2007والٌجوز للمإمن علٌه أن ٌعدل عن رؼبته فى االشتراك بؤى حال من األحوال
وٌراعى أن تشمل الرؼبة سنوات تجدٌد اإلجازة .
ً
د -فى حالة وفاة المإمن علٌه ٌجوز للمستحقٌن عنه طلب حساب مدة اإلجازة وفقا لما سبق فى مٌعاد
ؼاٌته ثالثة شهور من تارٌخ ورود طلب صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة للصندوق على أن تإدى المبالػ
المستحقة دفعة واحدة خالل ثالثة شهور من تارٌخ تقدٌم طلب الحساب .
 -2ال ٌجوز شراء مدة اإلجازة الخاصة بدون أجر لؽٌر العمل فً حالة عدم ابداء المإمن علٌه رؼبتاه فاً
االشتراك عنها
 -3على صاحب العمل اإلطالع على جواز سفر المإمن علٌه قبل تجدٌد اإلجازة المشار إلٌها وتطبٌق
أحكام اإلجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج إذا ثبت إلتحاق المإمن علٌه بعمل خارج البالد وذلك
إعتباراً من تارٌخ إلتحاقه بهذا العمل .
 -4االشتراكات التى ٌلتزم بها المإمن علٌه فى حالة رؼبته فى االشتراك عن مدة اإلجازة :
أ -حصة المإمن علٌه وحصدة صداحب العمدل فدى اشدتراكات تدؤمٌن الشدٌخوخة والعجدز والوفداة ونظدام
المكافؤة .
ب -إشتراكات تؤمٌن البطالة إذا كدان مدن العداملٌن بالقطداعٌن العدام والخداص  ،وكدان ممدن تسدري فدً
شؤنهم احكام ذذا التؤمٌن .
ج -حصة المإمن علٌه وحصة صداحب العمدل فدى اشدتراكات تدؤمٌن المدرا التدً تؽطدً حدق العدالج
والرعاٌة الطبٌة وتتحدد بنسبة  % 4من األجر وذلك إذا كدان المدإمن علٌده ممدن تسدرى فدى شدؤنهم
أحكام ذذا التؤمٌن وقضٌت اإلجازة داخل البالد .
د -ال تإدى أٌة أشتراكات لحساب تؤمٌن إصابات العمل .
وبالتالً تكون االشتراكات المستحقة كما ٌلً :
أ – فً حالة قضاء اإلجازة بدون أجر لؽٌر العمل داخل البالد :
( )1أبدٌت الرؼبة فً االشتراك عنها :
ٌلتزم بالحصتٌن المإمن علٌه
نوع التؤمٌن

حكومة

شٌخوخة وعجز ووفاة
إصابات العمل
المرض
البطالة
جملة اشتراك األجر المتؽٌر
المكافؤة
جملة اشتراك األجر األساسً

%15
×××
%3
×××
%18
%02
%20

صاحب العمل
قطاع
عام
%15
×××
%3
%02
%20
%02
%22

قطاع
خاص
%15
×××
()1
%3
%02
%20
%02
%22

مإمن
علٌه

حكومة

%10
×××
%1
×××
%11
%03
%14

%25
×××
%4
×××
%29
%05
%34

االجمالً
قطاع
عام
%25
×××
%4
%02
%31
%05
%36

قطاع
خاص
%25
×××
()1
%4
%02
%31
%05
%36

( )1تستحق فقط حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن المرا التً تؽطً حق العالج والرعاٌة الطبٌة وتتحدد بنسبة  %4من األجدر
 ،وال تستحق حصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن المرا التً تؽطً تعوٌا األجر ومصارٌؾ االنتقال وتتحدد بنسبة . % 1
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( )2لم تبد الرؼبة فً االشتراك عنها :
ٌلتزم بالحصتٌن المإمن علٌه
نوع التؤمٌن
شٌخوخة وعجز ووفاة
إصابات العمل
المرض
البطالة
جملة اشتراك األجر المتؽٌر
المكافؤة
جملة اشتراك األجر األساسً

صاحب العمل
قطاع
حكومة
عام
×××
×××
×××
×××
%3
%3
×××
×××
%3
%3
×××
×××
%3
%3

قطاع
خاص
×××
×××
()1
%3
×××
%3
×××
%3

مإمن
علٌه

حكومة

×××
×××
%1
×××
%1
×××
%1

×××
×××
%4
×××
%4
×××
%4

االجمالً
قطاع
عام
×××
×××
%4
×××
%4
×××
%4

قطاع
خاص
×××
×××
()1
%4
×××
%4
×××
%4

( )1تستحق فقط حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن المرا التً تؽطً حق العالج والرعاٌة الطبٌة وتتحدد بنسبة  %4من األجر ،
وال تستحق حصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن المرا التً تؽطً تعوٌا األجر ومصارٌؾ االنتقال وتتحدد بنسبة . % 1

ب – فً حالة قضاء اإلجازة بدون أجر لؽٌر العمل خارج البالد :
ٌلتزم بالحصتٌن المإمن علٌه
نوع التؤمٌن

حكومة

شٌخوخة وعجز ووفاة
إصابات العمل
المرض
البطالة
جملة اشتراك األجر المتؽٌر
المكافؤة
جملة اشتراك األجر األساسً

%15
×××
×××
×××
%15
%02
%17

صاحب العمل
قطاع
عام
%15
×××
×××
%02
%17
%02
%19

قطاع
خاص
%15
×××
×××
%02
%17
%02
%19

مإمن
علٌه

حكومة

%10
×××
×××
×××
%10
%03
%13

%25
×××
×××
×××
%25
%05
%30

االجمالً
قطاع
عام
%25
×××
×××
%02
%27
%05
%32

قطاع
خاص
%25
×××
×××
%02
%27
%05
%32

 - 5األجر الذي تإدي علً أساسه االشتراكات :
أ  -بالنسبة لألجر األساسً ،
وعناصر األجر المتؽٌر التً ال ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوي أداء المإمن علٌه ( مثال
البدالت والعالوة االجتماعٌة والعالوة اإلضافٌة  ،والعالوات الخاصة التً لم ٌتم ضامها الاً األجار
األساسً ) :
أجر المإمن علٌه بافتراا عدم حصدوله علدى اإلجدازة سدواء فدى ذلدك االشدتراكات المسدتحقة عدن
األجر األساسى أو عناصر األجر المتؽٌر المشار إلٌها .
ب  -بالنسبة لعناصر األجر المتؽٌر التى ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوى أداء المإمن علٌه
( مثل الحوافز والمكافآت .....الخ ) :
تتحدد طرٌقة حساب ذذه العناصر بمتوسط مدا اسدتحق عنده اشدتراكات خدالل سدنة االشدتراك عدن
ذذه العناصرالمشار إلٌها السابقة على اإلجازة أو مدة اشتراك المإمن علٌه عن ذذا األجر إن قلت
عن ذلك .
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 -6مٌعاد أداء االشتراكات :
أٌ -لتزم المإمن علٌه بؤداء االشتراكات المستحقة علٌه عن كل سنة علً حدة من سدنوات مددة اإلجدازة
خالل شهر من تارٌخ انتهاء سنة اإلجازة ( تنتهً المهلة فً الٌوم المقابل من الشدهر التدالً لتدارٌخ
انتهاء سنة اإلجازة  ،إذا لدم ٌتضدمن الشدهر التدالً ٌدوم مقابدل لتدارٌخ انتهداء اإلجدازة تنتهدً المهلدة
بنهاٌة الشهر التالً إلنتهاء اإلجازة )
ب -فً حالة التؤخٌر فً أداء اإلشتراكات ٌلتزم بؤداء مبلػ إضافً ٌحدد بنسبة سعر الخصم المعلن مدن
البنك المركزي المصري فً الشهر الذي ٌتعٌن فٌه السدداد مضدافا الٌده  ، %2وذلدك عدن المددة مدن
أول الشهر التالً النتهاء سنة اإلجازة وحتً نهاٌة شهر السداد .
وفقا لما سبق اٌضاحه فً البند  6من المبحث األول  :مدد اإلعارة الخارجٌة بدون أجرومدد
اإلجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج .
ج -فى حالة عدم قٌام المإمن علٌه بسداد اإلشتراكات المستحقة علٌه عن مدة اإلجازة حتى تارٌخ عودته
إلى العمل ٌلتزم صاحب العمل بتحصٌلها مضافا ً إلٌها المبالػ اإلضافٌة من أجر المإمن علٌه بطرٌق
التقسٌط وفقا ً للجدول رقم ( ) 6المرفق بقانون التؤمٌن اإلجتماعى المشار إلٌه  ،وتحدد قٌمة القسط
على أساس سن المإمن علٌه فى أول الشهر التالى لتارٌخ العودة إلى العمل او الشهر التالى البداء
الرؼبه اٌهما الحق  ،وٌلتزم صاحب العمل بسداد األقساط المشار إلٌها للصندوق المختص فى
المواعٌد الدورٌة إعتبار ًا من أجر الشهر التالى لتارٌخ العودة إلى العمل او ابداء الرؼبه حسب
االحوال (.)2
وإذا كانت قٌمة القسط تجاوز ربع األجر فٌجوز للمإمن علٌه طلب أداء ذذه المبالػ بإحدى طرق
السداد االتٌة :
( )1الخصم من إجمالى أجر المإمن علٌه فى حدود الربع وفى حالة إنتهاء الخدمة تخصم المبالػ من
الحقوق التؤمٌنٌة فى حدود الربع.
( )2التقسٌط على خمس سنوات وذلك بعد موافقة الصندوق المختص.
د  -اذ لم ٌتم السداد خالل ثالثة اشهر من تارٌخ تحقدق واقعدة اإلسدتحقاق فدى تدؤمٌن الشدٌخوخة والعجدز
والوفاة بمعرفه المإمن علٌه او المستحقٌن عنه فتعتبر المدة التى لم ٌتم سداد المبالػ المستحقة عنها
فى ذذه الحالة مدة ؼٌر مشترك عنها (.)1
ذ  -فً حالة سداد جزء من المبالػ المستحقة عدن مددة اإلجدازة وعددم سدداد بداقً المبدالػ ٌ ،دتم حسداب
المدددة المندداظرة للمبددالػ التددً تددم سدددادذا – االشددتراكات والمبددالػ االضددافٌة – عددن المدددة مددن بداٌددة
اإلجازة حتً استهالك كامل المبالػ التً تم سدادذا ضمن مدة االشتراك  -مع مراعاة اآلتً (: )2
( )1الٌتم خصم المبالػ المستحقة ( االشتراكات والمبالػ االضافٌة ) عن مدة اإلجازة الخاصدة لؽٌدر
العمل من الحقوق التؤمٌنٌة والمعاش الدوري .
(ٌ )2تم تسجٌل مدة اإلجازة التً تم استبعادذا لعدم سداد االشتراكات عنها بكود ( 31إجازة خاصة
لؽٌر العمل ؼٌر مشترك عنها بالخارج ) أو  ( 37إجازة خاصة لؽٌر العمل ؼٌر مشترك عنها
بالداخل ) بحسب األحوال  ،علً أن ٌتم تحصٌل االشتراكات المستحقة عن تامٌن المرا عن
ذدذه المددة اذا كاندت جهددة العمدل خاضدعة لهددذا التدؤمٌن وكدان كدود المدددة  ، 37وفدً حالدة عدددم
السدداد تخصددم ذدذه االشددتراكات مدن الحقددوق التامٌنٌددة المسدتحقة وفقددا ألحكدام المددادة  144مددن
قانون التامٌن االجتماعً .
( )1معدله بالقرار الوزاري رقم  216لسنة  1022الصادر بتارٌخ  1022/21/11وٌعمل به اعتبارا من 1022/20/2
( )2تعلٌمات الصندوق الحكومً رقم  5لسنة 2015

أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
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( )3اذا كانت مدة االشتراك بعد استبعاد مدة االجازة ؼٌر المشترك عنها ال تعطً الحق فً المعاش
– ٌراعً األتً :
(أ)ال ٌنتفع بؤحكام المادة  163من قانون التامٌن االجتماعً ( حق للمإمن علٌه فى اإلسدتمرار
فى العمل أو اإللتحاق بعمل جدٌد بعد بلوؼه سن الستٌن إلستكمال المددة الموجبدة إلسدتحقاق
معدداش الشددٌخوخة وذلددك إذا كانددت مدددة إشددتراكه فددى التددؤمٌن مسددتبعدا منهددا المدددة التددى أدى
المإمن علٌه تكلفتها بالكامل ال تعطٌه الحق فى معاش ) .
(ب) ٌحق له بعد بلوؼه سن الستٌن االنتفاع بحكم الفقرة الثالثة من المادة  41من قانون التدؤمٌن
االجتماعً ( ٌجوز للمإمن علٌه بعد إنتهداء خدمتده وبلوؼده سدن السدتٌن أو تجاوزذدا  ،إبدداء
الرؼبة فى حساب مدة فى األجر األساسى سابقة على مدة إشتراكه األخٌرة وبمراعاة أحكدام
المدادة  34وذلددك بمقددار المدددة المطلوبدة السددتحقاق المعداش وتددإدى المبدالػ المسددتحقة عنهددا
دفعة واحدة وٌستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى ألداء ذذه المبالػ ) .
(ج) ٌراعً عدم جواز شراء مدة اإلجازة الخاصة لعٌر العمل ؼٌر المشترك عنها
(د) ٌتم حساب تكلفة الشدراء علدً أسداس األجدر فدً تدارٌخ انتهداء الخدمدة وان كدان ذدذا األجدر
واقعددا خددالل مدددة اإلجددازة التددً تددم اسددتبعادذا مددع مراعدداة أال ٌقددل عددن الحددد الدددنً ألجددر
االشتراك فً تارٌخ تقدٌم طلب الشراء .
ذ  -إذا أعٌر المإمن علٌه للعمل بالخدارج أو طلدب إجدازة خاصدة للعمدل بالخدارج عقدب إجدازة بددون
أجر أبدى رؼبته فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التؤمٌن أو لم ٌطلب حسابها وقضٌت داخدل
البالد وانتفع خاللها بتؤمٌن المرا  ،وقبل أداء المبالػ المطلوبة منه عن مدة اإلجدازة الخاصدة
بدون أجر فعلى صاحب العمل تقسٌط االشتراكات المستحقة عن مدة اإلجازة المشار إلٌها وفقا"
لمددا سددبق بٌاندده وتحدٌددد قٌمددة القسددط علددى أسدداس سددن المددإمن علٌدده فددى تددارٌخ بدددء اإلعددارة أو
اإلجازة وتكون ذدذه األقسداط واجبدة األداء فدى المواعٌدد المحدددة لسدداد االشدتراكات واألقسداط
الواجب أداإذا عن مدة اإلعارة أو اإلجازة الخاصة للعمل بالخارج الجدٌدة .
 -7حاالت اإلجازة الخاصة بدون أجر التً بدأت قبل ( 2007 /10 /1تارٌخ العمل بالقرار الوزاري 554
لسنة ) 2007
أ -اإلجازة الخاصة التً لم تنته حتً : 2007/9/30
( )1المإمن علٌه الذي أبدي الرؼبة فً حساب مدة اإلجازة ضمن مدة اإلشتراك فً التؤمٌن ولام
ٌقم بسداد اإلشتراكات حتً : 2007/10/1
(أ) ٌلتزم بؤداء ذذه اإلشتراكات خالل سنة من  2007/10/1حتً . 2008/9/30
(ب) إذا قام بالسداد فى تارٌخ الحق فٌلتزم بؤداء مبلػ إضافى ٌحدد بنسبة سعر الخصم
المعلن من البنك المركزي المصري فً الشهر الذي ٌتعٌن فٌه السداد مضافا الٌه %2
عن المدة من  2008/10/1وحتى نهاٌة شهر السداد .
وفقا لما سبق اٌضاحه فً البند  6من المبحث األول  :مدد اإلعارة الخارجٌة بدون
أجرومدد اإلجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج .
ملحوظة :
بالنسبة للمإمن علٌده الدذى لدم ٌرؼدب فدً حسدابها وقضدٌت داخدل الدبالد وانتفدع خاللهدا بتدؤمٌن
المرا ولم ٌقم بسداد اشتراكات ذذا التدؤمٌن حتدً ٌ 2007/10/1طبدق ماتقددم بشدؤنه بالنسدبة
الشتراكات ذذا التؤمٌن .
()2المإمن علٌه الذي لم ٌبد الرؼبة فى حساب مدة اإلجاازة مان عدماه ضامن مادة اإلشاتراك فاى
التؤمٌن حتى  2007/10/1وٌرؼب فى حسابها :
أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
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(أ) ٌلتددددزم بتقدددددٌم طلددددب إبددددداء الرؼبددددة وسددددداد االشددددتراكات المسددددتحقة خددددالل المدددددة مددددن
 2007/10/1حتً  2008/9/30دون أداء مبالػ إضافٌة .
(ب) إذا تم إبداء الرؼبة فى حساب المدة وتم السداد بعد  2008 /9 /30فٌلتزم بؤداء مبلػ
إضافى ٌحدد بنسبة سعر الخصم المعلن من البنك ا لمركزي المصري فً الشهر الذي
ٌتعٌن فٌه السداد مضافا الٌه  %2عن المدة من  2008/10/1وحتى تارٌخ السداد .
وفقا لما سبق اٌضاحه فً البند  6من المبحث األول  :مدد اإلعارة الخارجٌة بدون
أجرومدد اإلجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج .
ملحوظة :
بالنسبة للمإمن علٌه الذى لدم ٌرؼدب فدً حسدابها وقضدٌت داخدل الدبالد وانتفدع خاللهدا بتدؤمٌن
المرا ولم ٌقم بسداد اشتراكات ذذا التدؤمٌن حتدً ٌ 2007/10/1طبدق ماتقددم بشدؤنه بالنسدبة
الشتراكات ذذا التؤمٌن .
ب -اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل التً إنتهت قبل : 2007/10/1
( )1المإمن علٌه الذي سبق أن أبدي الرؼبة فً اإلشتراك عنها ولم ٌتم السداد :
تطبق بشؤنها أحكام القرار الوزاري رقم  24لسنة  1988والتً تتضمن:
(أ) ٌإدي المإمن علٌه االشتراكات علً دفعات خالل مدة اإلجازة أو دفعدة واحددة فدً موعدد
ؼاٌته نهاٌة الشهر التالً لتارٌخ إنتهاء اإلجازة .
(ب) إذا إنتهددت المهلددة دون السددداد إلتددزم صدداحب العمددل بتحصددٌل المبددالػ المسددتحقة علددً
المإمن علٌه بالتقسٌط وفقا ً للجدول رقم ( )6المرفق بقانون التؤمٌن اإلجتماعً .
(ج) تحدد قٌمدة القسدط علدً أسداس سدن المدإمن علٌده فدً أول الشدهر التدالً إلنقضداء مهلدة
السداد دفعة واحدة وٌلتزم صاحب العمل باستقطاع القسط إعتباراً من أجر المإمن علٌه
المستحق عن الشهر المشار إلٌه .
وال تستحق أٌة مبالػ إضافٌة عنها .
( )2المإمن علٌه لم ٌكن قد أبدي الرؼبة فً اإلشتراك أو عدم اإلشتراك عنها :
(أ) له أن ٌطلب االشتراك عنها خالل المدة من  2007/10/1حتدً  2008/9/30دون أداء
مبالػ إضافٌة .
(ب) تإدي المبالػ المستحقة عنها إما دفعة واحدة فً موعد ؼاٌته  2008/9/30أو بالتقسٌط
وفقا ً إلحدي الطرق اآلتٌة :
 للمدة المتبقٌة لبلوغ المإمن علٌه سن الستٌن وتحسب األقساط فً ذذه الحالة وفقا ً
للجدول رقم ( )6المرفق بقانون التؤمٌن اال جتماعً وفً حساب السن تعتبر كسور
السنة سنة كاملة .
 الخصم من إجمالى أجر المإمن علٌه فى حدود الربع وفى حالة إنتهاء الخدمة
تخصم المبالػ من الحقوق التؤمٌنٌة فى حدود الربع .
 التقسٌط على خمس سنوات وذلك بعد موافقة الصندوق المختص .
(ج) إذا ما أبدى الرؼبة فى حساب اإلجازة فى تارٌخ الحق للمٌعاد المشار إلٌه بالبند (أ) إلتزم
بؤداء االشتراكات مضدافا ً إلٌهدا مبلدػ إضدافً ٌحددد بنسدبة سدعر الخصدم المعلدن مدن البندك
المركددزي المصددري فددً الشددهر الددذي ٌتعددٌن فٌدده السددداد مضددافا الٌدده  %2عددن المدددة مددن
 2008/10/1حتى تارٌخ السداد .
أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
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وفقا لما سبق إٌضاحه فً البند  6من المبحث األول  :مدد اإلعارة الخارجٌة بدون
أجرومدد اإلجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج .
ثانٌا  :األقساط :
إذا كان المإمن علٌه مستحقا علٌه أقساطا قبل القٌام باإلجازة ٌ ،تم مد مدة التقسٌط بمقدار مدة اإلجازة .
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المبحث الثالث
اإلجازة الخاصة بدون أجر لرعاٌة الطفل
أوال  :المإمن علٌها بالقطاع الحكومً والقطاع العام وقطاع األعمال العام (: )3()2()1
 - 1إذا استحقت المإمن علٌها إجازة بدون أجر لرعاٌة طفلها واختارت أن ٌتحمل صااحب العمال
إشااتراكات التااؤمٌن االجتماااعً التاازم صاااحب العماال بااؤداء االشااتراكات المسااتحقة عاان ماادة
اإلجازة بمراعاة اآلتً :
أ  -االشتراكات التى ٌلتزم بها صاحب العمل :
( ) 1حصة المإمن علٌده وحصدة صداحب العمدل فدى اشدتراكات تدؤمٌن الشدٌخوخة والعجدز
والوفاة ونظام المكافؤة .
( )2اشتراكات تؤمٌن البطالة إذا كان من العاملٌن بالقطاعٌن العدام والخداص  ،وكدان ممدن
تسري فً شؤنهم احكام ذذا التؤمٌن .
( ) 3حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمل فدى اشدتراكات تدؤمٌن المدرا التدً تؽطدً
حق العدالج والرعاٌدة الطبٌدة وتتحددد بنسدبة  %4مدن األجدر وذلدك إذا كدان المدإمن
علٌه ممن تسرى فى شؤنهم أحكام ذذا التؤمٌن وقضٌت اإلجازة داخل البالد .
( )4ال تإدى أٌة أشتراكات لحساب تؤمٌن إصابات العمل .
( )1تنص المادة  70من قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة الصادربالقانون رقم  47لسنة  1978علً أنه :
تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاٌة طفلها بحد أقصى عامٌن فى المرة الواحدة ولثال

مرات طوال حٌاتها الوظٌفٌة .

