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وزارة المالٌة 
 2007 لسنة  554قرار رقم 

 القواعد المنفذة لقانون التأمٌن االجتماعى بشأن
 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 
 

معدال بالقرارات الوزارٌة  
 2008 لسنة 353
 2008 لسنة 359
 2009 لسنة 346
 2009 لسنة 517
 2009 لسنة 590
 2010 لسنة 360
 2010 لسنة 364
 2011 لسنة 188
 2012 لسنة 041
 2012 لسنة 102
 2013 لسنة 074
 2014 لسنة 009
 2014 لسنة 034
 2014 لسنة 126
 2015 لسنة 002
 2017 لسنة 310
 2018 لسنة 143
 2019 لسنة 152

 
 
 

محمد حامد الصٌاد 
 مستشار التأمٌن االجتماعً

 (سابقا)وكٌل أول وزارة التأمٌنات 
رئٌس صندوق التأمٌن االجتماعً 

 (سابقا)للعاملٌن بالحكومة 
W :  www.elsayyad.net 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elsayyad.net/
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الفهرس 

 

المبحث                  الموضوع / الفصل / الباب 
المواد 

صفحة 
إلً من 

 005   الدٌباجة

مجال سرٌان أحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعً وإنشاء جهاز : الباب األول
التؤمٌن اإلجتماعً وتحدٌد إختصاصاته وتحدٌد مستندات ملؾ 

التؤمٌن اإلجتماعً وإجراءات اإلشتراك  

1 17 007 

مجال سرٌان أحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعً وإنشاء : الفصل األول
جهاز التؤمٌن اإلجتماعً وتحدٌد إختصاصاته 

1 4 007 

 009 7 5مستندات ملؾ التؤمٌن اإلجتماعً : الفصل الثانً

 011 17 8إجراءات اإلشتراك : الفصل الثالث

    

قواعد تحدٌد وتحصٌل اإلشتراكات وإجراءات الحساب أو : الباب الثانً
اإلشتراك عن بعض المدد 

18 58 014 

 014 29 18أجر اإلشتراك ونسب اإلشتراك : الفصل األول

 018 35 30إجراءات أداء اإلشتراكات وتورٌدها : الفصل الثانً

 020 38 36تقسٌط المبالػ المستحقة  : الفصل الثالث

إجراءات متابعة سداد األقساط المستحقة علً : الفصل الرابع
أصحاب الشؤن   

39 43 021 

 022 58 44إجراءات حساب أو اإلشتراك عن بعض المدد : الفصل الخامس

    

 026 98 59األحكام الخاصة بتؤمٌن إصابات العمل  : الباب الثالث

الفئات المنتفعة بؤحكام تؤمٌن إصابات العمل وتعرٌؾ : الفصل األول
إصابة العمل 

59 60 026 

إجراءات اإلببلغ عن اإلصابة ومستندات ملؾ : الفصل الثانً
اإلصابة 

61 67 027 

 028 70 68إجراءات إثبات إصابة العمل : الفصل الثالث

شروط وإجراءات الفحص الطبً الدوري للعاملٌن : الفصل الرابع
المعرضٌن لئلصابة بؤحد األمراض المهنٌة  

71 73 029 

 031 77 74إجراءات العبلج والرعاٌة الطبٌة  : الفصل الخامس

قواعد وإجراءات صرؾ تعوٌض األجر : الفصل السادس
ومصارٌؾ اإلنتقال 

78 90 032 

 034 91 91مدة إعادة تقدٌر درجة العجز  : الفصل السابع

 035 98 92التحكم الطبً  : الفصل الثامن

    

 037 108 99األحكام الخاصة بتؤمٌن المرض وإجراءات إثبات العجز   : الباب الرابع

المنتفعون بؤحكام تؤمٌن المرض وإجراءات إنتفاع : الفصل األول
صاحب المعاش واألرملة بالعبلج والرعاٌة الطبٌة  

99 101 037 

 038 108 102إجراءات إثبات العجز : الفصل الثانً

    

 041 171 109قواعد حساب الحقوق التؤمٌنٌة  : الباب الخامس

قواعد حساب الحقوق التؤمٌنٌة فً تؤمٌن الشٌخوخة : الفصل األول
والعجز والوفاة  

109 129 041 

 050 137 130قواعد وإجراءات صرؾ تعوٌض البطالة  : الفصل الثانً

إجراءات اإلخطار عن إنتهاء الخدمة وبحث : المبحث األول
سبب النزاع علً سبب إنهاء الخدمة  

130 131 050 

 051 137 132إجراءات طلب تعوٌض البطالة  : المبحث الثانً

 053 150 138الحقوق اإلضافٌة  : الفصل الثالث

 053 140 138التعوٌض اإلضافً : المبحث األول

 054 142 141منحة الوفاة  : المبحث الثانً

إجراءات تعٌٌن المستفٌدٌن من مبلػ التعوٌض : المبحث الثالث
اإلضافً ومنحة الوفاة 

143 144 055 
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المبحث                  الموضوع / الفصل / الباب 
المواد 

صفحة 
إلً من 

 056 145 145نفقات الجنازة : المبحث الرابع

 057 150 146إعانة الفقد : المبحث الخامس

 058 154 151قواعد وإجراءات صرؾ إعانة العجز   : الفصل الرابع

 059 171 155قواعد وشروط اإلستبدال  : الفصل الخامس

    

 062 197 172صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة  : الباب السادس

 062 175 172مستندات وإجراءات صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة : الفصل األول

 064 186 176المستحقون فً المعاش وقواعد توزٌع المعاش : الفصل الثانً

 068 197 187أحكام خاصة بصرؾ المعاشات  : الفصل الثالث

    

التؤمٌن علً العمال أصحاب األجور الحكمٌة وفقاً لنص : الباب السابع
 من قانون التؤمٌن اإلجتماعً  125المادة 

198 253 071 

التؤمٌن علً عمال المقاوالت والبناء والتشٌٌد وعمال : الفصل األول
المحاجر وعمال المبلحات  

198 231 071 

 078 245 232التؤمٌن علً عمال النقل البري : الفصل الثانً

 080 253 246التؤمٌن علً عمال المخابز  : الفصل الثالث

    

 081 269 254أحكام عامة  : الباب الثامن

 081 255 254العبلقة بٌن صندوقً التؤمٌن اإلجتماعً  : الفصل األول

العبلقة بٌن صندوقً التؤمٌن اإلجتماعً والخزانة : الفصل الثانً
العامة 

256 257 082 

 083 269 258فض المنازعات  : الفصل الثالث

    

 085  الجداول 

 113  النماذج 
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وزٌر المالٌـة  

؛ 1975 لسنة 79بعد االطبلع على قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
؛   2003 لسنة 12وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

 بتحدٌد الوزٌر المختص بتنفٌذ قانون التؤمٌن 2005 لسنة 422وعلى قرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رقم 
اإلجتماعى؛ 

 بشؤن انتفاع األرملة بحق العبلج والرعاٌة الطبٌة؛ 1981 لسنة 1وعلى قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 
 بشؤن إنتفاع أسر المإمن علٌهم وأصحاب المعاشات من 1981 لسنة 10وعلى قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 

مواطنى محافظة اإلسكندرٌة بحق العبلج والرعاٌة الطبٌة؛ 
 بشؤن المزاٌا التؤمٌنٌة للعاملٌن باألعمال الصعبة بالصناعات 1981 لسنة 21وعلى قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 

التعدٌنٌة واالستخراجٌة؛ 
 بشؤن البدالت التى ال تعتبر عنصراً من عناصر أجر 1984 لسنة 679وعلى قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 

؛ 1975 لسنة 79اإلشتراك فى قانون التؤمٌن اإلجتماعى رقم 
 بشؤن إجراءات بحث النزاع على سبب إنتهاء الخدمة؛ 1976 لسنة 69وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
 بشؤن تحدٌد القواعد والشروط البلزم توافرها العتبار عبلقة العمل 1976 لسنة 286وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

منتظمة؛ 
 بشؤن شهادات التؤمٌن؛  1976 لسنة 288وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
 بشؤن قواعد تحدٌد مصارٌؾ اإلنتقال بالنسبة للمإمن علٌه المصاب 1976 لسنة 296وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

أو المرٌض؛  
 بشؤن الشروط والقواعد الخاصة بالتزام صاحب العمل فى القطاع 1976 لسنة 309وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

الخاص بؤداء مبلػ إضافً فً حاالت التؤخٌر فً اإلخطار بإنتهاء خدمة المإمن علٌه؛ 
 بشؤن األحكام التنفٌذٌة الخاصة بتؤمٌن إصابة العمل؛ 1976 لسنة 310وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
 بشؤن األحكام الخاصة بتؤمٌن البطالة؛ 1976 لسنة 311وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
 بشؤن تشكٌل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات؛ 1976 لسنة 360وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
 بشؤن جداول تقدٌر القٌمة الرأسمالٌة للمعاش التى ٌإدٌها أحد 1977 لسنة 146وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
صندوقى التؤمٌنات إلى الصندوق اآلخر؛ 
 بشؤن تحدٌد المشتؽلٌن داخل المنازل الخاصة الذٌن ال تسرى علٌهم 1977 لسنة 149وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

أحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعً؛ 
 بشؤن قواعد وإجراءات أداء وتحصٌل اإلشتراكات واإلجراءات التى 1977 لسنة 208وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

ٌتعٌن على أجهزة التؤمٌن اإلجتماعى إتباعها؛ 
 فى شؤن األحكام التى تتبع فى صرؾ المزاٌا التؤمٌنٌة؛ 1977 لسنة 214وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
 فى شؤن تشكٌل لجنة التحكٌم الطبى وتنظٌم عملها؛ 1977 لسنة 215وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
 فى شؤن شروط وأوضاع إجراء الفحص الطبً الدوري للعاملٌن 1977 لسنة 218وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

المعرضٌن لئلصابة بؤحد األمراض المهنٌة؛ 
 فى شؤن قواعد وإجراءات صرؾ إعانة العجز لصاحب معاش 1980 لسنة 159وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

العجز الكامل المستدٌم؛ 
 فى شؤن إعفاء صاحب العمل فً القطاع الخاص من أداء نسبة 1980 لسنة 197وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

من حصته فً إشتراكات تؤمٌن المرض المخصصة ألداء تعوٌض األجر ومصارٌؾ اإلنتقال؛ 1%
 بشؤن تحدٌد األمراض المزمنة والمستعصٌة التً تعتبر فً حكم 1980 لسنة 266وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

العجز الكامل؛ 
 فى شؤن قواعد إنتفاع األرملة بحق العبلج والرعاٌة الطبٌة؛ 1981 لسنة 14وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
 بشؤن قواعد وجداول القٌمة الرأسمالٌة للزٌادة فً المعاشات التً 1981 لسنة 131وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

تلتزم بؤدائها الخزانة العامة لصندوقً التؤمٌن اإلجتماعً وقواعد أدائها؛ 
 بشؤن التؤمٌن على عمال المخابز فً القطاع الخاص؛ 1981 لسنة 175وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
 فى شؤن تحدٌد قواعد حساب مبالػ اإلدخار والمدة التً تحسب مقابل 1984 لسنة 28وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

هذه المبالػ ضمن مدة اإلشتراك المستحق عنها المكافؤة؛ 
 فى شؤن الوهبة التً تعتبر جزء من أجر اإلشتراك فً قانون التؤمٌن 1984 لسنة 52وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

؛ 1975 لسنة 79اإلجتماعى رقم 
 فى شؤن قواعد حساب إحتٌاطً المعاش عن األجر المحسوب باإلنتاج 1984 لسنة 59وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

أوبالعمولة أوبالوهبة وعن البدالت والمدة التً تحسب مقابل هذا اإلحتٌاطً ضمن مدة اإلشتراك عن األجر المتؽٌر؛ 
 فى شؤن تحدٌد المدة التً تراعى فً مبلػ اإلحتٌاطً عن بدالت 1984 لسنة 67وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

السكن والمبلبس والمراسلة بالنسبة ألعضاء هٌئة الشرطة؛ 
 فى شؤن تحدٌد مبلػ إحتٌاطً المعاش الواجب تحوٌله عن المدد التً 1984 لسنة 68وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

؛ 1975 لسنة 79 من قانون التؤمٌن اإلجتماعى رقم  31قضٌت فً أحد المناصب التً تسرى فً شؤنها أحكام المادة 
 فى شؤن القٌمة الحالٌة التً ٌتعٌن على المإمن علٌه أداإها لوقؾ 1984 لسنة 69وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

أقساط المبالػ المستحقة علٌه للهٌئة المختصة؛ 
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 فى شؤن قواعد حساب عناصر أجر اإلشتراك المتؽٌر؛ 1984 لسنة 75وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
 فى شؤن إجراءات طلب إنتفاع صاحب المعاش بؤحكام العبلج 1985 لسنة 72وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

والرعاٌة الطبٌة عند تقدٌم طلب صرؾ المعاش؛ 
 فى شؤن شروط وقواعد إعتبار اإلصابة الناتجة عن اإلجهاد أو 1985 لسنة 74وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

اإلرهاق من العمل إصابة عمل؛ 
 فى شؤن تحدٌد وسائل دفع إشتراكات التؤمٌن اإلجتماعً بالنقد 1985 لسنة 104وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

األجنبى وسعر التحوٌل ومواعٌد األداء وأجر اإلشتراك عن مدد اإلعارة الخارجٌة بدون أجر ومدد اإلجازة الخاصة للعمل 
بالخارج؛ 

 بشؤن الرقم التؤمٌنً الموحد؛ 1986 لسنة 42وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
 فى شؤن إلزام العامل بإخطار مكتب التؤمٌنات اإلجتماعٌة المختص 1986 لسنة 55وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

بإلتحاقه بالعمل؛ 
 فى شؤن قواعد وشروط وحاالت اإلستبدال والمبالػ المطلوب ردها 1986 لسنة 84وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

مقابل إٌقاؾ العمل باإلستبدال؛ 
 1990 لسنة 36 ، 1989 لسنة 38 ، 1988 لسنة 25 ، 1987 لسنة 54 ، 1987 لسنة 35وعلى القرارات أرقام 

 25 ، 1996 لسنة 70 ، 1995 لسنة 39 ، 1994 لسنة 53 ،1993 لسنة 43 ، 1992 لسنة 53 ، 1991 لسنة 31، 
 بشؤن أجر اإلشتراك المتؽٌر؛  2000 لسنة 63 ، 1999 لسنة 23 ، 1998 لسنة 41 ،1997لسنة 

 فى شؤن الحد األقصى ألجر اإلشتراك المتؽٌر لمن ٌشؽل منصب 1988 لسنة 11وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
وزٌر؛ 

 فى شؤن تحدٌد مواعٌد إبداء الرؼبة وأداء اإلشتراكات عن مدد 1988 لسنة 24وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
اإلجازات الخاصة بدون أجر؛ 