واستثناء من حكم المادتٌن  126 ،125من قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975والقوانٌن المعدلة له تتحمل الجهة اإلدارٌة باشتراكات
التؤمٌن المستحقة علٌها وعلى العاملة وفق أحكام ذذا القانون أو تمنح العاملة تعوٌضا عن أجرذا ٌساوى %25من المرتب الذى كانت تستحقه فى تارٌخ بدء مدة
اإلجازة وذلك وفقا الختٌارذا .
( )2تنص المادة  72من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  48لسنة  1978علً أنه :
تستحق العاملة بن اء علً طلبها إجازة بدون أجر لرعاٌة طفلها وذلك بحد أقصى عامان فى المرة الواحدة وثال

مرات طوال حٌاتها الوظٌفٌة .

واستثناء من حكم المادتٌن  126 ،125من قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975والقوانٌن المعدلة له  ،تتحمل الوحدة باشتراكات
التؤ مٌن المستحقة علٌها وعلى العاملة وفق أحكام ذذا القانون أو تمنح العاملة تعوٌضا عن أجرذا ٌساوى %25من المرتب الذى كانت تستحقه فى تارٌخ بدء مدة
اإلجازة وذلك وفقا الختٌارذا .
()3تنص المادة  72من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  12لسنة  1996علً أنه :
للعاملة فً ا لدولة والقطاع العام وقطاع األعمال العام الحصول علً إجازة بدون أجر لمدة سنتٌن لرعاٌة طفلها  ،وتستحق ثال مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التؤمٌن المستحقة علٌها وعلً العاملة وفق أحكام ذذا القانون  ،أو أن تمنح
العاملة تعوٌضا عن أجرذا ٌساوي  % 25من المرتب الذي كانت تستحقه فً تارٌخ بدء فترة اإلجازة وذلك وفقا الختٌارذا .
وفً القطاع الخاص ٌكون للعاملة فً المنشؤة التً تستخدم خمسٌن عامال فؤكثر الحق فً الحصول علً إجازة بدون أجر لمدة التجاوز سنتٌن  ،وذلك لرعاٌة طفلهدا
 ،وال تستحق ذذه اإلجازة ألكثر من ثال

مرات طوال مدة خدمتها .

أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن  97لسٌت 2791
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وبالتالً تكون االشتراكات المستحقة كما ٌلً :
( )1فً حالة قضاء إجازة رعاٌة الطفل داخل البالد :
ٌلتزم بالحصتٌن جهة العمل
نوع التؤمٌن

حكومة

شٌخوخة وعجز ووفاة
إصابات العمل
المرض
البطالة
جملة اشتراك األجر المتؽٌر
المكافؤة
جملة اشتراك األجر األساسً

%15
×××
%3
×××
%18
%02
%20

صاحب العمل
قطاع
عام
%15
×××
%3
%02
%20
%02
%22

قطاع
خاص
%15
×××
()1
%3
%02
%20
%02
%22

مإمن
علٌه

حكومة

%10
×××
%1
×××
%11
%03
%14

%25
×××
%4
×××
%29
%05
%34

االجمالً
قطاع
عام
%25
×××
%4
%02
%31
%05
%36

قطاع
خاص
%25
×××
()1
%4
%02
%31
%05
%36

( )1تستحق فقط حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن المرا التً تؽطً حق العالج والرعاٌة الطبٌة وتتحدد بنسبة  %4من األجر ،
وال تستحق حصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن المرا التً تؽطً تعوٌا األجر ومصارٌؾ االنتقال وتتحدد بنسبة . % 1

( )2فً حالة قضاء إجازة رعاٌة الطفل خارج البالد :
ٌلتزم بالحصتٌن جهة العمل
نوع التؤمٌن

حكومة

شٌخوخة وعجز ووفاة
إصابات العمل
المرض
البطالة
جملة اشتراك األجر المتؽٌر
المكافؤة
جملة اشتراك األجر األساسً

%15
×××
×××
×××
%15
%02
%17

صاحب العمل
قطاع
عام
%15
×××
×××
%02
%17
%02
%19

قطاع
خاص
%15
×××
×××
%02
%17
%02
%19

مإمن
علٌه

حكومة

%10
×××
×××
×××
%10
%03
%13

%25
×××
×××
×××
%25
%05
%30

االجمالً
قطاع
عام
%25
×××
×××
%02
%27
%05
%32

قطاع
خاص
%25
×××
×××
%02
%27
%05
%32

ب -األجر الذي تإدي علً أساسه االشتراكات :
( )1بالنسبة لألجر األساسً ،
وعناصاار األجاار المتؽٌاار التااً ال ٌاارتبط تحدٌااد قٌمتهااا بمعاادالت أو بمسااتوي أداء
المااإمن علٌااه ( مثاال الباادالت والعااالوة االجتماعٌااة والعااالوة اإلضااافٌة  ،والعااالوات
الخاصة التً لم ٌتم ضمها الً األجر األساسً ) :
أجر المإمن علٌده بدافتراا عددم حصدوله علدى اإلجدازة سدواء فدى ذلدك االشدتراكات
المستحقة عن األجر األساسى أو عناصر األجر المتؽٌر المشار إلٌها .
( )2بالنسبة لعناصر األجر المتؽٌر التى ٌارتبط تحدٌاد قٌمتهاا بمعادالت أو بمساتوى أداء
المإمن علٌه ( مثل الحوافز والمكافآت .....الخ ) :
تتحدد طرٌقة حسداب ذدذه العناصدر بمتوسدط مدا اسدتحق عنده اشدتراكات خدالل سدنة
االشتراك عن ذذه العناصرالمشار إلٌها السابقة على اإلجدازة أو مددة اشدتراك المدإمن
علٌه عن ذذا األجر إن قلت عن ذلك .
ج  -أداء االشتراكات :
(ٌ )1لتزم صاحب العمل بؤداء االشتراكات المستحقة فً المواعٌد الدورٌة .
أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن  97لسٌت 2791
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( )2فً حالة التؤخٌر فدً أداء اإلشدتراكات ٌلتدزم بداداء مبلدػ إضدافً ٌحددد بنسدبة سدعر
الخصددم المعلددن مددن البنددك المركددزي المصددري فددً الشددهر الددذي ٌتعددٌن فٌدده السددداد
مضافا الٌه  ، %2وذلك عن المدة من تارٌخ االستحقاق وحتً نهاٌة شهر السداد .
وفقا لما سبق اٌضاحه فً البند  6من المبحث األول  :مدد اإلعارة الخارجٌة بدون
أجرومدد اإلجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج .
د  -األقساط :
اذا كانت المإمن عل ٌها مستحقا علٌهدا أقسداطا قبدل القٌدام باإلجدازة ٌ ،دتم مدد مددة التقسدٌط
بمقدار مدة اإلجازة .
 - 2إذا اختارت المإمن علٌها صرؾ تعوٌض األجر (: )%25
ٌتبع فى شؤنها القواعد واألحكام واإلجراءات الخاصة بمدة اإلجازة الخاصة بدون أجر لؽٌر
العمل وفقا لما سبق اٌضاحه فً المبحث الثانً  :مدة اإلجازة الخاصة بدون أجر لؽٌر العمل.
ثانٌا  :المإمن علٌها بالقطاع الخاص :
:
 – 1بالمنشؤة التً تستخدم  50عامال فؤكثر
للمإمن علٌها الحق فً إجازة بدون أجر لرعاٌة طفلها وتطبق بشؤنها األحكام السابق بٌانها فً
البند أوال من ﻫذا المبحث  ،مع مراعاة أنها ال تستحق ذذه اإلجازة ألكثر من مرتٌن طوال مدة
خدمتها .
 -2بالمنشؤة التً تستخدم أقل من  50عامال :
لٌس للمإمن علٌها الحق فً إجازة بدون أجر لرعاٌة طفلها .
--------------------------------------()2()1

()1سبق بٌان نص المادة  72من قانون الطفل .

()2نصت المادة  94من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  12لسنة  2003علً أنه :
مع مراعاة حكم الفقرة الثانٌة من المادة ( )72من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  12لسنة ٌ ، 1996كون للعاملة فً المنشؤة التً تستخدم  50عامال فؤكثر
الحق فً الحصول علً إجازة بدون أجر لمدة ال تتجاوز سنتٌن وذلك لرعاٌة طفلها  ،وال تستحق ذذه اإلجازة ألكثر من مرتٌن طوال مدة خدمتها .

أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن  97لسٌت 2791
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المبحث الرابع
اإلجازة الدراسٌة بدون أجر

( )1

وٌقصد بها مدة اإلجازة التً تمنح للعامل الستكمال دراسته وفقا ألحكام القانون رقم  112لسنة . 1959
بتنظٌم شئون البعثات واإلجازات الدراسٌة والمنح بالجمهورٌة العربٌة المتحدة والقوانٌن المعدلة والمكملة له.
ومن الشروط التً تضمنها القانون المشار الٌه :
ٌ – 1نشؤ فً كل وزارة وكذلك فً كل جامعة لجنة ل جازات تشكل بقرار من الوزٌر المختص أو مدٌر
الجامعة وٌكون من اختصاصها النظر فً الطلبات التً ٌتقدم بها الموظفون لحصول علً إجازات
دراسٌة بمرتب أو بدون مرتب وفقا للقواعد المقررة .
 – 2تحدد مدة اإلجازة الدراسٌة سواء كانت بمرتب أو بؽٌر مرتب .
 – 3أال تزٌد سن الموظؾ عن  40سنة مٌالدٌة وقت االٌفاد .
 – 4أن ٌكون أمضً فً الخدمة سنتٌن علً األقل .
 – 5أن تكون الجهة التً ٌتبعها الموظؾ فً حاجة ماسة الً نوع الدراسة اتً سٌقوم بها وأن تكون ذذه
الدراسة ذات صلة وثٌقة بعمله الذي ٌقوم به .
وٌراعً بشؤن ﻫذه اإلجازة ماٌلً :
 - 1االشتراكات المستحقة :
أ  -حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمدل فدى اشدتراكات تدؤمٌن الشدٌخوخة والعجدز والوفداة ونظدام
المكافؤة .
ب  -حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمل فدى اشدتراكات تدؤمٌن المدرا التدً تؽطدً حدق العدالج
والرعاٌة الطبٌة وتتحدد بنسبة  % 4من األجدر وذلدك إذا كدان المدإمن علٌده ممدن تسدرى فدى شدؤنهم
أحكام ذذا التؤمٌن وقضٌت اإلجازة داخل البالد .
ج  -ال تإدى أشتراكات لحساب تؤمٌن إصابات العمل .
د – الٌستحق اشتراك تؤمٌن البطالة بالنسبة للعاملٌن بالحكومة
- 2األجر الذي تإدي علً أساسه االشتراكات :
أ  -بالنسبة لألجر األساسً ،
وعناصر األجر المتؽٌر التً ال ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوي أداء المإمن علٌه ( مثل
البدالت والعالوة االجتماعٌة والعالوة اإلضافٌة  ،والعالوات الخاصة التً لم ٌتم ضمها الً األجار
األساسً ) :
أجر المإمن علٌه بافتراا عدم حصوله على اإلجدازة سدواء فدى ذلدك االشدتراكات المسدتحقة عدن
األجر األساسى أو عناصر األجر المتؽٌر المشار إلٌها .
______________________________________________________
()1تنص المادة  60من قانون نظام العاملٌن بالدولة الصادر بالقانون  47لسنة  1978علً أنه :

ٌجوز إٌفاد العاملٌن فى بعثات أو منح للدراسة أو إجازات دراسٌة بؤجر أو بدون أجر بالشروط واألوضاع المنصوص علٌها فى القانون رقم  ١١١لسنة ١١٩١
بتنظٌم شئونالبعثات واإلجازات الدراسٌة والمنح والقوانٌن المعدلة والمكملة له .
وتدخل المدة فى الحاالت المتقدمة ضمن مدة اشتراك العامل فى نظام التؤمٌن االجتماعى وفى استحقاق العالوة الدورٌة والترفٌة وذلك مع مراعاة األحكام الواردة
بالقانون رقم  ١١١لسنة  ١١٩١بتنظٌم شئون البعثات واإلجازات الدراسٌة والمنح والقوانٌن المعدلة والمكملة له .
وتحفظ على سبٌل التذكار ألعضاء البعثات والمنح واإلجازات الدراسٌة من العاملٌن وللمجندٌن وظائفهم وٌجوز شؽل ذذه الوظائؾ بصفة مإقتة بطرٌق التعٌٌن
دون الترقٌة إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو اإلجازة ال تقل عن سنة على أن تخلى عند عودتهم .

أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن  97لسٌت 2791
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ب  -بالنسبة لعناصر األجر المتؽٌر التى ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوى أداء المإمن علٌه
( مثل الحوافز والمكافآت .....الخ ) :
تتحدد طرٌقة حساب ذذه العناصر بمتوسط ما استحق عنده اشدتراكات خدالل سدنة االشدتراك عدن
ذذه العناصر المشار إلٌها السابقة علدى اإلجدازة أو مددة اشدتراك المدإمن علٌده عدن ذدذا األجدر إن
قلت عن ذلك .
 – 3أداء االشتراكات :
أ ٌ -لتزم صاحب العمل بحصته فى االشتراكات وتإدى فى المواعٌدد الدورٌدة  ،وفدً حالدة التدؤخٌر
فددً أداء اإلشددتراكات ٌلتددزم بددؤداء مبلددػ إضددافً ٌحدددد بنسددبة سددعر الخصددم المعلددن مددن البنددك
المركزي المصري فً الشدهر الدذي ٌتعدٌن فٌده السدداد مضدافا الٌده  ، %2وذلدك عدن المددة مدن
تارٌخ االستحقاق وحتً نهاٌة شهر السداد .
وفقا لما سبق اٌضاحه فً البند  6من المبحث األول  :مدد اإلعارة الخارجٌة بدون أجرومدد
اإلجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج .
ب ٌ -لتزم المإمن علٌه بحصته وٌإدٌها فى المواعٌد وفقا لما سبق إٌضاحه فً المبحث الثاانً :
مدة اإلجازة الخاصة بدون أجر لؽٌر العمل .
وبالتالً تكون االشتراكات المستحقة كما ٌلً :
أ  -فً حالة قضاء اإلجازة الدراسٌة داخل البالد :
الملتزم
نوع التؤمٌن
شٌخوخة وعجز ووفاة
إصابات العمل
المرض
البطالة
جملة اشتراك األجر المتؽٌر
المكافؤة
جملة اشتراك األجر األساسً

مإمن علٌه

صاحب العمل
حكومة
%15
×××
%3
×××
%18
%02
%20

%10
×××
%1
×××
%11
%03
%14

االجمالً
حكومة
%25
×××
%4
×××
%29
%05
%34

ب  -فً حالة قضاء اإلجازة الدراسٌة خارج البالد :
الملتزم
نوع التؤمٌن
شٌخوخة وعجز ووفاة
إصابات العمل
المرض
البطالة
جملة اشتراك األجر المتؽٌر
المكافؤة
جملة اشتراك األجر األساسً

مإمن علٌه

صاحب العمل
حكومة
%15
×××
×××
×××
%15
%02
%17

%10
×××
×××
×××
%10
%03
%13

االجمالً
حكومة
%25
×××
×××
×××
%25
%05
%30

 - 4األقساط :
إذا كان المدإمن عل ٌده مسدتحقا علٌده أقسداطا قبدل القٌدام باإلجدازة ٌ ،دتم مدد مددة التقسدٌط بمقددار مددة
اإلجازة .

أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن  97لسٌت 2791
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المبحث الخامس
مدد العمل بعض الوقت

( )2 ( )1

فٌما ٌلً المعاملة التؤمٌنٌة خالل مدة التصارٌ للعامال بالحكوماة بعاض الوقات  ،وللمارأة العاملاة بالقطااع
العام بالعمل نصؾ أٌام العمل الرسمٌة :
أوال  :بالنسبة لألجر األساسى :
تإدى االشتراكات على أساس األجر األساسً بالكامل محسوبا بإفتراا مباشرة المدإمن علٌده العمدل
كل أٌام العمل الرسمٌة .
ثانٌا  :بالنسبة لألجر المتؽٌر :
تإدي اإلشتراكات عن األجر المتؽٌر كما ٌلً :
 – 1عناصر األجر المتؽٌر التدى ٌدرتبط تحدٌدد قٌمتهدا بمسدتوى أداء العامدل  ،أى العناصدر المرتبطدة
بإنتاجٌددة العامددل كددالحوافز واألجددور اإلضددافٌة والتعددوٌا عددن جهددود ؼٌددر عادٌددة والمكافددآت
التشجٌعٌة متى توافرت شروط استحقاقها  ،تإدى عنها االشتراكات على أساس مدا ٌحصدل علٌده
العامل بالفعل من ذذه العناصر  -أى العناصر المنصرفه فعالً .
 – 2عناصر األجر المتؽٌر المحددد قٌمتهدا أو نسدبتها بمقتضدى قدوانٌن أو لدوائح ( أى العناصدر ؼٌدر
المرتبطددة بإنتاجٌدة العامددل كالبدددالت و العددالوات الخاصددة التددً لددم تضددم إلددى األجددر االساسددى
وإعانه ؼالء المعٌشة والعالوة أالجتماعٌدة ) تدإدى عنهدا االشدتراكات علدى أسداس كامدل قٌمدة
ذذه العناصر وبافتراا مباشرة العامل لعمله كل أٌام العمل الرسمٌة .
------------- -----------------------------------------

( )1تنص المادة  72من قانون نظام العاملٌن بالدولة الصادر بالقانون  47لسنة  1978المعدلة بالقانون رقم  179لسنة  2005بتعدٌل بعا أحكام قانون نظام
العاملٌن بالدولة علً أنه :
ٌجوز للسلطة المختصة  -وفقا للقواعد التى تضعها  -الترخٌص للعامل بؤن ٌعمل بعا الوقت بناء علً طلبه وذلك مقابل نسبة من األجر .
وٌستحق فى ذذه الحالة اإلجازات االعتٌادٌة والمرضٌة المقررة له بما ٌتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله وتسرى علٌه أحكام ذذا القانون فٌما
عدا ذلك .
وٌصدر رئٌس مجلس الوزراء قرارا بتحدٌد نسبة الوقت واألجر واإلجازات المشار الٌها فً الفقرتٌن األولً والثانٌة .
واستثناء من حكم المادة  125من قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975والقوانٌن المعدلة له تإدى االشتراكات المستحقة وفق
أحكام ذذا القانون من األجر المخفا على أساس األجر الكامل  ،وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه فى النظام المذكور .
وقد صدر قرار رئٌس مجلس الوزراء المشار الٌه برقم  1537لسنة  2005بتارٌخ  20سبتمبر . 2005
( )2تنص المادة  74من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  48لسنة  1978علً أنه :
ٌجوز لرئٌس مجلس اإلد ارة وفقا للقواعد التى ٌضعها المجلس الترخٌص للعاملة بؤن تعمل نصؾ أٌام العمل الرسمٌة وذلك مقابل نصؾ األجر المستحق
لها  ،وتستحق فى ذذه الحالة نصؾ اإلجازات االعتٌادٌة والمرضٌة المقررة لها وتسرى علٌها أحكام ذذا القانون فٌها عدا ذلك .
واستثناء من حكم المادة  125من قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975تإدى االشتراكات المستحقة وفقا ألحكام ذذا القانون من
األجر المخفا على أساس األجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها فى النظام المذكور.

أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
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ثالثا  :االلتزام بؤداء االشتراكات :
ٌلتزم كل من المإمن علٌه وصاحب العمل بحصته فى االشتراكات وذلك كما ٌلً :
أ  -حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ونظدام
المكافؤة.
ب  -اشتراكات تؤمٌن البطالة إذا كان من العاملٌن بالقطاع العام .
ج  -حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن المرا التدً تؽطدً حدق العدالج
والرعاٌة الطبٌة وتتحدد بنسبة  %4من األجر وذلك إذا كان المإمن علٌه ممن تسرى فدى شدؤنهم
أحكام ذذا التؤمٌن .
د  -إشتراكات تؤمٌن إصابات العمل .
وبالتالً تكون االشتراكات المستحقة كما ٌلً :
الملتزم
نوع التؤمٌن
شٌخوخة وعجز ووفاة
إصابات العمل
المرض
البطالة
جملة اشتراك األجر المتؽٌر
المكافؤة
جملة اشتراك األجر األساسً

صاحب العمل
قطاع عام
حكومة
%15
%15
%02
%01
%03
%03
%02
×××
%22
%19
%02
%02
%24
%21

مإمن علٌه
%10
×××
%01
×××
%11
%03
%14

حكومة
%25
%01
%04
×××
%30
%05
%35

االجمالً
قطاع عام
%25
%02
%04
%02
%33
%05
%38

رابعا  :الموعد القانونً ألداء االشتراكات واألقساط :
ٌلتزم صاحب العمل بؤداء االشدتراكات ( حصدته وحصدة المدإمن علٌده )  ،وكدذا األقسداط المسدتحقة
علً الم إمن علٌه فى المواعٌد الدورٌة  ،وفً حالة التؤخٌر فً األداء ٌلتزم بؤداء مبلػ إضافً ٌحددد
بنسبة سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري فً الشهر الذي ٌتعٌن فٌه السداد مضدافا إلٌده
 ، %2وذلك عن المدة من تارٌخ االستحقاق وحتً نهاٌة شهر السداد .
وفقااا لمااا ساابق اٌضاااحه فااً البنااد  6ماان المبحااث األول  :مدددد اإلعددارة الخارجٌددة بدددون أجرومدددد
اإلجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج .

أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
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المبحث السادس
مدد البعثات العلمٌة بدون أجر

()1

تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المإمن علٌه فى االشتراكات وتإدٌهدا فدى المواعٌدد
الدورٌة .
وٌراعً بشؤن ﻫذه المدد ماٌلً :
 - 1االشتراكات المستحقة :
أ  -حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمدل فدى اشدتراكات تدؤمٌن الشدٌخوخة والعجدز والوفداة ونظدام
المكافؤة .
ب  -حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمل فدى اشدتراكات تدؤمٌن المدرا التدً تؽطدً حدق العدالج
والرعاٌة الطبٌة وتتحدد بنسبة  % 4من األجدر وذلدك إذا كدان المدإمن علٌده ممدن تسدرى فدى شدؤنهم
أحكام ذذا التؤمٌن وقضٌت البعثة داخل البالد .
ج  -ال تإدى أشتراكات لحساب تؤمٌن إصابات العمل .
د – الٌستحق اشتراك تؤمٌن البطالة بالنسبة للعاملٌن بالحكومة .
- 2األجر الذي تإدي علً أساسه االشتراكات :
أ  -بالنسبة لألجر األساسً ،
وعناصر األجر المتؽٌر التً ال ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوي أداء المإمن علٌه ( مثل
البدالت والعالوة االجتماعٌة والعالوة اإلضافٌة  ،والعالوات الخاصة التً لم ٌتم ضمها الً األجار
األساسً ) :
أجر المإمن علٌه بافتراا عدم حصوله على اإلجدازة سدواء فدى ذلدك االشدتراكات المسدتحقة عدن
األجر األساسى أو عناصر األجر المتؽٌر المشار إلٌها .
ب  -بالنسبة لعناصر األجر المتؽٌر التى ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوى أداء المإمن علٌه
( مثل الحوافز والمكافآت .....الخ ) :
تتحدد طرٌقة حساب ذذه العناصر بمتوسط ما استحق عنده اشدتراكات خدالل سدنة االشدتراك عدن
ذذه العناصرالمشار إلٌها السابقة علدى اإلجدازة أو مددة اشدتراك المدإمن علٌده عدن ذدذا األجدر إن
قلت عن ذلك .
____________________________________________
()1تنص المادة  60من قانون نظام العاملٌن بالدولة الصادر بالقانون  47لسنة  1978علً أنه :
ٌجوز إٌفاد العاملٌن فى بعثات أو منح للدراسة أو إجازات دراسٌة بؤجر أو بدون أجر بالشروط واألوضاع المنصوص علٌها فى القانون رقم  ١١١لسنة ١١٩١
بتنظٌم شئونالبعثات واإلجازات الدراسٌة والمنح والقوانٌن المعدلة والمكملة له .
وتدخل المدة فى الحاالت المتقدمة ضمن مدة اشتراك العامل فى نظام التؤمٌن االجتماعى وفى استحقاق العالوة الدورٌة والترفٌة وذلك مع مراعاة األحكام الواردة
بالقانون رقم  ١١١لسنة  ١١٩١بتنظٌم شئون البعثات واإلجازات الدراسٌة والمنح والقوانٌن المعدلة والمكملة له .
وتحفظ على سبٌل التذكار ألعضاء البعثات والمنح واإلجازات الدراسٌة من العاملٌن وللمجندٌن وظائفهم وٌجوز شؽل ذذه الوظائؾ بصفة مإقتة بطرٌق التعٌٌن
دون الترقٌة إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو اإلجازة ال تقل عن سنة على أن تخلى عند عودتهم .

أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
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 – 3أداء االشتراكات :
تلتددزم الجهددة الموفدددة للبعثددة بحصددتها وحصددة المددإمن علٌدده فددى االشددتراكات وتددإدى فددى المواعٌددد
الدورٌة  ،وفً حالة التؤخٌر فً أداء اإلشتراكات ٌلتزم بؤداء مبلػ إضافً ٌحددد بنسدبة سدعر الخصدم
المعلن من البنك المركزي المصري فً الشهر الذي ٌتعٌن فٌده السدداد مضدافا الٌده  ، %2وذلدك عدن
المدة من تارٌخ االستحقاق وحتً نهاٌة شهر السداد .
وفقا لما سبق اٌضاحه فً البند  6من المبحث األول  :مدد اإلعارة الخارجٌة بدون أجرومدد
اإلجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج .
وبالتالً تكون االشتراكات المستحقة كما ٌلً :
أ  -فً حالة قضاء البعثة داخل البالد :
تلتزم بالحصتٌن الجهة الموفدة للبعثة
نوع التؤمٌن
شٌخوخة وعجز ووفاة
إصابات العمل
المرض
البطالة
جملة اشتراك األجر المتؽٌر
المكافؤة
جملة اشتراك األجر األساسً

صاحب العمل
حكومة
%15
×××
%3
×××
%18
%02
%20

مإمن علٌه
%10
×××
%1
×××
%11
%03
%14

االجمالً
حكومة
%25
×××
%4
×××
%29
%05
%34

ب  -فً حالة قضاء اإلجازة الدراسٌة خارج البالد :
تلتزم بالحصتٌن الجهة الموفدة للبعثة
نوع التؤمٌن
شٌخوخة وعجز ووفاة
إصابات العمل
المرض
البطالة
جملة اشتراك األجر المتؽٌر
المكافؤة
جملة اشتراك األجر األساسً

صاحب العمل
حكومة
%15
×××
×××
×××
%15
%02
%17

مإمن علٌه
%10
×××
×××
×××
%10
%03
%13

االجمالً
حكومة
%25
×××
×××
×××
%25
%05
%30

 - 4األقساط :
إذ ا كان المإمن علٌه مستحقا علٌه أقساطا قبل القٌام بالبعثة ٌ ،تم مد مدة التقسٌط بمقدار مدة البعثة .

أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن  97لسٌت 2791

هحود حاهد الصياد – ليلي هحود الوسيزي

36/23

w: www.elsayyad.net

هذكزاث في التأهيٌاث االجتواعيت
الوذكزة الثالثت

أبزيل 1026

المبحث السابع
مدد اإلعارة الداخلٌة
ومدد االنتداب طول الوقت
ومدد اإلجازات الخاصة للعمل بالداخل
أوال  :مدد اإلعارة الداخلٌة (:)1
 -1تلتزم الجهة المعار إلٌها المإمن علٌه أو التً ٌعمل لدٌها بحسب األحدوال بحصدة صداحب العمدل
األصلً فً االشتراكات  ،كما تلتزم بخصم حصة المإمن علٌه واألقساط المستحقة علٌه وخالفه
 ،وتلتزم بسداد جمٌع ذذه المبالػ للجهة المعار منهدا فدً مددة ال تتجداوز الخمسدة أٌدام األولدً مدن
الشهر التالً للشهر المستحق عنه االشتراكات .
ٌ -2لتزم صاحب العمل األصلً بسدداد ذدذه المبدالػ للصدندوق فدً المواعٌدد الدورٌدة المحدددة للسدداد
دون تعلٌق ذلك علً ورود المبدالػ مدن الجهدة المعدار الٌهدا وعلٌده متابعدة انتظدام تلدك الجهدة فدً
السداد .
ٌ -3تحدد األجر الذي تحسب على أساسه االشتراكات باألجر األساسً وماٌرتبط به من عناصر أجر
ؼٌر مرتبطة باالنتداج كدالعالوات الخاصدة والبددالت فدى جهدة العمدل األصدلٌة وبداقً مدا ٌحصدل
علٌه من الجهة المعار إلٌها ٌعتبر أجرا متؽٌرا ( وذلك بصفة مإقتة لحٌن صدور الالئحة التنفٌذٌة
لقانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم  18لسنة . ) 2015
 -4تتحدد نسب االشتراك علً أساس النسب المعمول بها فً جهة العمل األصلٌة .
ٌ -5شترط لالنتفاع بتؤمٌن المرا وبالتالً أداء االشتراك المستحق عنه أن تكون جهتً العمل
( األصلٌة والمعار الٌها ) خاضعة لتؤمٌن المرا .

( )1تنص المادة  34من قانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون  18لسنة  2015علً أنه :
ٌجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظؾ للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابٌة منه  ،وٌحدد القرار الصادر باإلعارة مدتها.
وٌترتب علً اعارة شاؼل وظٌفة من وظائؾ االدارة العلٌا أو التنفٌذٌة انتهاء مدة شؽله لها .
وٌكون أجر الموظؾ المعار بكامله على الجهة المستعٌرة  ،وتدخل مدة اإلعارة ضمن مدة خدمته  ،وال ٌجوز ترقٌة المعار اال بعد عودته من االعارة
واستكمال المدة البٌنٌة الالزمة لشؽل الوظٌفة األعلً مباشرة وال تدخل مدة االعارة ضمن المدة البنٌة الالزمة للترقٌة .
وتدخل مدة اإلعارة ضمن مدة اشتراك الموظؾ فى نظام التؤمٌن االجتماعى واستحقاق العالوة  ،وذلك مع مراعاة أحكام قانون التؤمٌن االجتماعى
المشار الٌه .
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة القواعد الخاصة باالعارة.

أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
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ثانٌا  :مدد االنتداب طول الوقت (:)1
تسرى أحكام اإلعارة الداخلٌة فى حالة الندب طول الوقت .
 -1تلتزم الجهة المنتدب إلٌها المإمن علٌه أو التً ٌعمل لدٌها بحسدب األحدوال بحصدة صداحب
العمل األصلً فً االشتراكات  ،كما تلتزم بخصم حصدة المدإمن علٌده واألقسداط المسدتحقة
علٌدده وخالفدده  ،وتلتددزم بسددداد جمٌددع ذددذه المبددالػ للجهددة المنتدددب منهددا فددً مدددة ال تتج داوز
الخمسة أٌام األولً من الشهر التالً للشهر المستحق عنه االشتراكات .
ٌ -2لتددزم صدداحب العمددل األصددلً بسددداد ذددذه المبددالػ للصددندوق فددً المواعٌددد الدورٌددة المحددددة
للسداد دون تعلٌق ذلك علً ورود المبالػ من الجهة المنتدب الٌها وعلٌده متابعدة انتظدام تلدك
الجهة فً السداد .
ٌ -3تحدددد األجددر الددذي تحسددب علددى أساسدده االشددتراكات بدداألجر األساسددً ومدداٌرتبط بدده مددن
عناصر أجر ؼٌر مرتبطة باالنتداج كدالعالوات الخاصدة والبددالت فدى جهدة العمدل األصدلٌة
وباقً ما ٌحصل علٌه من الجهة المنتدب إلٌها ٌعتبر أجرا متؽٌرا ( وذلك بصفة مإقتة لحٌن
صدور الالئحة التنفٌذٌة لقانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم  18لسنة . ) 2015
 -4تتحدد نسب االشتراك علً أساس النسب المعمول بها فً جهة العمل األصلٌة .
ٌ -5شترط لالنتفاع بتؤمٌن المرا وبالتالً أداء االشتراك المستحق عنه أن تكون جهتً العمل
( األصلٌة والمنتدب الٌها ) خاضعة لتؤمٌن المرا .
ثالثا  :مدد اإلجازات الخاصة للعمل بالداخل :
تعتبر فى حكم اإلعارة الداخلٌة حالة حصول المإمن علٌه على إجازة للعمل لدى جهة أخرى داخل
البالد (.)2