 بشؤن التؤمٌن على عمال المقاوالت والمحاجر والمبلحات؛ 1988 لسنة 74وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
 فى شؤن نظام ومواعٌد وكٌفٌة صرؾ المعاشات والجهات التً 1992 لسنة 50وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

تصرؾ منها؛ 
 فى شؤن قواعد تنظٌم ضم العبلوات الخاصة إلى 1998 لسنة 40 و1992 لسنة 64وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

أجر اإلشتراك األساسى؛ 
 فى شؤن القواعد والشروط الواجب توافرها إلثبات إعالة المإمن 1992 لسنة 102وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

علٌه أو صاحب المعاش لئلخوة واألخوات؛ 
 فى شؤن تحدٌد قٌمة الزٌادة المستحقة عن معاش األجر األساسى فً 1992 لسنة 109وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

حالة عودة صاحب المعاش للعمل؛ 
 فى شؤن شروط وقواعد صرؾ منحة اإلبن أو األخ؛ 1993 لسنة 66وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
 فى شؤن إطالة مدة إعادة تقدٌر درجة العجز إلى عشر سنوات بالنسبة 1994 لسنة 78وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

ألمراض الؽبار الرئوٌة؛ 
إعادة تنظٌم التؤمٌن على العاملٌن بنشاط النقل البرى لدى بشؤن 1996 لسنة 39وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

؛ أصحاب األعمال فً القطاع الخاص
 فى شؤن جواز الوفاء نقداً بمكاتب صندوق التؤمٌن اإلجتماعً للعاملٌن 1999 لسنة 14وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

بقطاع األعمال العام والخاص بموجب إذن تحصٌل؛ 
 فى شؤن تقسٌط المبالػ المستحقة على أصحاب األعمال؛ 1999 لسنة 22وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
 فى شؤن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمإمن 1999 لسنة 37وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

علٌه صاحب العجز الجزئً؛ 
 38 ، 2004 لسنة 20 ، 2003 لسنة 27 ، 2002 لسنة 41 ، 2001 لسنة 31وعلى قرارات وزٌر التؤمٌنات أرقام 

 فى شؤن أجراإلشتراك فً قانون التؤمٌن 2007لسنة 462 و2006 لسنة 404 و قرار وزٌر المالٌة رقم 2005لسنة 
اإلجتماعً؛  

 فى شؤن القواعد والشروط البلزمة لتخفٌض نسبة إشتراكات تؤمٌن 2002 لسنة 33وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
مقابل تحمل صاحب العمل بتعوٌض األجر ومصارٌؾ اإلنتقال؛ % 2إلى %3إصابات العمل من 

 بشؤن حساب التكلفة التى تتحمل بها الخزانة العامة مقابل ضم 2004 لسنة 36وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
العبلوات الخاصة إلى أجر اإلشتراك األساسى وفقاً للتكلفة الفعلٌة؛ 

 فى شؤن تحدٌد جزء المعاش الجائز إستبداله إعتباراً من 2005 لسنة 37وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
؛ 1/7/2005

إجراءات تحدٌد نسب األجور فى عملٌات المقاوالت وفحص  بشؤن 2005 لسنة 59وعلى قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
؛ المنازعات الناشئة عنها

 بشؤن بعض األحكام المنظمة لحساب مدد اإلجازات الخاصة بدون أجر 2007 لسنة 329وعلى قرار وزٌر المالٌة رقم 
لؽٌر العمل ضمن مدد اإلشتراك فى التؤمٌن؛ 

؛  20/8/2007بتارٌخ  (31)وبناء على موافقة مجلس إدارة الهٌئة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى بالجلسة رقم 
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قـرر 
الباب األول 

ن اإلجتماعى يمجال سرٌان أحكام قانون التأم
ن اإلجتماعً وتحدٌد إختصاصاته يوإنشاء جهاز التأم

ن اإلجتماعى يوتحدٌد مستندات ملؾ التأم
وإجراءات اإلشتراك 

 
الفصل األول 

ن اإلجتماعى يمجال سرٌان أحكام قانون التأم
ن اإلجتماعً وتحدٌد إختصاصاته يوإنشاء جهاز التأم

  (1 )مادة
 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126مضاؾ بالقرار الوزاري  5بند

1/10/2014 
: تسرى أحكام قانون التأمٌن اإلجتماعى على 

والقطاع العام وقطاع األعمال العام بما فى ذلك والهٌئات العامه  بالجهاز اإلدارى للدولة املون المدنٌونالع -1
   . المإقتة والعرضٌة والموسمٌةالعمالة

  :العاملون الخاضعون ألحكام قانون العمل مع مراعاة ما ٌلى -2
 . سنة فؤكثر18 علٌهأن ٌكون سن المإمن  (أ  )
أن تكون عبلقة العمل التى تربط المإمن علٌه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر عبلقة العمل منتظمة إذا   (ب)

كان العمل الذى ٌزاوله العامل ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان ٌستؽرق ستة 
 .أشهر على األقل

 . أال تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقٌة بالمعاملة بالمثل وذلك بالنسبة لؤلجانب (جـ)
 العمل داخل منزل معد للسكن المشتؽلون باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط أال ٌكون محل مزاولة -3

 . الخاص وأال ٌكون العمل الذى ٌمارسه العامل ٌدوٌاً لقضاء حاجات شخصٌة للمخدوم أو ذوٌه
 اإلجتماعٌة السابقة على تارٌخ العاملون الذٌن سبق التؤمٌن علٌهم وفقاً لقوانٌن التؤمٌن والمعاشات والتؤمٌنات -4

 .العمل بقانون التؤمٌن اإلجتماعى المشار إلٌه
من  (أ،ب )افراد اسره صاحب العمل الذٌن ٌعملون لدٌه وٌعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص علٌها فى  -5

 (2)البند 
( 2 )مادة

 على صاحب العمل بوحدات الجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة والقطاع العام وقطاع األعمال العام أن ٌنشئ 
جهازاً للتؤمٌن اإلجتماعى لتنفٌذ أحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعى والقرارات واللوائح  المنفذة له ، ٌعمل به عدد كاؾ من العاملٌن 

. المإهلٌن المدربٌن
وٌجوز لرئٌس صندوق التؤمٌن اإلجتماعً أو من ٌفوضه الترخٌص لمنشآت القطاع الخاص بإنشاء الجهاز المشار إلٌه 

.  عامبلً على األقل500إذا بلػ عدد العاملٌن بالمنشؤة 
وعلى صاحب العمل أن ٌتخذ كافة اإلجراءات التى تكفل التنسٌق بٌن جهاز التؤمٌن اإلجتماعى واألجهزة األخرى 
المعنٌة وعلى األخص أجهزة اإلستحقاقات المالٌة للعاملٌن وشئون األفراد وكذا أجهزة العبلقات العامة واألمن الصناعً 

.  والخدمات اإلجتماعٌة
( 3 )مادة

ٌختص الجهاز المشار إلٌه بالمادة السابقة بتنفٌذ أحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعى والقرارات المنفذة له وعلى األخص ما 
:  ٌلى 

إعداد الكشوؾ والبٌانات واإلخطارات واإلستمارات والنماذج وإمساك السجبلت والدفاتر والملفات التً ٌتطلبها  -1
. تنفٌذ أحكام  القانون واإلحتفاظ بها

.  إستٌفاء اإلستمارات الخاصة باإلشتراك  لدي الصندوق المختص -2
إستٌفاء اإلستمارات الخاصة بتحدٌد وأداء اإلشتراكات واألقساط وؼٌرها من المبالػ المستحقة للصندوق  -3

 .المختص وإتخاذ إجراءات سدادها
إعداد اإلستمارات الخاصة بحساب المبالػ المستحقة لحساب أو اإلشتراك عن المدد التً ٌجوز حسابها أو  -4

اإلشتراك عنها ، ومدد اإلعارة الخارجٌة بدون أجر واإلجازات الخاصة للعمل بالخارج والخاصة بدون أجر والدراسٌة بدون 
 .أجر

. إتخاذ إجراءات صرؾ تعوٌض األجر ومصارٌؾ اإلنتقال المقررة للمإمن علٌهم المصابٌن والمرضً -5
إعداد سجل لقٌد جمٌع البٌانات الخاصة بالمإمن علٌهم المعارٌن إعارة داخلٌة أو خارجٌة والذٌن فً إجازات  -6

. خاصة أو إجازات دراسٌة بدون أجر
 . إنشاء وإستٌفاء ملفات التؤمٌن اإلجتماعً الخاصة بالمإمن علٌهم -7
تلقى المكاتبات وتنفٌذ التوصٌات وإزالة المناقضات التى ٌوجهها الصندوق المختص وموافاته بما تم تنفٌذه خبلل  -8

 .أسبوعٌن على األكثر
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 مكرر (3مادة )
 2014 لسنة 34 مضافة بالقرار الوزاري رقم 
 11/3/2014ٌعمل به من تارٌخ صدوره 

 عامل فؤكثر و ال تسمح ظروفها بإنشاء جهاز تؤمٌنً و تكون منتظمة فً 500ٌصرح للمنشآت التً ٌبلػ عدد العاملٌن بها 
نٌابة عن الصندوق فً ضوء الضوابط  (المرضً– االصابً )أداء التزاماتها وفقا للقانون، أن تقوم بصرؾ تعوٌض األجر 

:- اآلتٌة 
 على المنشآت التً ترؼب فً صرؾ تعوٌض األجر نٌابة عن الصندوق التقدم بطلب إلى الصندوق المختص :-أوال 

. الستصدار قرار من رئٌس الصندوق بالموافقة، على أن ٌجدد هذا القرار سنوٌاً بناء على طلب المنشؤة
 و فً حالة صدور قرار بالموافقة تلتزم المنشؤة المصرح لها بالصرؾ التقدم للمكتب المختص بمستند األجازة :-ثانٌا 

وعلى المكتب المختص تورٌد تلك . الصادر من الجهة المختصة فً موعد أقصاه نهاٌة الشهر التالً لتارٌخ تحرٌر األجازة
. األجازات بسجل الوارد العام بالمكتب

 على المكتب المختص االنتهاء من مراجعة مستندات األجازة بؤنواعها و تقدٌر قٌمة المستحقات التؤمٌنٌة عنها فً :-ثالثا 
. على أن ٌلتزم المكتب بإجراء القٌود المحاسبٌة بهذا الشؤن.موعد أقصاه نهاٌة الشهر التالً لتارٌخ تورٌدها

 
( 4 )مادة

 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 
والسجبلت التً والنماذج  اإلستمارات بتوفٌر( 2)ٌلتزم صاحب العمل الذى لدٌه جهاز تؤمٌن إجتماعى وفقاً لنص المادة 

وذلك دون اإلخبلل بحق صاحب الشؤن فى الحصول على هذه النماذج بؤٌة طرٌقة ٌتطلبها تنفٌذ أحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعً 
  .أخرى بما فى ذلك الحصول علٌها من الموقع اإللكترونى للهٌئة

   .  ال ٌجوز تحمٌل المإمن علٌه أو صاحب المعاش أو المستحقٌن عنهما بؤى مقابل لذلكوفً جمٌع األحوال
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 الفصل الثانى
ن اإلجتماعً يمستندات ملؾ التأم

  (5)مادة 
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 

ٌلتزم صاحب العمل الذى لدٌه جهاز تؤمٌن إجتماعى أو المكتب التابع للصندوق المختص بالنسبة لباقى أصحاب األعمال 
بإنشاء ملؾ خاص بالتؤمٌن اإلجتماعً لكل مإمن علٌه ٌتضمن كافة المستندات الخاصة به وٌراعى فى جمٌع األحوال إستٌفاء 

:  هذه المستندات أوالً بؤول على أن ٌتضمن على األخص المستندات اآلتٌة 
 :المستندات التً تستوفً عند بدء مدة اإلشتراك :  أوالً 

سجبلت الموالٌد أو حكم قضائى أوالبطاقة الشخصٌة واقع شهادة المٌبلد أو مستخرج رسمً من  ) مستند المٌبلد -1
علً أن تطابق هذه الصورة علً األصل والتوقٌع بما ٌفٌد المطابقة  أي منهمأوالعائلٌة أوجواز السفر أو صورة ضوئٌة من 

 (.بمعرفة الموظؾ المختص 
وفى الحاالت التى ٌكون فٌها أكثر من مستند مٌبلد ٌتضمن كل منها تارٌخ مٌبلد مختلؾ عن اآلخر ٌعتد بمستند المٌبلد 
الذى ٌعامل به وظٌفٌاً بالنسبة للعاملٌن بالحكومة والقطاع العام وقطاع األعمال العام على أن ٌتم الرجوع إلى مصلحة األحوال 

.  المدنٌة بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص
.  ان وجدقرار التعٌٌن أو بٌان معتمد بتارٌخ بدء مدة اإلشتراك أو نسخة من عقد العمل  -2
  .المرفق (1)إستمارة إخطار بإشتراك عامل بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص ، وفقاً للنموذج رقم -3
 .إقرار إستبلم العمل إن وجد -4
المرفق فى حالة وجود مدد سابقة تابعة لقطاع ٌتبع الصندوق  (5)صحٌفة البٌانات األساسٌة ، وفقاً للنموذج رقم  -5

 . اآلخر
 .المرفق (105)إستمارة تحدٌد المستفٌدٌن من التعوٌض اإلضافى ، وفقاً للنموذج رقم  -6
  .المرفق (مكرر105)إستمارة تحدٌد المستفٌدٌن من منحة الوفاة ، وفقاً للنموذج رقم  -7
. المرفق (7)بٌان من المإمن علٌه بمدد اإلشتراك  السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم  -8
.  تقرٌراللٌاقة الطبٌة للعاملٌن بالقطاع الخاص الصادر من الجهة الطبٌة المختصة عند بدء اإلشتراك -9

 .المرفق (10)للمإمن علٌه ، وفقاً للنموذج رقـم  (البٌانات التارٌخٌة  )إستمارة بٌانات التؽطٌة التؤمٌنٌة  -10
  :مستندات تستوفى خالل مدة اإلشتراك : ثانٌاً  

.  بٌان تدرج أجرى اإلشتراك األساسى والمتؽٌر  -1
 .المرفق  (44)إستمارة حساب أو اإلشتراك عن مدد ، وفقاً للنموذج رقم  -2
القرارات الخاصة بمدد اإلعارات واإلجازات الخاصة بدون أجر واإلجازات الدراسٌة بدون أجر والبعثات  -3

 . العلمٌة واإلستمارات والمستندات الدالة على السداد عن تلك المدد
بٌان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التى تقضً أٌة قوانٌن أو قرارات بإضافتها إلى مدة اإلشتراك فى  -4

 . التؤمٌن
 . إخطارات تحصٌل األقساط -5
 .شهادة تقدٌر العجز الجزئً المستدٌم -6

:  المستندات التً تستوفً عند إنهاء الخدمة :  ثالثا 
 .  أو مستخرج رسمً منهصورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة -1
 وفقاً لنموذج االستمارة رقم اإلستمارة الخاصة باإلخطار عن إنتهاء الخدمة بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص ، -2

 .المرفق (6)
 .الكامل الوفاه أو شهادة تقدٌر العجز شهادة -3
 .بعدم وجود عمل آخر للمإمن علٌه لدى صاحب العمل (106)قرار اللجنة المشار إلٌها بالمادة  -4
النموذج الخاص باضافة مدة خدمة اعتبارٌة فً حساب المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة للعمل فً بعض  -5

 .مكررا المرفق (30)المحافظات وفقا للنموذج رقم 
. وٌراعى تعلٌة جمٌع المستندات المشار إلٌها  فى هذا الفصل على ؼبلؾ الملؾ مع إثبات توارٌخها وأرقامها

 المشار إلٌها وأٌة مستندات أخرى ٌرى واإلستمارات الصندوق المختص بحفظ صور أصل المستندات والنماذج وٌلتزم
الصندوق حفظها إلكترونٌاً باألرشٌؾ اإللكترونى من خبلل المسح الضوئى على أن ٌتضمن الوصؾ األرشٌفى تحدٌداً لمن قام 

. بالحفظ ومن قام بالمراجعة وٌعتد بهذا المستند اإللكترونى فى صرؾ جمٌع الحقوق التؤمٌنٌة
وفى جمٌع األحوال ٌتعٌن على صاحب العمل تسجٌل كافة البٌانات والمعلومات الخاصة بملؾ التؤمٌن االجتماعً 

. ببلغ الصندوق المختص بنسخة إلكترونٌة منها عند طلبهااللمإمن علٌه على الحاسب اآللى و
.  العمل تقدٌم البٌانات واإلستمارات المطلوبة منه إلكترونٌاً لصاحب وٌجوز

 لكل مإمن علٌه ٌتضمن كافة البٌانات والمعلومات الخاصة به إلكترونىوعلى صندوقً التؤمٌن اإلجتماعً إنشاء ملؾ 
 .  على أن ٌتم تحدٌثها بصورة دورٌة منتظمةوالتً ٌتضمنها ملؾ التؤمٌن اإلجتماعً المشار إلٌه 

 
(  6)مادة 

 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 
على أن ٌتم للمإمن علٌه اإلحتفاظ بملؾ التؤمٌن اإلجتماعً ب صاحب العمل المنشؤ لدٌه جهاز تؤمٌن إجتماعى ٌلتزم  

: اآلتٌة  على األكثر من تارٌخ تحقق إحدى الوقائع خمسة عشر ٌوماموافاة الصندوق المختص به خبلل 
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 .عند طلبه بمعرفة الصندوق المختص -1
  .تصفٌة المنشؤة أو إدماجها فى منشؤة أخرى -2

 
 ( 7)مادة 

المرفق إلى الجهة  (7)رقم   ، وفقاً للنموذجبٌانفى حالة إلتحاق المإمن علٌه بعمل وله مدة إشتراك سابقة ٌلتزم بتقدٌم 
وعلى هذه الجهة طلب الملؾ عن مدة إشتراكه السابقة وإتخاذ إجراءات  ضم التى بها ملفه التؤمٌنى عن مدة إشتراكه األخٌرة 

 .هذه المدة
 ***
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الفصل الثالث 
إجراءات اإلشتراك 

 ( 8 )مادة
 وفً حالة تعدد فروع صاحب العمل تعتبر ،للتؤمٌن علً العاملٌن لدٌه  للصندوق المختص أن ٌتقدمبٌلتزم صاحب العمل 

أو بندر شرطة أو وحدة إدارٌة كصاحب عمل مستقل وفقاً للتقسٌم الجؽرافً  الفروع التً تقع فً نطاق إختصاص قسم أو مركز
. لمناطق ومكاتب الصندوق المختص

فى مجال عبلقتها مع  أو أكثرواحدة عتبار جمٌع فروعه وحدة  لصاحب العمل طلب إوإستثناء من الفقرة السابقة ٌجوز
 .المرفق وذلك إذا ما توافرت فٌه الشروط الواردة بالنموذج المشار إلٌه  (8)على النموذج رقم الصندوق 
 

 ( 9)مادة 
ٌلتزم صاحب العمل أن ٌتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خبلل أسبوعٌن من تارٌخ بدء النشاط بطلب اإلشتراك لدى 

 وٌجب أن ٌرفق بطلب اإلشتراك المشار إلٌه المستندات المرفق (2)اإلستمارة رقم نموذج ثبلث نسخ علً الصندوق محرراً من 
: اآلتٌة 

نموذج توقٌع صاحب العمل أو األشخاص المسئولٌن عن تحرٌر المكاتبات أو إستٌفاء البٌانات أو االستمارات ،  -1
  .المرفق معتمداً من صاحب العمل ومختوماً بخاتم المنشؤة (9)وفقاً للنموذج رقم 

والنماذج وٌلتزم صاحب العمل بكل ما ٌترتب علً توقٌع هإالء المسئولٌن علً المحررات والمكاتبات واإلستمارات 
. القانونأحكام الخاصة بتنفٌذ 

إنشائها أوعقد السجل التجارى أوعقد الشركة أوقرارأٌة مستندات دالة على بدء نشاط صاحب العمل مثل  -2
د أو الترخٌص الصادر بالنشاط وكذلك المستندات الدالة علً صفة صاحب العمل فً ؼٌر ـالتشؽٌل أوأمرالتوري أوأمر اإلٌجار

 .المنشآت الفردٌة أو صورة ضوئٌة منها مع مطابقتها علً األصل بمعرفة الموظؾ المختص والتوقٌع بما ٌفٌد المطابقة
ومستند المٌبلد أو صورة ضوئٌة منه  المرفق (1) ، وفقاً للنموذج رقم اإلخطار عن إشتراك عامل بالصندوق -3

 .بعد مطابقته على األصل والتؤشٌر بذلك من الموظؾ المختص وذلك بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص
 

(  10 )مادة
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 

أن ٌوافى مكتب الصندوق المختص ببٌان التعدٌبلت التى طرأت على بٌانات  فً القطاع الخاصصاحب العمل ٌلتزم 
. وذلك فى ٌناٌر من كل عام بالنسبة لؤلجر األساسى والمتؽٌر المرفق( 2)العاملٌن لدٌه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم 

فى أشهر أبرٌل وٌولٌو وأكتوبر بحسب  (2)وفى حالة وجود أٌة تعدٌبلت فى األجور المتؽٌرة ٌلتزم بتقدٌم النموذج رقم 
 .األحوال

كما ٌلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع األعمال العام بموافاة الصندوق المختص بؤٌة تعدٌبلت 
المرفق فى موعد ال ٌتجاوز أخر ٌولٌو  (10)تطرأ على البٌانات الواردة باستمارة بٌانات التؽطٌة التؤمٌنٌة وفقاً للنموذج رقــم 

. من كل عام
(  11 )مادة

 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 
الخاصة بإشتراك  (1) باإلستمارة رقم أسبوعٌن صاحب العمل بالقطاع الخاص أن ٌوافى الصندوق المختص خبلل ٌلتزم

 ان وجدعامل بالصندوق مرفقاً بها المستند الرسمً الدال على تارٌخ مٌبلد العامل أو صورة ضوئٌة منه وصورة من عقد العمل 
: عند تحقق إحدى الحاالت اآلتٌة بعد مطابقتها على األصل والتؤشٌر بذلك من الموظؾ المختص وذلك 

 .إلتحاق أي عامل بالعمل لدٌه -1
إستمرار المإمن علٌه بخدمة صاحب العمل بعد بلوؼه سن الستٌن وتوقؾ إنتفاعه بتؤمٌن الشٌخوخة والعجز  -2

   .والوفاة
 .عمال متدرجٌن أو تبلمٌذ صناعٌٌن أو طبلب مشتؽلٌن فى مشروعات التشؽٌل الصٌفًإلتحـاق  -3
   .  بالعمل لدٌه سنة18ممن تقل أعمارهم عن إلتحاق أحد العاملٌن  -4

 
 (12 )مادة

 القطاع الخاص إخطار مكتب الصندوق المختص الذى ٌقع فى دائرته مقر العمل على فىٌلتزم العامل عند إلتحاقه بعمل 
 .  شهر من تارٌخ تسلمه العملأالمرفق خبلل ثبلثة  (1)النموذج رقم 

 
( 13 )مادة

 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 
بعد تحدٌد  (2)و (1) رقمًطلب اإلشتراك  تًعلً الصندوق المختص أن ٌعٌد إلى صاحب العمل إحدى صور إستمار

 رقم المنشؤة والرقم التؤمٌنً لكل مإمن علٌه وذلك بعد تسجٌل بٌاناتهما على الحاسب اآللً وفً السجبلت المعدة لهذا الؽرض
ورود اإلستمارتٌن المشار  وإخطاره بذلك عن طرٌق البرٌد اإللكترونً كلما أمكن وذلك خبلل خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ

 .إلٌهما
وفً جمٌع األحوال تكون أرقام  المإمن علٌهم  ثابتة  ،  أن ٌخطر المإمن علٌه برقمه التؤمٌنىالعمل صاحب وعلى

.  طوال مدة اإلشتراك فً التؤمٌن
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وٌلتزم أصحاب األعمال والمإمن علٌهم والمستحقٌن عنهم أن ٌذكروا فى جمٌع المكاتبات المتعلقة بتنفٌذ أحكام قانون 
 . والرقم القومً للمإمن علٌهلمإمن علٌه اعمل و ال صاحب لكل منالتؤمٌن االجتماعً الرقم التؤمٌنً 

وعلى الصندوق المختص الحصول على الرقم القومى لكل مإمن علٌه أو صاحب معاش أو مستفٌد أوقائم بالصرؾ من 
. مصلحة األحوال المدنٌة

كما ٌلتزم الصندوق المختص بإعداد بطاقة تؤمٌنٌة إلكترونٌة لكل مإمن علٌه موضحاً بها كافة البٌانات الخاصة به وٌتم 
 .تحدٌث بٌاناتها أوالً بؤول مع مراعاة تنفٌذ هذا اإللتزام تدرٌجٌاً وفقاً لحاجة العمل

 
  (14 )مادة

المرفق نموذجها وذلك خبلل  (6)ٌلتزم  صاحب العمل بالقطاع الخاص أن ٌوافً الصندوق المختص باإلستمارة رقم 
: ن تارٌخ تحقق إحدى الوقائـع اآلتٌة أسـبوع م
. إنتهاء خدمة المإمن علٌه -1
. إنتهاء مدة التلمذة الصناعٌة أو التدرج -2
 .إنتهاء العمل بالمشروع الصٌفً للطلبة -3

ٌلتزم بؤداء مبلػ  (1)وفى حالة إخبلله باإلخطار فى الموعد المشار إلٌه بالنسبة للمإمن علٌهم المنصوص علٌهم فى البند 
من قٌمة إشتراك األجر األساسى األخٌر وذلك عن كل شهر تؤخٌر عن المدة من تارٌخ إنتهاء الخدمة % 20 ٌقدر بنسبة إضافى

. حتى تارٌخ إرسال اإلستمارة إلى الصندوق
.  وفى حساب مدة التؤخٌر ٌحذؾ كسر الشهر

ًً من تارٌخ تحقق إحدى الوقائع اآلتٌة  :  والٌستحق المبلػ اإلضافى المشار إلٌه إعتباراً
ورود إستمارة اإلخطار بإنتهاء الخدمة فً المواعٌد المحددة دون إستٌفاء بعض بٌاناتها ، متى كان مثبتاً بها  -1

. تارٌخ إنتهاء الخدمة
إنتهاء خدمة المإمن علٌه فً تارٌخ إنتقال المنشؤة إلى الؽٌر بالبٌع أواإلٌجار  -2

.      أو اإلدماج أو الوصٌة أو الهبة أو النزول أو ؼٌر ذلك من التصرفات ، بشرط أن ٌقر المإمن علٌه بصحة تارٌخ إنتهاء الخدمة
قٌام صاحب العمل بالتوقٌع على إستمارة اإلخطار بإنتهاء الخدمة فً الحاالت التى ٌتم تحرٌرها بمعرفة مفتش  -3

الصندوق المختص أو إذا قام بالتوقٌع على محضر لجنة فحص المنازعات أوعلى كشؾ الحصر المحرر بمعرفة مفتش 
الصندوق المختص ، بشرط أن ٌتضمن المحضر أو كشؾ الحصر تارٌخ إنتهاء خدمة المإمن علٌه أو إذا  قام بإخطار الصندوق 

.  المختص بإنتهاء خدمة المإمن علٌه بموجب خطاب
. إلتحاق المإمن علٌه بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو تجنٌده -4
.  شهر إفبلس صاحب العمل أو تصفٌة المنشؤة أو ؼلقها أو حلها -5
 .  صدور حكم قضائى فى مواجهة الصندوق المختص بإنهاء خدمة المإمن علٌه -6
اإلخطار بإنتهاء خدمة المإمن علٌه الذي ٌنقطع عن العمل بؽٌر إذن وذلك خبلل تقدٌم صاحب العمل إستمارة  -7

 .شهرٌن من تارٌخ اإلنقطاع عن العمل
 

(  15 )مادة
المرفق خبلل خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ  (15)على النموذج رقم الصندوق المختص بإخطار ٌلتزم صاحب العمل  

: وقوع أي تؽٌٌر فى البٌانات والمستندات المقدمة منه وعلى األخص فى الحاالت اآلتٌة 
. إنشاء فرع جدٌد تابع له -1
 . نوع النشاط الذي ٌزاوله صفة صاحب العمل من ملكٌه عامه الى ملكٌه خاصة أو العكس أو تؽٌٌرتؽٌٌر -2
 .عناوٌن أماكن العمل تؽٌٌر -3
 .التؽٌٌر فى نماذج التوقٌعات -4
 .فقد األختام أو إستبدالها -5

   .وٌسلم اإلخطار إلى مكتب الصندوق المختص أو ٌرسل بكتاب موصى علٌه بعلم الوصول
 .وفى حالة التؤخٌر عن اإلخطار ٌكون صاحب العمل مسئوالً عما ٌقع نتٌجة التخلؾ عن اإلخطار أو التراخً فٌه

 
 (16 )مادة

فً حالة إدماج إحدى المنشآت فً منشؤة أخرى ٌتعٌن علً المنشؤة الدامجة موافاة الصندوق المختص بالمستندات 
 . من تارٌخ صدور قرار اإلدماجأسبوعٌنالمرفق فً موعد ال ٌتجاوز  (16)الموضحة بالنموذج رقم 

 
 ( 17  )مادة

مكتب واحد من مكاتب الصندوق فتتخذ إختصاص إذا كانت المنشؤة المندمجة والمنشؤة الدامجة تقعان فً دائرة 
: اإلجراءات اآلتٌة 