(!) تنص المادة  32من قانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون  18لسنة  2015علً أنه :
ٌجوز بقرار من السلطة المختصة  ،ندب الموظؾ للقٌام مإقتا بعمل وظٌفة أخرى من ذات المستوي الوظٌفً لوظٌفته أو من المستوي الذي ٌعلوه
مباشرة فى ذات الوحدة التى ٌعمل بها أو فى وحدة أخرى  ،إذا كانت حاجة العمل فى الوظٌفة األصلٌة تسمح بذلك .
وٌكون اجر الموظؾ المنتدب بكامله علً الجهة المنتدب الٌها .
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة القواعد الخاصة بالندب علً أال تزٌد مدته علً أربع سنوات .
( )2مذكرة اللجنة الدائمة للتشرٌع التؤمٌنى بوزارة التؤمٌنات رقم  158بتارٌخ  2002/5/26لما كان المدذكور قدد حصدل علدى إجدازة للعمدل ووافقدت جهدة
العمل على الترخٌص له باإلجازة وذو األمر الذى ٌقطع بكون ذذه اإلجازة إعارة داخلٌة ومن ثم ٌطبق فى شؤنه أحكام البند رقم  5من المادة  126من
ق . 1975/79
وإذا تعذر تطبٌق أحكام ذذا البند إلتزم المإمن علٌه بؤداء حصته وحصة صاحب العمل فى اإلشتراكات فى المواعٌد الدورٌة وإال إلتزمت بؤداء المبدالػ
اإلضافٌة المنصوص علٌها فى المادة . 129
تعلٌق الصندوق الحكومً علً المذكرة المشار الٌها (صدرت تعلٌمات الصندوق الحكومً رقم  55لسنة  1995بإعتبار اإلجدازة الخاصدة بددون أجدر
لتحسٌن الدخل أو لرعاٌة مصالح األسرة فى حكم اإلجازات الخاصة لؽٌر العمل ولم تعدل بناء على ذذه المذكرة حتى األن لصعوبة التطبٌق }.

أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
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المبحث الثامن
مدد التجنٌد اإللزامً

()1

ٌعفى المإمن علٌه وصاحب العمل من االشتراكات المستحقة عن مدة التجنٌد االلزامى المحتفظ للمإمن علٌه
بوظٌفته خاللها  ،وتحسب ضمن مدة اشتراكه فى التؤمٌن بالكامل .

( )1تنص المادة  43من قانون رقم  127لسنة 1980بإصدار قانون الخدمة العسكرٌة والوطنٌة علً أنه :
ٌجدب علدً الجهداز اإلداري للدولدة ووحددات الحكدم المحلدً و الهٌئدات العامدة ووحددات القطداع العدام أٌدا ً كدان عددد العداملٌن فٌهدا و كدذلك الشدركات و الجمعٌددات و
المإسسات الخاصة و أصحاب األعم ال الذٌن ال ٌقل عدد العاملٌن لددٌهم عدن عشدرة أن ٌحتفظدوا لمدن ٌجندد مدن العداملٌن بوظٌفتده أو بعملده أو بعمدل مماثدل إلدً أن
ٌنتهً من أداء الخدمة العسكرٌة و الوطنٌة و ٌجوز شؽل وظٌفة المجند أو عمله بصفة مإقتة خالل ذذه المدة .
وٌسري حكم الفقرة السابقة علً العاملٌن بعقود مإقتة أو محددة المدة بالجهاز اإلداري للدولة و وحدات الحكم المحلً و الهٌئدات العامدة و وحددات القطداع العدام و
ذلك إلً نهاٌة مدة عقودذم و علً تلك الجهات تثبٌت ذإالء العاملٌن علً الوظائؾ المناسبة  ،التً تخلو بها أثناء مدة تجنٌدذم او استبقائهم كما ٌكون علٌهدا إخطدار
الوحدات العسكرٌة بما ٌفٌد حفظ وظٌفة المجند فً مدي أقصاذا ثالثون ٌوما ً من تارٌخ إخطارذا بتجنٌد العامل .
و ٌعاد الموظؾ او العامل إلى الوظٌفة او العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خالل ثالثون ٌوما ً من تارٌخ تسرٌحه من الخدمة العسكرٌة و الوطنٌة  ،وٌجدب إعادتده
للعمل خالل ستٌن ٌوما ً من تارٌخ الطلب و ٌعتبر تارٌخ تقدٌم الطلب ذو تارٌخ عودته للعمل .
أما إذا اصبح ؼٌر الئق بسبب عجز أصابه خالل الخدمة العسكرٌة و الوطنٌة ولكنه ٌستطٌع أن ٌقوم بوظٌفة أو عمل أخدر ،فٌعداد إلدً ذدذا العمدل او تلدك الوظٌفدة ،
المستوي و األقدمٌة و المرتب .

علً أن ٌراعً وضعه فً المرك ز الذي ٌالئم وظٌفته األصلٌة من حٌ

و إذا لم ٌقدم الموظؾ أو العامل طلبه فً المٌعاد أو ٌتسلم عمله خالل ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ أمر العدودة للعمدل جداز رفدا طلدب إعادتده مدا لدم ٌكدن التدؤخٌر لعدذر
مقبول .
وٌحتفظ للموظؾ أو العامل أثناء وجوده فً الخدمة العسكرٌة و الوطنٌة و كذلك المستبقٌن منهم بمدا ٌسدتحقون مدن ترقٌدات و عدالوات كمدا لدو كدانوا ٌدإدون عملهدم
فعالً  ،وتضم مدة خدمتهم فٌها لمدة عملهم و تحسب فً المكافآت أو المعاش كما ٌحسب لهم مدد الخدمة اإلضدافٌة و الضدمائم فدً حسداب تلدك المكافدآت أو المعداش
طبقا ً ألحكام القانون رقم ( )90لسنة 1975فً شؤن التامٌن والتقاعد و المعاشات للقوات المسلحة .
وتعتبر الخدمة قد قضٌت بنجاح إن كان التعٌٌن تحت اإل ختبار وٌإدي لهم خالل مدة االستبقاء كافة الحقوق المادٌة والمعنوٌة و المزاٌدا األخدرى بمدا فٌهدا البددالت و
المكافآت و الحوافز التً تصرؾ ألقرانهم فً جهات عملهم األصلٌة و ذلك عالوة علً ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة االستبقاء .

المبحث التاسع
أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
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مدد االستدعاء واإلستبقاء بالقوات المسلحة

()1

تلتزم الجهة التى تإدى أجر المإمن علٌه خالل مدة اسدتدعائه أو اسدتبقائه بدالقوات المسدلحة بحصدة صداحب
العمل فى االشتراكات كما تلتزم ذذه الجهة بخصم حصة المإمن علٌده مدن أجدره وتدإدى الحصدتان للهٌئدة ،
ذذا باالضافة إلً األقساط المستحقة علً المإمن علٌه  ،وذلك فى المواعٌد الدورٌة .
وإذا كان المإمن علٌه من المنتفعٌن بتؤمٌن المرا ٌتوقؾ سرٌان ذذا التؤمٌن فى شؤنه طوال مدة اإلستدعاء
أو االستبقاء .
وبالتالً تكون االشتراكات المستحقة كما ٌلً :
الملتزم
نوع التؤمٌن

حكومة

شٌخوخة وعجز ووفاة
إصابات العمل
المرض
البطالة
جملة اشتراك األجر المتؽٌر
المكافؤة
جملة اشتراك األجر األساسً

%15
%1
×××
×××
%16
%02
%18

صاحب العمل
قطاع
عام
%15
%2
×××
%02
%19
%02
%21

قطاع
خاص
%15
%3
×××
%02
%20
%02
%22

مإمن
علٌه

حكومة

%10
×××
×××
×××
%10
%03
%13

%25
%1
×××
×××
%26
%05
%31

االجمالً
قطاع
عام
%25
%2
×××
%02
%29
%05
%34

قطاع
خاص
%25
%3
×××
%02
%30
%05
%35

( )1تنص المادة  33من قانون رقم  127لسنة 1980بإصدار قانون الخدمة العسكرٌة والوطنٌة علً أنه :
ٌتبع فً استدعاء األفراد األحكام اآلتٌة :
أوال ً :تحسب مدة استدعاء أفدراد االحتٌداط طبقدا ً ألحكدام المدادة ( )28للعداملٌن بالجهدات المنصدوص علٌهدا بدالفقرتٌن (ثانٌدا ً  ،ثالثدا ً ) مدن ذدذه المدادة إجدازة
استثنائٌة بمرتب أو أجر كامل وٌحتفظ لهم طوال ذذه المدة بترقٌاتهم وعالواتهم الدورٌة وٌإدي لهم خاللها كافة الحقوق المادٌدة والمعنوٌدة والمزاٌدا
األخرى بما فٌها العالوات والبدالت التً لها صفة الدوام والمقررة فً جهات عملهم األصلٌة وذلك عالوة علً ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عدن مددة
االستدعاء .
ثانٌا ً ٌ :تحمل الجهاز اإلداري للدولدة ووحددات اإلدارة المحلٌدة والهٌئدات العامدة ووحددات القطداع العدام بكامدل األجدور والمرتبدات وكافدة الحقدوق والمزاٌدا
األخرى ألفراد االحتٌاط المستدعٌن من بٌن العاملٌن بها وذلك طوال مدة استدعائهم .
ثالثا  :تتحمل الشدركات والجمعٌدات والمإسسدات الخاصدة وأصدحاب األعمدال بكامدل األجدور والمرتبدات وكافدة الحقدوق والمزاٌدا األخدرى ألفدراد االحتٌداط
المستدعٌن من بٌن العاملٌن بها وذلك طوال مدة استدعائهم .
وفً حالة ما إذا كان عدد العاملٌن بهذه الجهات أقل من خمسٌن فرد فتتحمدل وزارة الددفاع بكامدل ذدذه االسدتحقاقات عدن المددة التدً تزٌدد علدً اثندً
عشر شهراً .
رابعا ً  :تصرؾ وزارة الدفاع ألفراد االحتٌاط المستدعٌن من ؼٌر الجهات المنصوص علٌها بالفقرتٌن الثانٌة والثالثدة مدن ذدذه المدادة مكافدؤة شدهرٌة شداملة
طوال مدة استدعائهم تعادل أول مربوط درجات أقرانهم من األفراد العسكرٌٌن ذوي الرواتب العالٌة مضافا ً إلٌها التعوٌضدات والمكافدآت العسدكرٌة
المقررة ألفراد االحتٌاط فٌما عدا مكافؤة االحتٌاط وعالوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعً بها .
وٌمنح العاملون والمستدعون لخدمة االحتٌاط من الجهات المنصوص علٌها بالفقرتٌن (ثانٌا ً  ،ثالثاً) من ذدذه المكافدآت وحدوافز اإلنتداج بدذات النسدب
التً ٌحصل علٌها زمالإذم من العاملٌن الذٌن ٌسهمون فً زٌادة اإلنتاج بصفة فعلٌة .
خامسا ً ٌ :حرم األفراد االحتٌاط من استحقاقاتهم المالٌة الموضحة بهذه المادة عن مدد ؼٌابهم فً فترات استدعائهم .