علً المنشؤة الدامجة أن توافً مكتب الصندوق بنسختٌن معتمدتٌن من قرار اإلدماج وبٌان من أصل وصورة  -1
باألسماء واألرقام التؤمٌنٌة لجمٌع العاملٌن بالمنشؤة المندمجة فً تارٌخ اإلدماج موضحاً قرٌن كل منهم األجر الشهري الذي 

وعلٌها كذلك أن تقوم خبلل خمسة عشر ٌوماً،ٌجري علٌه تقدٌر اإلشتراكات  وقٌمة األقساط المستحقة للصندوق إن وجدت 
بتسوٌة حساب اإلشتراكات الخاصة بهم حتى تارٌخ اإلدماج وذلك مع عدم اإلخبلل بمسئولٌتها عن الوفاء بهذه اإللتزامات 

. بالتضامن مع المنشؤة المندمجة
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بطلب  (2)علً صاحب العمل أو ممثل المنشؤة الدامجة أن ٌوافً مكتب الصندوق المختص باإلستمارة رقم  -2
 .اإلشتراك عن الشهر الذي تم فٌه اإلدماج شاملة لكافة العاملٌن بها ومن بٌنهم عمال المنشؤة المندمجة

علً مكتب الصندوق المختص أن ٌؽلق ملؾ صاحب العمل السابق بعد أن ٌودع به نسختً قرار اإلدماج مرفقا  -3
(. 1)بهما أصل وصورة بٌان العاملٌن المشار إلٌهما فً البند

ٌحتفظ صاحب العمل بالمنشؤة الدامجة برقمه التؤمٌنً األصلً وكذا جمٌع العاملٌن الذٌن كانوا ٌتبعون المنشؤة المندمجة و
وعلً المكتب المختص أن ٌقوم بتسجٌلهم على الحاسب اآللً بوصفهم عاملٌن لدى المنشؤة الدامجة إعتباراً من تارٌخ اإلدماج 

. وأن ٌإشر برقم المنشؤة الدامجة على ملفات كل منهم  موضحاً قرٌن الرقم تارٌخ اإلدماج
مكتبٌن مختلفٌن فٌكتفً بتعدٌل اإلسم إختصاص وإذا  كانت كل من المنشؤة المندمجة والمنشؤة الدامجة تقع فً دائرة 

.  لكل منشؤة رقمها التؤمٌنى الخاص بهابقً يالقانونً للمنشؤة المندمجة علً أن 
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الباب الثانً 
قواعد تحدٌد وتحصٌل اإلشتراكات 

 اإلشتراك عن بعض المدد وإجراءات الحساب أو
 

الفصل األول 
أجر اإلشتراك  ونسب اإلشتراكات 

 (18  )مادة
  1/10/2014 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126معدله بالقرار الوزاري 
 1/07/2016 وٌعمل به اعتبارا من 25/05/2017 الصادر بتارٌخ 2017 لسنة 310معدله بالقرار الوزاري 

ٌقصد بؤجر اإلشتراك كل ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه من مقابل نقدى من جهة عمله األصلٌة لقاء عمله األصلى 
: وٌشمل
 ًً   :األجر األساسى وٌقصد به : أوالً

بالنسبة للمإمن علٌهم العاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة والقطاع العام وقطاع األعمال العام الذٌن  -1
 : تربطهم بجهات عملهم عبلقة عمل الئحٌة 

  . األجر المنصوص علٌه فى الجداول المرفقة بنظم التوظؾ وما ٌضم إلٌه من عبلوات
.  ممن خضعوا ألحكام قانون الخدمة المدنٌة بالنسبة للمإمن علٌهم العاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة -  2
.  بالنسبة للمإمن علٌهم الموجودٌن بالخدمة فً هذا التارٌخ 30/6/2015 األجر األساسً فً –أ 

 13 ٌتحدد األجر األساسً لهم وفقا للجدول رقم 2015/ 30/6 بالنسبة للمإمن علٌهم الذٌن ٌلتحقون بالخدمة بعد –ب 
. المرفق 

سنوٌا فً أول ٌولٌو من كل عام منسوبة إلً األجر  % 9نسبة  (ب)،   (أ)وٌضم إلً األجر المشار إلٌه بالبندٌن 
 .األساسً فً شهر ٌونٌو السابق ، علً أن تستقطع من األجر المتؽٌر

 الذٌن تربطهم بجهات عملهم عبلقة عمل  (2 ، 1)ٌن بالبندبالنسبة للمإمن علٌهم العاملٌن بالجهات المشار إلٌها  - 3
 : تعاقدٌة أوعرضٌة 

مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من  أو زٌاداتاألجر المنصوص علٌه بعقد العمل وما ٌضاؾ إلٌه من عبلوات 
 . األجر المتؽٌر

وافراد اسره صاحب بالنسبة للمإمن علٌهم العاملٌن بالقطاع الخاص والمشتؽلٌن باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل - 4
 : العمل الذٌن ٌعملون لدٌه وٌعولهم 

األجر المنصوص علٌه بعقد العمل وما ٌطرأ علٌه من عبلوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من 
. األجر المتؽٌر

وفى جمٌع االحوال ٌراعى فى االجر االساسى ما ٌاتى  
جنٌها شهرٌا وٌتم زٌادته سنوٌا فى اول ٌولٌو من كل سنه  180 بقٌمه 1/7/2016ٌتحدد الحد االدنى لهذا االجر فى - ا

 .منسوبه الٌه فى شهر ٌونٌو السابق  % 10بنسبه 
  جنٌها شهرٌا وٌتم زٌادته سنوٌا فى اول ٌولٌو بنسبه 1240 بقٌمه 1/7/2016ٌتحدد الحد االقصى لهذا االجر فى - ب

منسوبه الٌه فى شهر ٌونٌو السابق  % 10
وٌراعى جبر الحدٌن االدنى واالقصى الشهرى الى اقرب عشره جنٌهات  

، اذا كان االجر كله محسوبا باالنتاج او بالعموله فٌعتبر هذا االجر اجرا اساسٌا بما الٌجاوز الحد  (ا)بمرعاه البند –ج 
 االقصى المشار الٌه سنوٌا 

  :األجر المتؽٌر وٌقصد به : ثانٌاً 
:  باقى ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه وعلى األخص 

 .الحوافز -1
 .العموالت -2
 :الوهبة ، متى  توافرت فى شؤنها الشروط اآلتٌة  -3

 أن ٌكون قد جرى العرؾ بؤن ٌدفعها عمبلء المنشؤة على أساس  نسبة مئوٌة محددة مقدماً من المبالػ المستحقة  -أ 
. على العمبلء

.  أن ٌكون لها صندوق مشترك بالمنشؤة توضع فٌه حصٌلتها لتوزٌعها بٌن العمال -ب 
 . أن ٌكون هناك قواعد متفق علٌها بٌن رب العمل والعمال تحدد بموجبها كٌفٌة توزٌعها علٌهم -ج 

 679 من أجر االشتراك وفقاً لقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  ا فبل تعتبر جزءالتالٌةالبدالت ، فٌما عدا البدالت -   4
  :-1984لسنة 
 بدل اإلنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وؼٌرها من البدالت التى تصرؾ للمإمن علٌه مقابل ما ٌتكلفه -أ 

. من أعباء تقتضٌها أعمال وظٌفته وٌستثنى من ذلك بدل التمثٌل
  . بدل السكن وبدل الملبس وبدل السٌارة وؼٌرها من البدالت التى تصرؾ مقابل مزاٌا عٌنٌة-ب
. أو خارجها  البدالت التى تستحق نتٌجة ندب المإمن علٌه بعض الوقت داخل جهة عمله األصلٌة-جـ
 . البدالت التى تستحق للمإمن علٌه لمواجهة أعباء المعٌشة خارج الببلد-د 

 . وٌشترط أال ٌجاوز مجموع البدالت المستبعدة من أجر اإلشتراك قٌمة أجر اإلشتراك  األساسً للمإمن علٌه                
 .األجور اإلضافٌة-  5
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 .التعوٌض عن جهود ؼٌر عادٌة-  6
 .إعانة ؼبلء المعٌشة-  7
 .العبلوات اإلجتماعٌة-  8
 .العبلوة اإلجتماعٌة اإلضافٌة-  9

 .المنح الجماعٌة-  10
 .المكافآت الجماعٌة-  11
 .نصٌب المإمن علٌه فى األرباح- -  12
 .ما زاد على الحد األقصى لؤلجر األساسى-  13
 . العبلوات الخاصة التى لم ٌتم ضمها لؤلجر األساسى-  14

. وٌعتبر فً حكم األجر المتؽٌر الفرق بٌن األجر محل االشتراك ، والحد األدنً المقرر قانونا 
 1/07/2018 وٌعمل به اعتبارا من 21/04/2018 الصادر بتارٌخ 2018 لسنة 143معدله بالقرار الوزاري 

 جنٌها سنوٌا وٌزاد الحد االقصى فى 40320ٌكون الحد االقصى الجر االشتراك المتؽٌر بواقع  1/7/2018واعتبارا من 
وفى تحدٌد الحد االقصى السنوى  ،من الحد االقصى لهذا االجر فى نهاٌه السنه السابقه  % 20بداٌه كل سنه مٌبلدٌه بنسبه 

 .ٌراعى جبر الحد االقصى الشهرى الى اقرب عشره جنٌهات 
 جنٌه شهرٌا وٌزاد هذا الحد الدنً 400 عن 1/7/2016فً اجر االشتراك  إجمالً وفى جمٌع االحوال ٌراعى اال ٌقل

 % 10سنوٌا من الحد األدنً لهذا األجر فً نهاٌة السنة السابقة لمدة خمس سنوات ، ثم تعدل الزٌادة إلً  % 25بنسبة 
. المشار إلٌه ر المحدد وفقا لقانون العمل وعن الحد االدنى لبلج، علً أال ٌقل سنوٌا 

 
 ( 19 )مادة

: تتحدد نسب اإلشتراكات المستحقة وفقا لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة بما فى ذلك نظام المكافؤة على النحو التالى 
: ن الشٌخوخة والعجز والوفاة يتأم -1
 . شهرٌاً م لدٌه  للمإمن علٌهر اإلشتراكمن أج% 15حصة ٌلتزم بها صاحب العمل بواقع  (أ  )
 . من أجره شهرٌاً % 10حصة ٌلتزم بها المإمن علٌه بواقع  (ب)
من األجور الشهرٌة للمإمن علٌهم وتإدى إلى الصندوق المختص فى % 1حصة تلتزم بها الخزانة العامة بواقع  (جـ)

  .أول الشهر التالى لشهر اإلستحقاق
بشؤن المزاٌا التؤمٌنٌة للعاملٌن باألعمال 1981لسنة  (21)مع مراعاة النسب الواردة بقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 

.  الصعبة بالصناعات التعدٌنٌة واإلستخراجٌة
 : المكافأة -2

 .  شهرٌاً علٌهم لدٌهمن أجر اإلشتراك األساسى للمإمن % 2حصة ٌلتزم بها صاحب العمل بواقع  (أ  )
 .  من أجر إشتراكه  األساسى شهرٌاً % 3 ٌلتزم بها المإمن علٌه بواقع حصة (ب)

 
(  20 )مادة

:  ٌتحمل صاحب العمل اإلشتراكات  المستحقة عن تؤمٌن إصابات العمل طبقاً للنسب اآلتٌة 
 .من أجر اإلشتراك بالنسبة للمإمن علٌهم العاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة% 1 -1
 .من أجر اإلشتراك  بالنسبة للمإمن علٌهم بوحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام% 2 -2

 . وتلتزم الجهات المشار إلٌها فى البندٌن السابقٌن بؤداء تعوٌض األجر ومصارٌؾ اإلنتقال
 (. 1)بالنسبة لباقى المإمن علٌهم المشار إلٌهم بالمادة من أجر اإلشتراك % 3 -3

بواقع الثلث  (3)بواقع النصؾ كما تخفض النسبة المقررة بالبند  (2 و1)وتخفض نسب اإلشتراكات المقررة بالبندٌن 
بالنسبة ألصحاب األعمال الذٌن ٌتولون عبلج المصاب لدٌهم ورعاٌته طبٌاً متى صرحت لهم الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى بذلك 

. وفقاً للشروط واألوضاع التى ٌتضمنها قرار وزٌر الصحة الصادر فى هذا الشؤن
بواقع الثلث إذا ما رخص رئٌس الصندوق المختص ألصحاب األعمال فى القطاع  (3)كما تخفض النسب المقررة بالبند 

:  الخاص بتحمل قٌمة تعوٌض األجر ومصارٌؾ اإلنتقال وذلك بمراعاة توافر الشروط اآلتٌة
أن ٌكون عدد المإمن علٌهم لدى صاحب العمل بالمنشؤة مائة عامل على األقل وال ٌدخل فى هذا العدد المإمن  -1

(.  59)من المادة  ( 1،2،3،4،5) بالبنودعلٌهم المشار إلٌهم
 طبقاً ألحكام قانون التؤمٌن الصندوق المختصأن ٌكون صاحب العمل منتظماً فى أداء إلتزاماته التؤمٌنٌة قبل  -2

 ، 1975 لسنة 79رقم اإلجتماعى 
. أن ٌلتزم صاحب العمل بتقدٌم بٌان شهرى للهٌئة بؤسماء المصابٌن وأجورهم وتعوٌض األجر المدفوع -3

. على أن ٌكون الترخٌص لمدة عام وٌجدد سنوٌاً بمراعاة  توافر الشروط السابقة
( 59)من المادة رقم  (1،2،3،4)وٌعفى أصحاب األعمال من أداء اإلشتراكات عن المإمن علٌهم المشار إلٌهم بالبنود 

 .إذا كانوا ال ٌتقاضون أجراً 
 

 ( 21 )مادة
:   تتحدد نسب اإلشتراكات  المستحقة وفقا لتؤمٌن المرض على  النحو التالى 

 :  حصة صاحب العمل وتقدر على النحو اآلتى -1
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من أجور المإمن علٌهم العاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة والقطاع العام وقطاع األعمال العام % 3 (أ  )
وذلك للعبلج والرعاٌة الطبٌة ، وتلتزم هذه الجهات بؤداء  تعوٌض األجر ومصارٌؾ اإلنتقال المنصوص علٌها 

.  فى هذا الفصل
 : من األجور بالنسبة لباقى المإمن علٌهم توزع على الوجه اآلتى % 4 (ب)

.  للعبلج والرعاٌة الطبٌة% 3 (1
. ألداء تعوٌض األجر ومصارٌؾ اإلنتقال% 1 (2

:  وفى حالة تصرٌح الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى لصاحب العمل بعبلج المرٌض لدٌه ورعاٌته طبٌا ٌراعى ما ٌلى 

  من أجور المإمن علٌهم% 1تخفض نسبة اإلشتراكات إلى .

 ٌلتزم صاحب العمل  بالنسبة للمإمن علٌهم المشار إلٌهم بقٌمة تعوٌض األجر ومصارٌؾ اإلنتقال . 
. وٌسرى هذا التخفٌض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى

من األجر أو المعاش ٌلتزم بها المإمن علٌه أو صاحب المعاش وذلك للعبلج والرعاٌة % 1حصة بواقع  -2
 . الطبٌة

لسنة  (1)من معاش األرملة المنتفعة بؤحكام العبلج والرعاٌة الطبٌة وفقا لقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم % 2 -3
 ، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتورٌدها إلى فرع الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى المختص خبلل خمسة عشر ٌوماً من 1981

.  تارٌخ الخصم
من قٌمة األجر أو المعاش بحسب األحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المإمن علٌه أو صاحب %  0.5 -4

 .1981لسنة  (10)المعاش بمحافظة اإلسكندرٌة المنتفعٌن بؤحكام قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 
 

(   22  )مادة
من أجور المإمن علٌهم بالقطاع العام وقطاع األعمال العام % 2 ٌتحمل  صاحب العمل إشتراكات تؤمٌن البطالة بواقع 

 . ممن تسرى علٌهم أحكام هذا التؤمٌنوالقطاع الخاص 
 

 ( 23 )مادة
  تحسب اإلشتراكات  التً ٌإدٌها صاحب العمل عن المإمن علٌهم من العاملٌن بالجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة 

:  والقطاع العام وقطاع األعمال العام علً أساس ما ٌستحقه المإمن علٌه من أجر خبلل كل شهر وذلك بمراعاة ماٌلى 
أن اإلستقطاعات من األجور بسبب الجزاء اإلداري أو الؽرامات أوخصم ساعات التؤخٌرال تعتبر تخفٌضاً  -1

 .لؤلجر وٌتعٌن تحصٌل اإلشتراكات علً أساس  األجر اإلجمالً دون تخفٌض
تستحق اإلشتراكات عن مدد الوقؾ عن العمل إحتٌاطٌاً أو بقوة القانون علً أساس األجر المستحق للمإمن علٌه  -2

صرفه من األجر إذا تقرر صرفه إلٌه أو رد  خبلل هذه المدد دون اإلخبلل بسداد اإلشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوؾ
. تقرر فصل المإمن علٌه بؤثر رجعً من تارٌخ اإلٌقاؾما اإلشتراكات السابق سدادها عن مدة اإلٌقاؾ إذا 

 : حاالت الترخٌص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من األجر وفقا لآلتى  -3
تإدى اإلشتراكات عن األجر األساسى على أساس  كامل هذا األجر بإفتراض مباشرة المإمن علٌه لعمله كل أٌام  (أ  )

.  العمل الرسمٌة
:  تإدى اإلشتراكات عن األجر المتؽٌر كما ٌلى  (ب)

عناصر األجر المتؽٌر المرتبط تحدٌد قٌمتها بمستوى أداء العامل ٌإدى عنها اإلشتراكات على أساس ما ٌحصل علٌه  (1
 . المإمن علٌه من هذه العناصر بالفعل

باقى عناصر األجر المتؽٌر تإدى عنها اإلشتراكات  على أساس  كامل قٌمة هذه العناصر بإفتراض مباشرة المإمن  (2
 .علٌه لعمله كل أٌام العمل

وتحدد مدد  أو تعوٌضاً عن األجروال تإدى أٌة إشتراكات عن مدد الؽٌاب التى ال ٌستحق عنها المإمن علٌه أجراً، 
الؽٌاب المشار إلٌها وفقاً ألنظمة العاملٌن بالدولة والقطاع العام وقطاع األعمال العام بما ال ٌجاوز خمسة عشر ٌوماً متصلة أو 
ثبلثٌن ٌوماً متقطعة خبلل السنة المٌبلدٌة الواحدة وإذا  زادت المدة عن ذلك تعتبر فى حكم اإلجازة الخاصة بدون أجر طالما 

 .كانت عبلقة العمل قائمة
 

 (  24 )مادة
إذا رؼب صاحب العمل فى إنهاء خدمة المإمن علٌه عند بلوؼه سن الستٌن أو بعدها بدالً من إستبقائه بالعمل لحٌن 

الحكام " استكمال المدة الموجبة إلستحقاق المعاش أو حتى نهاٌة العقد أو الموسم بالنسبة للعمال المإقتٌن أو الموسمٌٌن وفقا
من قانون التؤمٌن اإلجتماعى ٌلتزم بؤداء حصته فى إشتراكات تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة على أساس أجر  ( 163 )الماده 

إشتراك المإمن علٌه األساسى األخٌرعن عدد السنوات الكاملة التى بها ٌستكمل المدة الموجبة إلستحقاق المعاش أو حتى نهاٌة 
.  العقد أو الموسم بحسب األحوال

وٌلتزم صاحب العمل بؤداء هذه اإلشتراكات فى أول الشهر التالى لتارٌخ إنتهاء خدمة المإمن علٌه ، وفى حالة التؤخٌر 
. من قانون التؤمٌن اإلجتماعى (129)فى األداء تستحق المبالػ اإلضافٌة المنصوص علٌها بالمادة 

 .  وٌعفى المإمن علٌه من حصته فى اإلشتراكات
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 ( 25 )مادة
ستمارات أرقام إل تحسب اإلشتراكات المستحقة علً أصحاب األعمال فً القطاع الخاص من واقع البٌانات الواردة با

(1)،(2)،(6 .)
فإذا لم ٌقدم صاحب العمل البٌانات الخاصة بعماله وأجورهم بموجب اإلستمارات المشار إلٌها فً المواعٌد المحددة لذلك 

. حسبت اإلشتراكات الواجبة األداء على أساس آخر بٌان قدم منه للصندوق وذلك إلى حٌن حساب اإلشتراكات  المستحقة فعبلً 
وفً حالة عدم تقدٌم تلك البٌانات أوعدم وجود المستندات والسجبلت التً ٌلتزم بحفظها ٌكون حساب اإلشتراكات 

التحرٌات واألسس  عنه تحرٌات أجهزة التفتٌش بالصندوق المختص، وٌراعى أن ٌوضح التقرٌر مصدر المستحقة طبقاً لما تسفر
.  التى بنى علٌها

وتتم تحرٌات صندوق التؤمٌن اإلجتماعى للعاملٌن بقطاع األعمال العام والخاص عن طرٌق أجهزة التفتٌش وتثبت هذه 
وؼٌرهم ممن ٌمكن  (العامل وصاحب العمل)التحرٌات فً النماذج المعدة لهذا الؽرض من واقع مناقشة طرفً العبلقة 

عتماد علٌها وٌوقع كل من إلالموجودة لدي صاحب العمل أو أٌة مستندات أخرى ٌمكن ا سترشاد بؤقوالهم والسجبلت والدفاترإلا
 المشار إلٌها علً أن ٌإشر المفتش تفصٌبل وٌوضح مصادر البٌانات التً أثبتها اإلستماراتالعامل وصاحب العمل علً 

 .باألستمارات
 

 ( 26 )مادة
 فً حالة وجود نزاع بٌن العامل وصاحب العمل حول إثبات عبلقة العمل فٌمكن اإلستعانة بمكاتب العمل للتحقٌق فى 

هذا النزاع وإذا كان النزاع حول األجر ٌجوز للصندوق أن ٌسترشد بؤجر المثل فً ضوء مستوٌات األجور التً تحددها اللجان 
 .الفنٌة ما لم ٌقدم صاحب العمل دلٌبل علً عكسها

 
 ( 27 )مادة

الذٌن ٌنتدبهم الصندوق حق فحص للمفتشٌن  من قانون التؤمٌن اإلجتماعى ٌكون (152)مع مراعاة أحكام المادة 
من الوفاء بكافة مستحقات الصندوق والتثبت من  على ملفات العاملٌن للتحققواإلطبلع المستندات والدفاتر الحسابٌة والمٌزانٌات 

 . وذلك فى ضوء سلطات الضبطٌة القضائٌة المكفولة لمفتشى الصندوق المختصتنفٌذ ما ٌستلزمه القانون من إجراءات 
وٌلتزم صاحب العمل بموافاة الصندوق المختص ببٌان معتمد من مصلحة الضرائب بتكلفة األجور وعدد العاملٌن عن 

 . السنوات السابقة وذلك بناء على طلب الصندوق
 

(  28 )مادة
   ٌعتبر فً حكم القرض المبالػ التً ٌإدٌها أصحاب األعمال بالقطاع الخاص عن المإمن علٌهم طبقا ألحكام المادة

.   من قانون التؤمٌن اإلجتماعى(133)
وال ٌجوز لصاحب العمل أن ٌقتطع من أجر المإمن علٌه وفاًء للمبالػ المشار إلٌها ولؽٌرها من المبالػ التً ٌكون قد 

. من قانون العمل (44  و43)من هذا األجر وفقاً للقواعد الواردة بالمادة  % 10إقترضها منه أكثر من 
. قتضاء أٌة فائدة عن تلك المبالػإكما ال ٌجوز لصاحب العمل 

 
 ( 29 )مادة

 فى حالة عودة صاحب المعاش الخاضع ألحكام العبلج والرعاٌة الطبٌة بتؤمٌن المرض للعمل ، ٌلتزم بتقدٌم بٌان من 
جهة العمل الجدٌدة إلى الصندوق المختص ٌوضح تارٌخ إستبلم العمل وكذا مدى خضوع جهة العمل  لتؤمٌن المرض ، وفى 

. حالة خضوعها لهذا التؤمٌن ٌلتزم صاحب المعاش بتسلٌم البطاقة العبلجٌة إلى فرع الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى
وٌلتزم الصندوق بإٌقاؾ خصم نسبة اإلشتراك التى تخصم من المعاش إعتباراً من أول  الشهر التالى لتارٌخ إستبلم 

. العمل بعد التحقق من تسلٌم البطاقة العبلجٌة
.   وفى حالة ترك العمل ٌتم إببلغ الصندوق إلعادة خصم نسبة اإلشتراك من المعاش

 ***
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الفصل الثانى 
إجراءات أداء اإلشتراكات وتورٌدها 

( 30)مادة 
   :كل منها  ٌلتزم صاحب العمل بؤداء المبالػ اآلتى بٌانها فى المواعٌد المحددة قرٌن

اإلشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى ٌلتزم بها والحصة التى ٌلتزم بإقتطاعها من أجر المإمن  -1
اإلستحقاق بالنسبة لئلشتراكات المستحقة عن األجر األساسى ، وفى أول الشهر التالى  علٌه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر

.  لشهر الصرؾ بالنسبة لئلشتراكات المستحقة عن األجور المتؽٌرة
.  األقساط المستحقة على المإمن علٌه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر اإلستحقاق -2
.  األقساط المستحقة عن المبالػ المتؤخرة على صاحب العمل وذلك فى أول  الشهر المستحق عنه القسط -3
سداداً لمبالػ صرفت للمإمن علٌه من الهٌئة بخصمها من أجر المإمن علٌه صاحب العمل المبالػ التى ٌقوم  -4

القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى دون وجه حق وذلك فى أول الشهر التالى من إخطار صاحب العمل بالمبالػ المستحقة على المإمن 
 .علٌه أو المستحقٌن

وتعتبر المبالػ التى قام صاحب العمل بإقتطاعها من أجور المإمن علٌهم أمانة لدٌه ٌتعٌن تورٌدها إلى الصندوق 
.  المختص فى المواعٌد المشار إلٌها  وٌعتبر إخبلله بهذا اإللتزام جرٌمة خٌانة أمانة

وفى حالة التؤخٌر فى أداء أى من المبالػ المشار إلٌها فى الفقرة األولى ٌستحق على الملتزم باألداء فى جمٌع األحوال 
من تارٌخ وجوب بما فى ذلك صاحب العمل فى الجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة مبلػ إضافى شهرى عن مدة التؤخٌر 

. من قانون التؤمٌن اإلجتماعى ( 129 ) ، وٌحسب المبلػ اإلضافى وفقا لنص المادة األداء حتى نهاٌة شهر السداد
 .وٌعفى صاحب العمل من المبلػ اإلضافى إذا تم السداد خبلل خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ وجوب األداء

 
مكرر اً  (30 ) مـــادة

 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517مضافة بالقرار الوزاري 
 بشؤن إضافة مدة خدمة إعتبارٌة فى حساب 1978 لسنة 30 اإلعتبارٌة المقررة وفقاً ألحكام القانون رقم المدةتقدر تكلفة 

المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة للعاملٌن بالدولة والهٌئات العامة ووحدات القطاع العام األقتصادٌة فى بعض المحافظات بما 
ٌزٌد فى المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة المستحق فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة نتٌجة إضافة هذه المدة مع مراعاة ما 

: ٌلى 
 257 ، 256بالنسبة للعاملٌن بالدولة والهٌئات العامة تحسب التكلفة وفقاً للقواعد واألحكام المنصوص علٌها فى المادتٌن  -1

 .من هذا القرار
 :بالنسبة للعاملٌن بالوحدات اإلقتصادٌة للقطاع العام وقطاع األعمال العام تتحمل الوحدة اإلقتصادٌة بالتكلفة وفقاً لما ٌلى  -2

تحسب تكلفة الزٌادة فً حالة انتهاء مدة اشتراك المإمن علٌه مع استحقاق معاش على أساس الفرق الناتج بٌن  -أ 
حساب المعاش بدون مراعاة المدة االعتبارٌة وحسابه بمراعاتها وتحول هذه الزٌادة إلى قٌمة رأسمالٌة تحسب وفقاً 

 .المرفق طبقاً لنوع المعاش وسن المإمن علٌه فً تارٌخ االستحقاق (11)للجدول رقم 
تحسب تكلفة الزٌادة فً حالة انتهاء مدة اشتراك المإمن علٌه فً التؤمٌن مع استحقاق صرؾ تعوٌض الدفعة  -ب 

 .الواحدة على أساس الفرق الناتج بٌن حساب التعوٌض بدون مراعاة المدة االعتبارٌة وحساب التعوٌض بمراعاتها
تحسب تكلفة المدة االعتبارٌة فً حالة انتهاء خدمة المإمن علٌه ولم ٌستحق صرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة وفقاً  -ج 

المرفق بقانون التؤمٌن اإلجتماعى على أساس أجر اشتراك المإمن علٌه وسنه فً تارٌخ انتهاء  (4)للجدول رقم 
 .الخدمة المضاؾ إلٌها المدة االعتبارٌة

 .المرفق ( مكرراً 30)ٌتم تحدٌد المبلػ المستحق للهٌئة المختصة بموجب النموذج رقم  -د 
تلتزم الوحدة اإلقتصادٌة بسداد المبالػ المشار إلٌها إلى مكتب الصندوق المختص فً المواعٌد المقررة ألداء  -ه 

االشتراكات الشهرٌة المستحقة عن الشهر التالً لتارٌخ انتهاء خدمة المإمن علٌه ، وفً حالة التؤخٌر فً أداء 
من هذا  (30)المبالػ المشار إلٌها فً المواعٌد المقررة ٌلتزم بؤداء المبالػ اإلضافٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 .القرار
 