الجداول
أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
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جدول رقم 6

()1

بتحدٌد األقساط الشهرٌة التى تقتطع من األجر فى حالة إختٌار
المإمن علٌه أداء المبالػ المستحقة علٌه بالتقسٌط

2

السن فى تارٌخ بدء األداء

مجموع األقساط المفروض أداإﻫا فى
حالة السداد حتى بلوغ سن الستٌن
مقابل  100جنٌه من المبلػ المستحق

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

327.94
321.04
314.19
307.39
300.64
293.94
287.30
280.72
274.19
267.73
261.33
255.00
248.74
242.55
236.43
230.38
224.41
218.51
212.68
206.93
201.26
195.65
190.12
184.65
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179.25
173.92
168.64
163.43
158.27
153.16
148.10
143.10
138.14
133.22
128.36
123.53
118.75
114.01
109.32
104.66

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

مالحظات :
 - 1فى حالة حساب السن تعتبر كسور السنة كاملة.
 - 2لحساب القسط الشهرى تقسم مجموع األقساط المفروا أداإذا على عدد األشهر الكاملة بٌن
تارٌخ بدء السداد وتارٌخ سن الستٌن.
 - 3تجبر قٌمة القسط الشهرى الناتج من تطبٌق ذذا الجدول إلى أقرب جنٌه.

أمثلة تطبٌقٌة
أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
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مثال رقم (: )1
مددإمن علٌدده فددى القطدداع العدام أو الخدداص حصددل علددى إجددازة بدددون مرتددب للعمددل فددى الخددارج إعتبددارا مددن
 2008/1/1ولمدة سنة قابلة للتجدٌد  ،وكان أجره األساسً وقت حصوله على اإلجدازة  800جنٌده وأجدره
المتؽٌر بما فى ذلك متوسط ما استحقه من حوافز خالل السنة السابقة على اإلجدازة  200جنٌده وعلٌده قسدط
مدة سابقة  20جنٌها شهرٌا" .
وفقا" ألحكام القدرار الدوزاري رقدم  554لسدنة ٌ 2007لتدزم المدإمن علٌده بسدداد االشدتراكات وقسدط المددة
السابقة شهرٌا " فً أول الشهر التالً لشهر االستحقاق وفقا" لما ٌلً :
أ – االشتراك الشهري المستحق
نسب االشتراك
( )1عن األجر األساسً
%25
تؤمٌن ش  ،ع  ،و
%5
مكافؤة
%1
إصابة
%2
بطالة
-----%33
اإلجمالى
االشتراك الشهرى =  264 = %33 × 800جنٌها .
نسب االشتراك
( )2عن األجر المتؽٌر
%25
تؤمٌن ش  ،ع  ،و
%1
إصابة
%2
بطالة
_____
%28
اإلجمالً
االشتراك الشهري =  56 = %28 × 200جنٌها .
إجمالً االشتراك الشهري =  320 = 56 +264جنٌها "
ذذا على أن ٌراعى تعدٌل اشتراك األجر األساسً عند كل زٌادة ٌتم تقرٌرذا فً خالل مدة اإلجازة .
ب – القسط الشهري =  20جنٌها وٌسدد ذذا المبلػ بالعملة المحلٌة .
وبفرض أن المإمن علٌه لم ٌقم بالسداد خالل مدة اإلجازة وقام بتجدٌدﻫا لسنة أخرى تبدأ من 2009/1/1
ففً ذذه الحالة ٌقتضى سداد المبالػ المستحقة علٌه عن السنة األولى فً موعد ؼاٌته  2009/1/31وتحسب
المبالػ المستحقة علٌه كاآلتً :
( )1قٌمة االشتراكات المستحقة عن سنة اإلجازة =  3840 = 12 × 320جنٌها "
وٌإدى ذذا المبلػ بالعملة األجنبٌة فى خالل شهر من تارٌخ انتهداء سدنة اإلجدازة أي فدً موعدد ؼاٌتده
. 2009/1/31
( )2األقساط =  240 = 12 × 20جنٌها"
وٌإدى ذذا المبلػ بالعملة المحلٌة خالل نفس المهلة المشار إلٌها .
ملحوظة  :تإدى االشتراكات المستحقة عن سنة اإلجازة للعمل بالخارج خالل مدة اإلجازة بحد أقصى
نهاٌة الشهر التالً لتارٌخ انتهاء سنة اإلجازة .
مثال رقم (: )2
أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
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مإمن علٌده حصدل علدى إجدازة للعمدل فدى الخدارج اعتبدارا مدن  2006/7/1حتدى  ، 2007/6/30تدم أداء
االشدتراكات المستحقد ة عنهددا خد الل شددهر ٌولٌد و  2007ثد م تدم تجدٌددد اإلجددازة لمدددة سدتة أشددهر تنتهددً فددً
 2007/12/31ع اد بعدذا الستالم عمله بتارٌخ  2008/1/1ولم ٌكن قد سدد االشتراكات عنها كما لم ٌقدم
بسدددادذا بعددد عودتد ه فد ً خددالل المهلددة المحددددة ل عفدداء مددن المبددالػ اإلضددافٌة وذددى سددتة أشددهر تنتهددً فددً
. 2008/6/30
 فى ذذه الحالة ٌلتزم صاحب العمل بتحصٌل االشتراكات المسدتحقة علٌده عدن فتدرة اإلجدازة مضدافا" إلٌهداالمبالػ اإلضافٌة وذلك عن طرٌق التقسٌط وفقا" للجدول رقم ( )6المرفق بالقانون رقدم  75/79وٌدتم خصدم
القسط اعتبارا من أجر شهر ٌولٌو  2008المستحق األداء فً . 2008/8/1
فإذا كانت االشتراكات الشهرٌة المسدتحقة علدى المدإمن علٌده تبلدػ  40جنٌهدا" ٌدتم حسداب المبدالػ المسدتحقة
علٌه كاآلتً :
أ – االشتراكات المستحقة عن فترة اإلجازة =  240 = 6 × 40جنٌها "
ب – المبالػ اإلضافٌة بنسبة  ( %1تقرٌبدا ) شدهرٌا" عدن المددة مدن تدارٌخ وجدوب األداء حتدى نهاٌدة شدهر
السداد .
وٌتم تحدٌدذا كما ٌلى :
شهر االستحقاق
ٌولٌو 2007
أؼسطس 2007
سبتمبر 2007
أكتوبر 2007
نوفمبر 2007
دٌسمبر 2007

تارٌخ االستحقاق
2007/08/01
2007/09/01
2007/10/01
2007/11/01
2007/12/01
2008/01/01

تارٌخ انتهاء مهلة األداء
2008/06/30
2008/06/30
2008/06/30
2008/06/30
2008/06/30
2008/06/30

مدة التؤخٌر
 11شهر
 10شهور
 09شهور
 08شهور
 07شهور
 06شهور

قرش:جنٌه
وعلى ذلك ٌتم تحدٌد المبلػ اإلضافى  %1كما ٌلى :
4 40
عن شهر = 11 × %1 × 40 = 2007/7
4 00
" = 10 × %1 × 40 = 2007/8
"
3 60
= 9 × %1 × 40 = 2007/9
" "
3 20
" " = 8 × %1 × 40 = 2007/10
2 80
= 7 × %1 × 40 = 2007/11
" "
2 40
عن شهر = 6 × %1 × 40 =2007/12
__________
 20.40ج
اإلجمالى
وٌمكن تحدٌد المبلػ اإلضافى فى ذذه الحالة ( حالة ثبات قٌمة االشتراك ) بطرٌقة أخرى وذلك باستخدام
المعادلة اآلتٌة :
االشتراك الشهري × نسبة المبلػ اإلضافً فً الشهر ( × )%1مدة تؤخٌر الشهر األول  +مدة تؤخٌر الشهر األخٌر × عدد الشهور المتؤخرة

2
=  20.4 = 6 × )6 + 11(×%1 × 40جنٌه .
2
مجموع المبالػ المستحقة على المإمن علٌه بالعملة األجنبٌة =  260.40 =20.40 + 240جنٌه
د – بفرا أن تارٌخ مٌالد المإمن علٌه فى ذذا المثال كان  1960/8/4وبالتالً فإن سنه فدً تدارٌخ بداٌدة
التقسٌط ( ٌ ) 2008/7/1كون :
2008 / 7 / 1
أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
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1960 / 8 / 4
=  48سنة .
47/ 10 / 28
والمعامل المناظر من جدول رقم 6
=  151.3جنٌه .
قبل تعدٌله بالقانون رقم  120لسنة 2014
وعدد األشهر الكاملة المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن تكون :
2020 / 8 / 3
2008 / 7 / 1
=  145شهر
12 / 1 / 2
وعلى ذلك ٌحدد القسط كما ٌلى :
=  2.72 = 2.717جنٌه
151.3 × 260،4
145 × 100
وٌستحق القسط من مرتب شهر ٌولٌو  2008المستحق األداء فى . 2008/8/1
مثال رقم (:)3
حصلت مإمن علٌهدا بالقطداع الخداص علدى إجدازة خاصدة لؽٌدر العمدل ( لمرافقدة الدزوج بالخدارج ) وأبددت
الرؼبة فً االشتراك عنها – وذلك اعتبدارا مدن  2011/1/1وكدان أجرذدا األساسدً فدً ذدذا التدارٌخ 200
جنٌه واألجر المتؽٌر  100ج  ،وق د ت م تجدٌد اإلجازة لمدة سنة أخرى تنتهً فً  2012/12/31ولم تسدد
أٌددة اشددتراكات  ،وعنددد اسددتالمها العمددل فددً  2013/1/1طلبددت تحدٌددد المبددالػ المطلددوب أداإذددا عددن مدددة
اإلجازة.
فى ذذه الحالة تلتزم المإمن علٌها باداء المبالػ االتٌة :
 – 1عن األجر األساسى :
 % 25ش  ،ع  ،و
نسب األشتراك =
 % 5مكافؤة
 % 2بطالة
% 32
 االشتراك الشهرى =  64 = % 32 × 200جنٌها " . – 2عن األجر المتؽٌر :
 -نسب االشتراك =