 (31)مادة 
.  المرفق (31)ٌمنح الصندوق المختص صاحب العمل شهادة تفٌد سداده اإلشتراكات المستحقة علٌه وفقا للنموذج رقم 

وفى حالة تعدد فروع المنشؤة الواحدة تمنح شهادة لكل فرع أو أكثر ٌقع فى نطاق إختصاص قسم شرطة واحد وتكون 
.   الشهادة صالحة للمدة المحددة بها

 
  (32)مادة 

 علً جهاز التؤمٌن اإلجتماعى واألجهزة المختصة بوحدات الجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة والقطاع العام  
: وقطاع األعمال العام إتخاذ ما ٌلً 

إعداد سجبلت وقوائم أجور المإمن علٌهم تتضمن حقوالً خاصة لؤلجور التً ٌسري علٌها حكم إقتطاع  -1
اإلشتراكات وحصة كل من صاحب العمل والمإمن علٌه من إشتراكات  التؤمٌن اإلجتماعى واألقساط المستحقة للصندوق 

.  المختص
المرفق من أصل وصورة لكل  (32)إعداد حافظة بإجمالً اإلشتراكات واألقساط المستحقة علً النموذج رقم  -2

.  قائمة من قوائم صرؾ األجور على حده
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حتفاظ بها بعد مطابقتها مع ما هو وارد بقوائم األجور ثم إلتجمٌع أصول الحوافظ المشار إلٌها بالبند السابق وا -3
 .  تسجٌل اإلشتراكات واألقساط المستحقة فً سجل قٌد إجمالً اإلشتراكات واألقساط المعده لهذا الؽرض

 3)فً حافظة واحدة وفقاً للنموذج رقم  (2)تفرٌػ إجمالً البٌانات الواردة بالحوافظ المنصوص علٌها بالبند  -4
  .المرفق (م.ت

 أن تحرر الحافظة من أصل وصورتٌن وٌرسل األصل والصورة األولى مرفقاً بهما مستند السداد إلى الصندوق على
  .المختص وتحفظ الصورة الثانٌة بجهاز التؤمٌن  اإلجتماعً

معتمد من المدٌر المالً للمنشؤة علً النموذج رقم بإقرارموافاة الصندوق المختص فً نهاٌة السنة المالٌة  -5
المرفق ، توضح به جملة األجور المنصرفة خبلل السنة المالٌة وقٌمة إشتراكات صاحب العمل والعاملٌن لدٌه (مكرر32)

المإداه لحساب الصندوق ، وٌجب أن تتضمن الشهادة إقراراً من المدٌر المالً بؤن األرقام الخاصة بجملة األجور تشمل كل ما 
. صرؾ للعاملٌن باعتباره أجراً وفقاً ألحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعى

 .إلٌها تسجٌل كافة البٌانات الواردة بالبنود السابقة بنظام الحاسب اآللً كلما أمكن ذلك كما ٌتعٌن على الجهات المشار
 

 ( 33)مادة 
 . المرفق (33) ٌلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بإمساك سجل لقٌد أجور العاملٌن لدٌه وفقاً للنموذج رقم 

 
(  34)مادة 

 وٌعمل به اعتبارا من تارٌخ 31/5/2010 الصادر بتارٌخ 2010 لسنة 360الفقرة الثانٌة مضافة بالقرار الوزاري 
نشره 

: ٌكون الوفاء باإلشتراكات والمبالػ المستحقة للصندوق المختص بإحدى الطـرق اآلتٌة 
.  الشٌك ، على أن ٌكون مقبول الدفع بالنسبة للقطاع الخاص -1
.  التحوٌبلت المصرفٌة واإللكترونٌة -2
.  كروت اإلئتمان -3
. اإلٌداع لدى البنك بحساب مكتب الصندوق المختص بموجب إذن تورٌد صادر من هذا المكتب -4
 .نقداً بالنسبة للمبالػ التى ال تجاوز قٌمتها عشرة أالؾ جنٌهاً  -5

ٌجوز للهٌئة االتفاق مع بعض الجهات االدارٌة لتحصٌل اشتراكات التأمٌن االجتماعً علً أن تقوم هذه الجهات 
 .بتورٌدها فً مواعٌدها المحددة فور تحصٌلها الً الصندوق المختص وذلك وفقا لالتفاق المبرم فً هذا الشأن 

 
 ( 35)مادة 

:              ٌتحدد تارٌخ سداد اإلشتراكات والمبالػ المـقررة للصندوق المختـص وفـقاً لما ٌلً 
. تارٌخ ورود الشٌك قاببلً للصرؾ للصندوق المختص -1
تارٌخ إٌصال السداد فً حالة الوفاء نقداً بخزٌنة الصندوق ، وذلك بعد إستٌفاء إذن التحصٌل وفقاً للنموذج رقم  -2

 . المرفق (35)
 .تارٌخ اإلٌداع بحساب المكتب بالبنك فً حالة الوفاء باإلٌداع فً البنك -3
 . تارٌخ اإلضافة لحساب الصندوق المختص بالنسبة للتحوٌبلت المصرفٌة واإللكترونٌة -4

. وذلك مع عدم اإلخبلل بالقواعد واإلجراءات الواردة بالبلئحة المالٌة للصندوق المختص
وعلً أجهزة الصندوق المختص أن تقٌد أوالً بؤول ما ٌرد إلٌها من شٌكات أو نقدٌة أو إٌصاالت إٌداع بالبنك فى 

 . السجبلت والنماذج المعدة لذلك
 

 ***
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الفصل الثالث 
 تقسٌط المبالػ المستحقة

 (36)مادة 
 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126مضافه بالقرار الوزاري الفقره الثانٌه 

1/10/2014 
ٌجوز للصندوق المختص تقسٌط المبالػ المستحقة على أصحاب األعمال ، وذلك بعد توقٌع الحجز اإلدارى على أموال 

صاحب العمل التى تفى بسـداد الدٌن أوأن ٌقدم صاحب العمل إلى الصندوق خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة بقٌمة 
 تلك المبالػ على أن ٌكون الخطاب سارى لمدة التقسٌط وبالمبالػ الباقٌة للتقسٌط

من هذا  (1)من الماده  (1)كما ٌجوز للصندوق المختص بالنسبة الصحاب االعمال عن العاملٌن المشار الٌهم بالبند 
   القرار الموافقه على التقسٌط  دون اتخاذ اجراءات الحجز االدارى او تقدٌم خطاب ضمان 

 :  وٌكون اإلختصاص بالتقسٌط وفقاً لما ٌلى 
. مدٌر المكتب المختص لمدة التجاوز ثبلث سنوات -1
. مدٌر المنطقة المختص لمدة التجاوز خمس سنوات -2
. رئٌس الصندوق المختص لمدة التجاوز عشر سنوات -3
. رئٌس مجلس اإلدارة فٌما زاد على عشر سنوات -4

على اإلشتراكات المستحقة  (30)ال ٌخل قرار التقسٌط بؤحقٌة الصندوق المختص فى تحصٌل مبالػ إضافٌة وفقاً للمادةو
 .على صاحب العمل من تارٌخ وجوب أدائها حتى تارٌخ السداد

 
 (37)مادة 

 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126الفقرة الثانٌة معدله بالقرار الوزاري 
1/10/2014  

:  فى الحاالت اآلتٌة إلؽاء قرار التقسٌطٌكون للصندوق المختص 
. الهجرة أو المؽادرة النهائٌة للببلد اإلفبلس أوالتصفٌة أو -1
 . أو قضائٌاً  التنفٌذ بالبٌع على أموال صاحب العمل بناء على طلب دائن آخر سواء كان الحجز إدارٌاً  -2
 .التوقؾ عن سداد ثبلثة أقساط متتالٌة -3
 .توافر أسباب أخرى موجبة إللؽاء التقسٌط -4

األداء فور إلؽاء قرار التقسٌط ، وتنفذ  اجبةووتعتبر األقساط التى لم ٌتم سدادها وتلك التى لم ٌحل موعد سدادها 
او وفقا لبلجراءات المرسومه قانونا فى هذا الخصوص بحسب إجراءات تحصٌلها جبراً أو تحصٌل قٌمة خطاب الضمان 

االحوال  
، صاحب العمل الوفاء بجمٌع المبالػ المسـتحقة علٌه دفعة واحـدة أو على دفعات فى مدة تقل عن مدد التقسٌط ٌجوزلكما 

 .وٌعاد حساب المبالػ اإلضافٌة فى هذه الحالة حتى تارٌخ الوفاء بالمبالػ المستحقة
 

 ( 38)مادة  
 ٌكون للمإمن علٌه طلب أداء المبالػ المطلوبه منه لحساب المدد أو اإلشتراك  عن مدد إما دفعة واحدة خبلل سنة من 

: أقساط شهرٌة بإحدى الطرق اآلتٌة بما ال ٌجاوز تارٌخ إنتهاء الخدمة أو على تارٌخ طلب حسابها أو اإلشتراك عنها 
المرفق  (6)للمدة المتبقٌة لبلوغ المإمن علٌه سن الستٌن وتحسب األقساط فً هذه الحالة وفقاً للجدول رقم  -1

. جتماعً وفً حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملةإلقانون التؤمٌن اب
الخصم من إجمالى أجر المإمن علٌه فى حدود الربع وفى حالة إنتهاء الخدمة تخصم المبالػ من الحقوق  -2

 .التؤمٌنٌة فى حدود الربع
.  التقسٌط على خمس سنوات وذلك بعد موافقة الصندوق المختص -3

المرفق بقانون التؤمٌن  (6)قساط التى ٌإدٌها وفقاً للجدول رقم ألاسداد ٌجوز للمإمن علٌه أن ٌطلب فى أى وقت وقؾ و
المرفق ، وٌوقؾ تحصٌل األقساط إعتباراً من أول  (2)اإلجتماعى مقابل أدائه مبلػ للصندوق المختص ٌحدد وفقاً للجدول رقم 

 . الشهر التالى لتارٌخ أداء المبلػ المشار إلٌه
 

 ***
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الرابع الفصل 
جراءات متابعة سداد األقساط المستحقة إ

 على أصحاب الشأن
 ( 39 )مادة

، وٌوردها إلى الصندوق من أجورهم األقساط والمبالػ المستحقة على المإمن علٌهم بإقتطاع  ٌلتزم  صاحب العمل 
 .المرفق( 39)رقم بالنموذج المختص مع اإلشتراكات الشهرٌة وفً المواعٌد المقررة ألداء هذه اإلشتراكات مصحوبة 

 
 (40 )مادة

:  ٌلتزم صاحب العمل باآلتى 
متابعة تحصٌل األقساط وسدادها للصندوق المختص فى مواعٌد سداد اإلشتراكات وذلك على النموذج رقم  -1

 .المرفق من أصل وثبلث صور (39)
 التؤشٌر فى سجبلت األجور بؤٌة تعدٌبلت تطرأ على قٌمة القسط الشهري ونهاٌة مدة التقسٌط وأسباب التعدٌل  -2

 .المرفق (39)وإخطار الصندوق المختص بذلك وفقاً للنموذج رقم 
 

 ( 41)مادة 
:- ٌلتزم الصندوق المختص بما ٌلى 

تسجٌل نوع القسط وقٌمته وبداٌته ونهاٌته وأى تعدٌل من شؤنه إٌقافه أو إعادة تحصٌله بنظام الحاسب اآللً وفى  -1
. السجبلت المعدة لهذا الؽرض

. إخطار صاحب العمل بقٌمة القسط بعد تحدٌده -2
مطابقة إجمالً األقساط المستحقة مع إجمالً األقساط التى تم تورٌدها للصندوق المختص خبلل كل شهر، وفى  -3

جتماعً فى حالة التؤخٌر فى إل من قانون التؤمٌن ا(129)الؾ ٌخطر صاحب العمل وتطبق أحكام المادةتخاحالة وجود أى 
 .األداء

 
 (42)مادة  

 1/10/2014 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126معدله بالقرار الوزاري 
فى حالة إستحقاق المعاش  للعجز المنهى للخدمه او الوفاه وٌقتصر ذلك ( 6)تسقط األقساط المحسوبة وفقاً للجدول رقم  

دون األقساط المإجل سدادها عن المدد التً ال ٌستحق على األقساط المستحقة إعتباراً من تارٌخ ثبوت العجز او الوفاه 
تعوٌضاً عنه وفى هذه الحاله ٌخصم القسط كامبلً من معاش المإمن علٌه إلى حٌن إستٌفاء هذه  عنها المإمن علٌه أجراً أو

. األقساط أو من مستحقات المستحقٌن عنه فً حالة وفاته بنسبة المنصرؾ من أنصبتهم بما ال ٌجاوز الربع
 

 ( 43)مادة  
  ٌوقؾ سداد األقساط المستحقة على المإمن علٌه فى جمٌع الحاالت التى ال ٌستحق عنها أجراً أو تعوٌضاً عن األجر 

. وٌستؤنؾ السداد فورإستحقاق األجر وتزاد مدة التقسٌط بقدر المدة التى أوقؾ فٌها سداد األقساط
ال ٌستحق القسط عن الشهر الذي تنتهً فٌه الخدمة لدي صاحب العمل السابق إذا  لم ٌكن كامبلً وٌستحق كامبلً عن 

 .الشهر الذي تبدأ فٌه الخدمة لدي صاحب العمل الجدٌد
***
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الفصل الخامس 
 بعض مدد اإلشتراكأو اإلشتراك عن إجراءات حساب 

 (44)مادة 
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 

  1/10/2014 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126معدله بالقرار الوزاري 
 قانون التؤمٌن اإلجتماعى على  من(34)المادة  وفقاً لنصالسابقة حساب مدد اإلشتراك ٌجوز للمإمن علٌه أن ٌقدم طلب 

. متً توافرت الشروط اآلتٌةالمرفق  (44)النموذج رقم 
 أن تكون المدة بعد بلوؼه سن الثامنه عشره  -1
 .أن تكون سنوات كاملة -2

 وؼٌر خاضعه لنظام التامٌن االجتماعى أن تكون سابقة على مدة اإلشتراك األخٌرة  -3
 .أال تجاوز مدة اإلشتراك الفعلٌة- 4
 اال ٌزٌد مجموع مدد اإلشتراك بما فٌها المدة المطلوب حسابها عن األجر المتؽٌر أو نظام المكافؤة عن مدة اإلشتراك عن- 5

 .األساسً ، التى ال ٌدخل فى حسابها المدد التى تقضى القوانٌٌن والقرارات بإضافتها لمدة اإلشتراك فى التؤمٌن األجر
 لمن بلػ سن الستٌن او تجاوزها من القانون على ذات النموذج  (41)وٌقدم طلب حساب مدة اإلشتراك وفقاً لنص المادة 