 % 25ش  ،ع  ،و
بطالة
% 2

% 27
 االشتراك الشهري =  27 = % 27 × 100جنٌها . – 3إجمالً االشتراك الشهري =  91 = 27 + 64جنٌها .
 –4إجمالً االشتراكات المستحقة =  24 × 91شهر =  2184جنٌها .
 – 5المبلػ االضافً عن االشتراكات المستحقة عن السنة األولً حٌ لم ٌتم السداد خالل شهر من تارٌخ
انتهدداء سددنة اإلجددازة – وٌددتم حسددابه عددن المدددة مددن أول الشددهر التددالً النتهدداء سددنة اإلجددازة فددً
 2011/12/31أي من  2012/1/1وحتً نهاٌة شهر السداد ( . ) 2013/1/31
االشتراكات المستحقة عن ذذه السنة = 12 × 91شهر =  1042جنٌها .
أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
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المبلػ االضافً =  ( % 1 × 1042تقرٌبا ) ×  13شهر =  135.46جنٌه
 – 6اجمالً المبلػ المستحق األداء =  2319.46 = 135.46 + 2184جنٌه
مالحظات :
 – 1لم تتضمن نسب االشتراك :
أ – اشتراك إصابة العمل حٌ أن اإلجازة لؽٌر العمل .
ب – اشتراك المرا حٌ أن اإلجازة قضٌت خارج البالد .
 – 2لم تضاؾ اٌة مبالػ إضافٌة عن سنة اإلجازة الثانٌة حٌ تم سداد االشتراكات خالل شهر من تارٌخ
انتهائها .
مثال رقم (: )4
بفرا أن المإمن علٌها بالمثال السابق رقم ( )3كانت قد قضت اإلجازة الخاصة داخل البالد  ،فى ذذه
الحالة ٌضاؾ لالشتراكات المستحقة عن كل م ن األجر األساسً واألجر المتؽٌر اشت راك تؤمٌن
المرا المقابلة للعالج فقط وذى ( )%4لتصبح نسبة االشتراك الواجبة األداء كما ٌلى :
% 36
 عن األجر األساسى
% 31
 عن األجر المتؽٌر
وتكون االشتراكات المستحقة كما ٌلى :
عن األجر األساسى =  72 = % 36 × 200جنٌها .
عن األجر المتؽٌر = . " 31 = % 31 × 100
إجمالى االشتراك الشهرى = . " 103 = 31 + 72
إجمالى االشتراكات المستحقة =  24 × 103شهر =  2472جنٌها
وٌكون المبلػ االضافً عن السنة األولً =  12×103شهر × ( %1تقرٌبا ) ×  13شهر = 160.68
وٌكون اجمالً المبلػ المستحق األداء =  2632.68 = 160.68 + 2472جنٌه
مثال رقم (: )5
بفددرا أن المددإمن علٌهددا بالمثددال السددابق رقددم ( )4لددم تددإد االشددتراكات المسددتحقة عددن مدددة اإلجددازة حتددى
 ( 2013/1/31نهاٌة الشهر التالى إلنتهاء اإلجازة ) .
فإندده ٌضدداؾ مبلددػ اضددافً عددن السددنة الثانٌددة مددن اإلجددازة =  12×103شددهر × ( %1تقرٌبددا ) ×  1شددهر
= 12.36جنٌه
وٌكون اجمالً المبلػ المستحق =  2645.04 = 12.36 + 2632.68جنٌه
فى ذذه الحالة ٌلتزم صاحب العمل بتقسٌط المبلػ المستحق ( االشتراكات  +المبالػ اإلضافٌة ) وفقا" للجدول
رقم ( )6قبل تعدٌله بالقانون رقدم  120لسدنة  ( 2014حتدى سدن السدتٌن ) علدى أسداس معامدل السدن فدى
 ( 2013/2/1أول الشهر التالى إلنتهاء المهلة ).
وبفرا أن سن المإمن علٌها فى ذذا التدارٌخ =  45سدنة ( بعدد مراعداة جبدر كسدر السدنة  ،وعددد األشدهر
الكاملة المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن ) =  185شهر .
إذا القسط الشهرى =  23.37 = 23.362 = 163.4 × 2645.04جنٌه .
185 × 100
 وٌستحق القسط األول من مرتب فبراٌر  2013المستحق فى . 2013/3/1مثال رقم (: )6
أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
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بفرا أن مدة اإلجازة فً المثال رقم ( )3كانت من  2008/1/1وتم تجدٌدذا لمدة سنة أخري تنتهً فً
 2009/12/31وإستلمت المإمن علٌها العمل من  -2010/1/1ولم تقم بؤداء اإلشتراكات المستحقة علٌها
حتً نهاٌة الشهر التالً لتارٌخ إنتهاء سنة اإلجازة .
فً ذذه الحالة تلتزم المإمن علٌها بؤداء المبالػ اآلتٌه فً  2010/1/31عن كل من السنة األولً والسنة
الثانٌة
 -1اإلشتراكات المستحقة عن سنتً اإلجازة  2184جنٌها [ من المثال رقم (] )3
بواقع  1042جنٌها عن كل سنة .
 -2المبلػ اإلضافً المستحق :
أ -عن السنة األولً:
 13شهر
=
مدة التؤخٌر من  2009/1/1حتً 2010/1/31
جنٌه
124.17
= 100/11 × 12/13 × 1042
المبلػ اإلضافً =
ب -عن السنة الثانٌة :
 1شهر
=
مدة التؤخٌر من  2010/1/1حتً 2010/1/31
9.55
= 100/11 × 12/1 × 1042
المبلػ اإلضافً =
133.72
ج -جملة المبلػ اإلضافً عن السنتٌن
جملة المبلػ المستحق :

-3
اإلشتراكات
المبلػ اإلضافً
اإلجمالً
-4

2184.00
133.72
2317.72

القسط الشهري حتً سن الستٌن :

شهر سنة
بإفتراا أن سن المإمن علٌها فً أول الشهر التالً لتارٌخ إنتهاء المهلة ذو 36 / 8
تكون المدة المتبقٌة حتً سن الستٌن  280شهر وٌحدد القسط الشهري علً أساس معامل سن  37سنة من
جدول  6قبل تعدٌله بالقانون رقم  120لسنة . 2014
ٌجبر إلً  16.31جنٌه
16.307
197 × 2317.72
القسط الشهري =
280 × 100
ً
وٌستحق القسط األول إعتباراً من أجر الشهر التالً لتارٌخ إنتهاء المهلة أي إعتبارا من أجر فبراٌر 2010
وٌستحق أداء القسط فً أول مارس . 2010
مثال رقم (: )7
حصل مإمن علٌه بالقطاع العام علً إجازة خاصة لؽٌر العمل مدة  5سنوات اعتبارا من 2004/11/1
حتً  2009/10/31ولم ٌقم أداء االشتراكات المستحقة عنها فً المواعٌد المحددة وفقا للقرار الوزاري
رقم  554لسنة . 2007
بفرا قٌامه بالسداد فً خالل شهر دٌسمبر . 2009
بفرا أن متوسط المبلػ االضافً  %1شهري ( ٌراعً تطور نسبة المبلػ االضافً وفقا لما تضمنته ذذه
المذكرة) .
أحكام خاصت ببعض هدد االشتزاك
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فٌما ٌلً أسلوب تحدٌد المبلػ االضافً المستحق ( بشكل تقرٌبً )
تارٌخ بداٌة سنة
اإلجازة

تارٌخ نهاٌة سنة
اإلجازة

2004/11/1

2007/10/31
(لم تنته)
2008/10/31

1000

2009/10/31

1000

2007/11/1
(السنة التالٌة ل جازة
السابقة)
2008/11/1
(السنة التالٌة ل جازة
السابقة)
االجمالً

قٌمة
االشتراكات
المستحقة
(فرضا)

مدة
المهلة

بداٌة المهلة

نهاٌة المهلة

بداٌة استحقاق
المبلػ االضافً

جنٌه
2500

 1سنة

2007/10/1

2008/9/30

2008/10/1

عدد
الشهور
حتً
نهاٌة
دٌسمبر
2009
15

جنٌه
375

 1شهر

2008/11/1

2008/10/31

2008/11/1

14

140

1140

 1شهر

2009/11/1

2009/10/31

2009/11/1

2

020

1020

535

5035

4500

المبلػ
االضافً

جملة
المستحق

جنٌه
2875

مثال رقم (: )8
حصل مإمن علٌه على إ جدازة خاصدة بددون أجدر مدن جهدة عملده ( قطداع حكدومى ) للعمدل بإحددى منشدآت
القطاع الخاص إعتبارا من . 2013/1/1
( فى ذذه الحالة تعامل ذذه المدة كإعارة داخلٌة بدون أجر )
وتلتزم الجهة المعار إلٌها العامل بخصم حصته فى االشتراكات من أجره وإضافة حصتها إلٌها وإرسالها إلى
الجهة المعار منها فً مدة ال تتجاوز الخمسة أٌام األولً من الشهر التالً للشهر المستحق عنه االشتراكات ،
حٌ تقدوم الجهدة المعدار منهدا العامدل بدؤداء االشدتراكات إلدى صدندوق التدامٌن علدى العداملٌن بالحكومدة فدى
المواعٌددد المحددددة ألداء االشددتراكات ( حتددى الٌددوم الخددامس عشددر مددن الشددهر التددالى للشددهر المسددتحق عندده
االشتراك ) .
وتحدد نسب االشتراك على أساس النسب الملتزمة بها الجهة المعار منها  ،كما تحدد االشتراكات على اساس
األجر األساسى بجهة العمل األصلٌة وما زاد عن ذلك تحدد عنه االشتراكات باعتباره أجر متؽٌر  ،وبفرا
أن المإمن علٌه كان أجره األساسً  200جنٌه بجهة عمله األصلٌة وكانت عناصر أجره المتؽٌدرة  120ج
– فى حٌن إن أجره بالجهة المعار إلٌها  700ج ( أجر شامل ) .
إذا ٌحدد االشتراك الشهرى الذى تلتزم الجهة المعار إلٌها بسداده للجهة المعار منها شهرٌا" كما ٌلى :
 – 1عن األجر األساسً :
 -نسب االشتراك =

% 25
% 5
% 1
% 4
% 35
 -االشتراك الشهرى = ( أجره األساسً بجهة عمله األصلٌة )  70 = % 35 × 200جنٌها .

 – 2عن األجر المتؽٌر :
 -نسب االشتراك

ش،ع،و
مكافؤة
إصابة
مرا

 % 25ش  ،ع  ،و
 % 1إصابة
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هذكزاث في التأهيٌاث االجتواعيت
الوذكزة الثالثت

أبزيل 1026

 % 4مرا .
% 30
 االشتراك الشهرى = أجره بالجهة المعار إلٌها  700ج ( أجر شامل ) 200 -األجر األساسً = 500=  150جنٌها .
× % 30
 – 3إجمالى االشتراك الشهرى =  220 = 150 + 70جنٌها .
مالحظات :
 – 1نسبة اشتراك إصابة العمل  %1رؼم أنه ٌعمل بالقطاع الخاص  ،وذلك بإعتبار أن جهة عمله األصلٌة
( قطاع حكومى ) .
 – 2لم تدرج نسبة اشتراك تامٌن بطالة  ،وذلك باعتبار أن جهة عمله األصلٌة ( قطاع حكومى ) .
 – 3حدد االشتراك عن األجر المتؽٌر على أساس أن إجمالى أجره بالقطاع الخاص =  700جنٌده مسدتبعدا
منه  200جنٌها ( أجره األساسى بجهة عمله األصلٌة ) ولٌصبح الباقى  500جنٌه .
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