 بالفقره السابقه مع توافر الشروط المشار إلٌها 
وعلى جـهاز التؤمٌن اإلجتماعى أو مكتب الصندوق المختص بحـسب األحـوال إعداد سجل لقـٌد طلبات حساب المدد 

المشار إلٌهـا واألقسـاط المستحقة عنها وفقاً لنموذج السجـل رقم 
.  المرفق ( مكرراً 44 )

المرفق بقانون التؤمٌن اإلجتماعى وٌتم  (4) تكلفة حساب المدد المشار إلٌها فى الفقرات السابقة وفقاً للجدول رقم تقدرو
. من القانون المشار إلٌه (41)سداد هذه التكلفة وفقاً ألحكام المادة 

 . وال ٌعتبر المإمن علٌه ملتزماً بطلب حساب المدة إال بعد موافقته على التكلفة وإقراره بالسداد
 
 ( 45)مادة 

: فى حالة سحب أو إلؽاء قرار الفصل بالطرٌق التؤدٌبى تإدى المبالػ المستحقة عن مدد الفصل وفقاً لآلتى   
بما ال ٌجاوز تارٌخ إنتهاء  ٌلتزم المإمن علٌه برد تعوٌض الدفعة الواحدة خبلل سنة من تارٌخ العودة إلى العمل -1

المرفق ، وفى حالة عدم قٌام المإمن علٌه برد المبلػ دفعة واحدة ٌلتزم صاحب  (45)الخدمة وذلك بعد إستٌفاء النموذج رقم 
جتماعً إعتباراً من أول إلالمرفق بقانون التؤمٌن ا (6)العمل بتحصٌل المبالػ المشار إلٌها بطرٌق التقسٌط وفقاً للجدول رقم 

.   التالً إلنتهاء مهلة  السداد  دفعة واحدة الشهر
ٌلتزم المإمن علٌه برد المعاشات التى صرفت له دفعة واحدة خبلل سنة من تارٌخ العودة إلى العمل بما  -2

الٌجاوز تارٌخ إنهاء الخدمة وذلك إذا رؼب فى حساب مدد الفصل ضمن مدة اإلشتراك فى التؤمٌن وٌقدم طلب الرؼبة على 
 .المرفق (45 )النموذج رقم 

 . المرفق بقانون التؤمٌن اإلجتماعى(6)وٌجوز تقسٌط المبالػ وفقاً للجدول رقم 
 )وإذا كانت قٌمة القسط تجاوز ربع االجر فٌجوز للمإمن علٌه طلب أداء هذه المبالػ بإحدى طرق السداد الواردة بالمادة

38 .) 
ٌلتزم صاحب العمل باإلشتراكات المستحقة عن مدة الفصل فى حالة حسابها ضمن مدة اإلشتراك فى التؤمٌن  -3

 .فى أول الشهر التالى لعودة المإمن علٌه للعمل (30)وتإدى وفقا ألحكام المادة 
 وتسرى األحكام المشار إلٌها على العاملٌن بالقطاع الخاص إذا ثبت أن الفصل كان تعسفٌاً وأعٌد المإمن علٌه للعمل 

 .بحكم قضائى
 

( 46)مادة 
 فى حالة سحب أوإلؽاء قرارالفصل بؽٌر الطرٌق التؤدٌبى وفقاً ألحكام القانون  

:   ٌراعى ما ٌلى 1972 لسنة 10رقم 
، لنظام التؤمٌن  ٌدخل فى حساب مدة اإلشتراك فى التؤمٌن مدة الفصل التى لم ٌخضع خبللها المإمن علٌه -1

.  اإلجتماعى ، وتتحمل الخزانة العامة باإلشتراكات  المستحقة عنها
ٌلتزم المإمن علٌه برد التعوٌض الذى صرؾ له دفعة واحدة خبلل سنة من تارٌخ العودة للعمل وذلك إذا رؼب  -2

المرفق وٌجوز تقسٌط المبالػ وفقا  (45)فى حساب مدد الفصل ضمن مدة اإلشتراك  فى التؤمٌن وٌقدم الطلب على النموذج رقم 
 .المرفق بقانون التؤمٌن اإلجتماعى (6)للجدول رقم 

 )وإذا كانت قٌمة القسط تجاوز ربع االجر فٌجوز للمإمن علٌه طلب أداء هذه المبالػ بإحدى طرق السداد الواردة بالمادة
38 .) 

 .     وتإدى الخزانة العامة للصندوق قٌمة المعاشات التى تم صرفها
 

  (47)مادة 
 خصم حصة المإمن المإمن علٌه فً حالة إعارة المإمن علٌه إلى جهة داخل الجمهورٌة تتولى الجهة المعار إلٌها  

فً مدة المإمن علٌه علٌه واألقساط المستحقة وخبلفه من أجره وتورٌدها شهرٌاً مع حصة صاحب العمل إلى الجهة المعار منها 
.  التتجاوز الخمسة أٌام األولى من الشهر التالً للشهرالمستحق عنه تلك اإلشتراكات
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وٌلتزم صاحب العمل األصلً بسداد اإلشتراكات واألقساط والمبالػ األخرى المستحقة للصندوق المختص عن المإمن 
علٌه المعار فً المواعٌد الدورٌة المحددة لسداد اإلشتراكات دون تعلٌق ذلك علً ورود المبالػ من الجهة المعار إلٌها وعلٌه 

 .متابعة إنتظام تلك الجهة فً السداد
 

  (48)مادة 
 ٌلتزم صاحب العمل األصلً إذا كان المإمن علٌه المعار بالخارج ٌتقاضً أجره منه بسداد اإلشتراكات المشار إلٌها 
والمبالػ األخرى المستحقة للصندوق المختص فً المواعٌد الدورٌة المحددة لسداد اإلشتراكات وٌتحمل كل من المإمن علٌه 

 .وصاحب العمل فً هذه الحالة بحصته فً اإلشتراكات
 

 (49)مادة 
 اإلعارات الخارجٌة واإلجازات الخاصة بدون أجر للعمل أدائها عن مددب تتحدد اإلشتراكات التى ٌلتزم المإمن علٌه 

:  وفقاً لما ٌلى بالخارج 
. حصة صاحب العمل وحصة المإمن علٌه فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجزوالوفاة والمكافؤة -1
. النسبة التى تؽطى التعوٌض عن العجز المستدٌم والوفاة فى تؤمٌن إصابات العمل -2
 .إشتراكات تؤمٌن البطالة بالنسبة لفئات المإمن علٌهم المنتفعٌن بؤحكامه -3

بجهة عمله األصلٌة بإفتراض عدم إعارته أو حصوله على األساسً وتحسب اإلشتراكات على أساس أجر المإمن علٌه 
. أجازه خاصة

وتتحدد طرٌقة حساب أجر اإلشتراك المتؽٌر عن فترة اإلعارة أو اإلجازة على أساس ما كان ٌستحقه من هذا األجر 
بإفتراض مباشرته لعمله بجهة عمله األصلٌة ، وإذا كانت بعض عناصر هذا األجر ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوى 

ستحقه عنها خبلل السنة السابقة على اإلعارة أو اإلجازة أو إأداء المإمن علٌه فتتحدد طرٌقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما 
.  إن قلت عن ذلكاألجرمدة إشتراكه فى التؤمٌن عن هذا 
  :اإلجازة للعمل فى الخارج الحاالت اآلتٌة أو وتعتبر فى حكم اإلعارة 

  .بإحدى المنظمات الدولٌة أواإلقلٌمٌة أوالهٌئات الدولٌة داخل الجمهورٌةللعمل مدد اإلعارة أو اإلجازة الخاصة  -1
حالة المإمن علٌه المرخص له بإجازة خاصة لؽٌر العمل إذا ما ثبت إلتحاقه بإحدى الجهات المنصوص علٌها  -2

.  فى البند السابق أو ثبت إلتحاقه بعمل خارج الببلد وذلك من تارٌخ إلتحاقه بالعمل
 

  (50)مادة 
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري  الفقرة الثالثة

ٌلتزم المإمن علٌه بؤداء اإلشتراكات واألقساط المستحقة علٌه عن مدد اإلعارة أواإلجازة الخاصة للعمل بالخارج فى  
.  المواعٌد الدورٌة المحددة ألداء اإلشتراكات عن األجر األساسى بإفتراض عدم قٌامه باإلعارة أواإلجازة

. وٌكون أداء اإلشتراكات بإحدى العمبلت األجنبٌة المعلن لها سعراً بالبنك المركزى المصرى
كما ٌكون أداء اإلشتراكات بالنسبة لمدد اإلعارات أو اإلجازات الخاصة بدون أجر للعمل بوحدات المنظمات الدولٌة 

.  أو ما ٌعادلها بالعملة المصرٌةالمعلن لها سعر من البنك المركزي  األجنبٌة باحدي العمبلتداخل جمهورٌة مصر العربٌة 
:  وٌكون السداد بإحدى الطرق اآلتٌة 

 .اإلٌداع لدى البنك بحساب الصندوق المختص بموجب إذن تورٌد صادر من الصندوق -1
.  المصرفٌة أو اإللكترونٌةالتحوٌبلت  -2
. شٌكات مصرفٌة أو سٌاحٌة مقبولة الدفع -3
.  الكروت اإلئتمانٌة -4
جتماعى عن إللتؤمٌن اا من قانون (129 )بالمادةللنسبة المحددة حالة تؤخره فى السداد بؤداء مبلػ إضافً وفقاً فى ٌلتزم و

. مجموع اإلشتراكات واألقساط المستحقة علٌه ، وذلك عن المدة من تارٌخ جوب األداء حتى نهاٌة شهر السداد
وٌعفى المإمن علٌه من أداء المبلػ اإلضافً فى حالة السداد خبلل شهر من تارٌخ إنتهاء سنة اإلعارة أو اإلجازة وتكون 

مهلة اإلعفاء بالنسبة آلخر سنة ستة أشهر من تارٌخ إنتهاء اإلعارة أو اإلجازة ، وفى حالة وفاة المإمن علٌه خبلل المهلة 
المبالػ المستحقة علٌه عن مدة اإلعارة أو األجازة ، ٌعفى المستحقون عنه من أداء  المحددة لئلعفاء من المبالػ اإلضافٌة قبل أداء

. المبالػ اإلضافٌة إذا قاموا بالسداد خبلل ستة أشهر من تارٌخ الوفاة
 .وٌتم سداد المبالػ اإلضافٌة بذات العملة والكٌفٌة التى تسدد بها اإلشتراكات واألقساط

 
  (51)مادة 

 وٌعمل به اعتبارا 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126الفقره الثانٌه والثالثه معدله بالقرار الوزاري 
 1/10/2014من 

فى حالة عدم قٌام المإمن علٌه بسداد اإلشتراكات واألقساط المستحقة علٌه حتى إنتهاء المهلة المحددة لئلعفاء من المبالػ 
اإلضافٌة ، ٌلتزم صاحب العمل بتحصٌلها مضافاً إلٌها المبالػ اإلضافٌة من أجر المإمن علٌه بطرٌق التقسٌط وفقاً للجدول رقم 

لمشار إلٌها للصندوق المختص فى المواعٌد االمرفق بقانون التؤمٌن اإلجتماعى ، وٌلتزم صاحب العمل بسداد األقساط  (6)
. عفاءإلالدورٌة إعتباراً من أجر الشهر التالى إلنتهاء مهلة ا

 ٌنطرٌقتى السداد الواردتوإذا كانت قٌمة القسط تجاوز ربع األجر فٌجوز للمإمن علٌه طلب أداء هذه المبالػ بإحدى 
  (.38 )من المادة  (3 ،2)بالبندٌن 
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وفى حالة إنتهاء المهلة المحددة لئلعفاء من المبالػ اإلضافٌة دون وجود عبلقة عمل ٌلتزم المإمن علٌه بسداد 
وإذا لم ٌتم تحقق واقعة إستحقاق الحقوق التؤمٌنٌة شهر من اإلشتراكات والمبالػ اإلضافٌة المستحقة دفعة واحدة فى مٌعاد ؼاٌته 

 .من قانون التامٌن االجتماعى (144)السداد خبلل المهلة المشار الٌها تحصل هذه المبالػ وفقا الحكام الماده 
 

  (52)مادة 
 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126الفقره االولى معدله بالقرار الوزاري 

1/10/2014 
للمإمن علٌه أن ٌبدى رؼبته فى اإلشتراك عن مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل قبل قٌامه باإلجازة ، كما ٌجوز له أن 
.  ٌبدى هذه الرؼبة فى تارٌخ الحق لهذا المٌعاد وبما ال ٌجاوز تارٌخ تحقق واقعة اإلستحقاق فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة

المرفق ، والٌجوز للمإمن علٌه أن ٌعدل عن رؼبته فى  (52)وٌقدم طلب إبداء الرؼبة المشار إلٌه على النموذج رقم 
.  اإلشتراك بؤى حال من األحوال وٌراعى أن تشمل الرؼبة سنوات تجدٌد اإلجازة

وفى حالة وفاة المإمن علٌه ٌجوز للمستحقٌن عنه طلب حساب مدة اإلجازة وفقاً لما سبق فى مٌعاد ؼاٌته ثبلثة شهور 
من تارٌخ ورود طلب صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة للصندوق على أن تإدى المبالػ المستحقة دفعة واحدة خبلل ثبلثة شهور من 

 . تارٌخ تقدٌم طلب الحساب
 

(  53)مادة 
:  تتحدد اإلشتراكات التى ٌلتزم المإمن علٌه بؤدائها عن مدة اإلجازة الخاصة بدون أجر على النحو اآلتى   
حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تؤمٌن الشٌخوخة والعجز ونظام المكافؤة وكذا إشتراكات تؤمٌن  -1

البطالة إذا كان ممن تسرى فى شؤنهم أحكام هذا التؤمٌن وذلك إذا أبدى رؼبته فى حساب مدة اإلجازة ضمن مدة اإلشتراك فى 
.  التؤمٌن وفقا ألحكام المادة السابقة

حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تؤمٌن المرض التى تؽطى حق العبلج والرعاٌة الطبٌة إذا كان ممن  -2
.  تسرى فى شؤنه أحكام هذا التؤمٌن عن مدة اإلجازة الخاصة بدون أجر إذا قضٌت اإلجازة داخل الببلد وذلك فى جمٌع األحوال

.  التإدى أٌة إشتراكات فى تؤمٌن إصابات العمل -3
وتحسب اإلشتراكات على أساس أجر المإمن علٌه األساسى بإفتراض عدم قٌامه باإلجازة كما تتحدد طرٌقة حساب أجر 

على أساس ما كان ٌستحقه من هذا األجر بإفتراض مباشرته لعمله وإذا كانت بعض عناصر هذا األجر ٌرتبط  اإلشتراك  المتؽٌر
تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوى أداء المإمن علٌه فتتحدد طرٌقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خبلل السنة 

.   اإلجازة أومدة إشتراكه فى التؤمٌن عن هذا األجر إن قلت عن ذلكعلىالسابقة 
 . من قانون التؤمٌن اإلجتماعى فى شؤن مدد اإلجازات الخاصة بدون أجر(34)وال تسرى أحكام المادة

 
 (54)مادة 

 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126الفقره االخٌره  معدله بالقرار الوزاري 
1/10/2014 

جازة إلشتراكات المستحقة وفقا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حده من سنوات مدة اإلداء اأٌلتزم المإمن علٌه ب
 .  جازةإلنتهاء سنة اإخبلل شهر من تارٌخ 

من قانون ( 129 )ضافى وفقاً للنسبة المحدده بنص المادةإوفى حالة تخلفه عن السداد خبلل هذا المٌعاد ٌلتزم بؤداء مبلػ 
 0 نهاٌة شهر السدادحتىجازة وإلنتهاء سنة اإل من أول الشهر التالى ةالتؤمٌن اإلجتماعى عن المد

بمعرفه  من تارٌخ تحقق واقعة اإلستحقاق فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة  ثبلثة اشهرواذ لم ٌتم السداد خبلل 
 المإمن علٌه او المستحقٌن عنه فتعتبر المدة التى لم ٌتم سداد المبالػ المستحقه عنها فى هذه الحاله مدة ؼٌر مشترك عنها  

 
 ( 55)مادة 

ٌلتزم المإمن علٌه الذى لم تنتهى إجازته الخاصة لؽٌر العمل وأبدى الرؼبة فى حساب مدة اإلجازة ضمن مدة اإلشتراك 
فى التؤمٌن ولم ٌقم بسداد اإلشتراكات حتى تارٌخ العمل بهذا القرار بؤداء هذه اإلشتراكات خبلل سنة من تارٌخ العمل بؤحكام هذا 

من قانون التؤمٌن اإلجتماعى عن المدة من  (129)القرار وإذا قام بالسداد فى تارٌخ الحق فٌلتزم بؤداء مبلػ إضافى وفقاً للمادة 
. أول الشهر التالى لتارٌخ إنتهاء المهلة المشار إلٌها وحتى نهاٌة شهر السداد

وإذا كان المإمن علٌه المشار إلٌه بالفقرة السابقة لم ٌبد الرؼبة فى حساب مدة اإلجازة ضمن مدة اإلشتراك فى التؤمٌن 
حتى تارٌخ العمل بهذا القرار وٌرؼب فى حساب مدة اإلجازة ضمن مدة اإلشتراك فى التؤمٌن فعلٌه تقدٌم طلب إبداء الرؼبة 

وسداد اإلشتراكات المستحقة خبلل المهلة المشار إلٌها بالفقرة األولى وإذا تم إبداء الرؼبة فى حساب المدة وتم السداد فى تارٌخ 
من قانون التامٌن االجتماعى عن المدة من أول  (129)الحق لهذا المٌعاد فٌلتزم المإمن علٌه بؤداء مبلػ إضافى وفقاً للمادة 

. الشهر التالى لتارٌخ إنتهاء المهلة المشار إلٌها وحتى تارٌخ السداد
العمل بهذا القرار ولم ٌكن قد أبدى الرؼبة فى اإلشتراك أو عدم تارٌخ إنتهت مدة إجازته الخاصة لؽٌر العمل قبل وإذا 

وفى هذه الحالة تإدى المبالػ إما  دفعة المهلة المشار إلٌها بالفقرة األولى اإلشتراك عنها  فله أن ٌطلب اإلشتراك عنها  خبلل 
وإذا ما أبدى الرؼبة فى   (38 )واحدة خبلل المهلة المشار إلٌها أو بالتقسٌط وفقاً إلحدى طرق التقسٌط المنصوص علٌها بالمادة 

حساب اإلجازة فى تارٌخ الحق للمٌعاد المشار إلٌه إلتزم بؤداء اإلشتراكات مضافاً إلٌها المبالػ اإلضافٌة المنصوص علٌها 
 . من قانون التؤمٌن اإلجتماعى عن المدة من تارٌخ إنتهاء المهلة المشار إلٌها حتى تارٌخ السداد(129  )بالمادة
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  (56)مادة 
 1/10/2014 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126معدله بالقرار الوزاري 

فى حالة عدم قٌام المإمن علٌه بسداد اإلشتراكات المستحقة علٌه عن مدة اإلجازة حتى تارٌخ عودته إلى العمل ٌلتزم 
المرفق  (6)صاحب العمل بتحصٌلها مضافاً إلٌها المبالػ اإلضافٌة من أجر المإمن علٌه بطرٌق التقسٌط وفقاً للجدول رقم 

بقانون التؤمٌن اإلجتماعى المشار إلٌه وتحدد قٌمة القسط على أساس سن المإمن علٌه فى أول الشهر التالى لتارٌخ العودة إلى 
وٌلتزم صاحب العمل بسداد األقساط المشار إلٌها للصندوق المختص فى او الشهر التالى البداء الرؼبه اٌهما الحق العمل 

.  او ابداء الرؼبه حسب االحوال المواعٌد الدورٌة إعتباراً من أجر الشهر التالى لتارٌخ العودة إلى العمل 
دة ر السداد الواطرٌقتىوإذا كانت قٌمة القسط تجاوز ربع األجر فٌجوز للمإمن علٌه طلب أداء هذه المبالػ بإحدى 

(. 38) المادةمن (2،3)بالبندٌن 
 

  (57)مادة 
 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126مضافه بالقرار الوزاري الفقره الثانٌه 

1/10/2014 
إذا إختارت المإمن علٌها التى حصلت على إجازة لرعاٌة طفلها صرؾ تعوٌض األجر فٌتبع فى شؤن إبداء الرؼبة 

. وأداء اإلشتراكات المستحقة عن مدة اإلجازة المشار إلٌها القواعد واإلجراءات المنصوص علٌها فى المواد السابقة
واذا اختارت المإمن علٌها عدم صرؾ تعوٌض االجر التزم صاحب العمل باداء االشتراكات المستحقة عن مده االجازة 

فى المواعٌد الدورٌة  
وتإدى حصة المإمن علٌه فى اإلشتراكات عن مدة اإلجازة الدراسٌة بدون أجر على النحو المنصوص علٌه فى المواد 

 .السابقة
 

 ( 58)مادة 
 49)على صاحب العمل اإلطبلع على جواز سفر المإمن علٌه قبل تجدٌد اإلجازة المشار إلٌها وتطبٌق أحكام المواد  

 .إذا  ثبت إلتحاق المإمن علٌه بعمل خارج الببلد وذلك إعتباراً من تارٌخ إلتحاقه بهذا العمل ( 51 و50و
 

*** 
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الباب الثالث 
األحكام الخاصة بتأمٌن إصابات العمل 

 
الفصل األول 

الفئات المنتفعة بأحكام  تأمٌن إصابات العمل 
 وتعرٌؾ إصابة العمل

 ( 59)مادة 
:  باإلضافة إلى الفئات اآلتٌة  (1)تسرى أحكام هذا الباب على المإمن علٌهم الوارد ذكرهم فى المادة 

 .  سنة18العاملون بالقطاع الخاص الذٌن تقل أعمارهم عن  -1
 .المتدرجون والتبلمٌذ الصناعٌون -2
 .الطبلب المشتؽلون فى مشروعات التشؽٌل الصٌفى -3
 .المكلفون بالخدمة العامة -4
 .بعمل بعد سن الستٌن وال ٌسرى فى شؤنهم أحكام تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاةالملتحقون  -5

 
 ( 60)مادة 

: ٌقصد بإصابة العمل ما ٌلى 
.  المرفق بقانون التؤمٌن اإلجتماعى (1)اإلصابة بؤحد األمراض المهنٌة المبٌنة بالجدول رقم  -1
 : اإلصابة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل متى توافرت الشروط اآلتٌة -2

 .أن تكون سن المصاب أقل من الستٌن (أ  )
أن ٌكون اإلجهاد أو اإلرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافً ٌفوق المجهود العادى للمإمن علٌه سواء بذل هذا  (ب)

 . المجهود فى وقت العمل األصلً أو فى ؼٌره
أن ٌكون المجهود اإلضافً ناتجاً عن تكلٌؾ المإمن علٌه بإنجازعمل معٌن فى وقت محدد ٌقل عن الوقت  (جـ)

 .البلزم عادة إلنجاز هذا العمل ، أو تكلٌفه بإنجاز عمل معٌن فى وقت محدد باإلضافة إلى عمله األصلً
.  أن ٌكون هناك إرتباط مباشر بٌن حالة اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل والحالة المرضٌة (د )
. أن تكون الفترة الزمنٌة لئلجهاد أو اإلرهاق كافٌة لوقوع الحالة المرضٌة (هـ)
. أن تكون الحالة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق ذات مظاهر مرضٌة حادة (و  )
:  أن ٌنتـج عن اإلجهاد أو اإلرهاق فى العمل إصابة المإمن علٌه بؤحد األمراض التالٌة (ز )

 .نزٌؾ المـخ أو إنسـداد شراٌٌن المخ متى ثبت ذلك بوجود عبلمات إكلٌنٌكٌة واضحة (1
. نسداد بالشراٌٌن التاجٌة للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعةإلا (2

 .أال تكون الحالة المرضٌة ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضٌة  سابقة (ح  )
 .اإلصابة نتٌجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه-  3

اإلصابة نتٌجة حادث ٌقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون توقؾ - 4
.   أو تخلؾ أو إنحراؾ عن الطرٌق الطبٌعى

 
***
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الفصل الثانى 
إجراءات اإلبالغ عن اإلصابة 

ومستندات ملؾ اإلصابة 
 (61)مادة 

ٌلتزم المإمن علٌه أو المشرؾ على العمل بإببلغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بؤى حادث ٌقع فى مكان العمل ٌكون 
. سبباً فى إصابته مبٌناً الظروؾ التى وقع فٌها

وٌلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص عن كل حالة إصابة تقع بٌن عماله فور وقوعها وذلك على النموذج 
.  المرفق وعلٌه أن ٌوافى الصندوق بمستندات هذه اإلصابة المبٌنة بالنموذج المشار إلٌه فور توافرها (61)رقم 

وفى حالة إمتناع صاحب العمل عن اإلخطارعن اإلصابة ٌجوز للمصاب   أومن ٌنٌبه أن ٌخطر الصندوق المختص 
. باإلصابة ، وتارٌخ المذكرة أومحضر الشرطة عن الحادث ، وعلى الصندوق إتخاذ اإلجراءات البلزمة

كما ٌلتزم صاحب العمل عند حدوث اإلصابة بنقل المصاب إلى مكان العبلج الذى تحدده له الهٌئة العامة للتؤمٌن 
 . الصحى ، وٌسلم للمصاب عند نقله أو لمرافقه صورة اإلخطار المشار إلٌه فى الفقرة الثانٌة

 
 (62)مادة 

  ٌلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أوالمشرؾ على العمل بإببلغ الشرطة عن كل حادث ٌقع ألحد عماله ٌعجزه 
 ساعة من تارٌخ تؽٌبه عن العمل ، وٌكتفى بمحضر تحقٌق إدارى ٌجرى بمعرفة السلطة المختصة 48عن العمل وذلك خبلل 

لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمإمن علٌهم العاملٌن بالجهاز االدارى للدولة 
 .  والقطاع العام وقطاع األعمال العام

 
 ( 63)مادة 

ٌلتزم المإمن علٌه بإببلغ جهة الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حوادث الطرٌق عندما تسمح حالته بذلك ، 
. لتحرٌرمذكرة أومحضر بالحادث وٌخطر صاحب العمل برقم المحضر وتارٌخه للقٌام باإللتزامات المقررة علٌه

:  وفى جمٌع األحوال ٌتعٌن أن ٌتضمن محضر تحقٌق اإلصابة 
.  ظروؾ الحادث بالتفصٌل -1
.  أقوال الشهود إن وجدوا -2
. بٌان ما إذا كان الحادث عمداً أو نتٌجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب -3
.  أقوال صاحب العمل أو مندوبه خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل -4
.  أقوال المصاب إذا سمحت حالته -5

وعلى الصندوق المختص إتخاذ ما ٌراه الزماً لحصر صور التحقٌقات التى ترد إلٌه ومراجعتها وإستٌفائها فور ورودها 
وإرسال ما ٌخص المصابٌن من العاملٌن بالجهاز اإلداري للدولة أو الهٌئات العامة أوالقطاع العام أو قطاع األعمال العام إلى 
 . صاحب العمل وحفظ صور التحقٌقات الخاصة بالمصابٌن من العاملٌن بالقطاع الخاص بملفات التؤمٌن اإلجتماعى الخاصة بهم

 
 ( 64)مادة 

 ٌلتزم المإمن علٌه المعار أوالمنتدب خارج الببلد أو الموفد فى مهمة عمل رسمٌة خارج الببلد أو المستحقٌن عنه عند 
 . مرفقاً به المستندات المبٌنة به (64)حدوث اإلصابة إخطار الصندوق المختص على النموذج رقم 

 
 ( 65)مادة 

 إذا ظهرت على المإمن علٌه أعراض مرض مهنى خبلل سنة من تارٌخ إنتهاء خدمته من العمل المعرض فٌه لئلصابة 
بهذا المرض ، فعلى صاحب العمل الذى ٌعمل لدٌه وقت ظهورالمرض إتخاذ اإلجراءات البلزمة لعبلجه وحصوله من الجهة 

. المختصة على حقوقه التى ٌكفلها هذا التؤمٌن
 .وعلى المإمن علٌه المذكور التقدم إلى الجهة المختصة إلتخاذ تلك اإلجراءات إذا كان متعطبلً 

 
 (66)مادة 

المرفق بقانون التؤمٌن  (1)وإذا إكتشؾ الجهاز الطبى لصاحب العمل أحد األمراض المهنٌة المبٌنة بالجدول رقم 
اإلجتماعى أو أمراض أخرى ناشئة عن النشاط الذى ٌزاوله صاحب العمل ؼٌر مدرجة بهذا الجدول ، فعلى صاحب العمل أن 

ٌخطر كل من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى والصندوق المختص بتقرٌر الجهاز الطبى المشار إلٌه مبٌناً به نوع المرض والعمل 
 .أو الصناعة التى ٌعمل بها العامل

 
 ( 67)مادة 

ٌلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بالعبلج بحالة اإلصابة الناشئة عن  (61) مع عدم االخبلل بحكم المادة 
.  المرفق (67)اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل فور حدوثها على النموذج رقم 

تقدرالهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى نسبة العجز المتخلفة عن اإلصابة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق فى العمل وفقاً و
. المرفق (3)للجدول رقم 

 ***
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  الفصل الثالث 
إجراءات إثبات إصابة العمل 

 ( 68)مادة 
ٌلتزم الصندوق المختص ببحث مدى إعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه واإلنتهاءإلى قرار فى هذا الشؤن خبلل شهر 

.  من تارٌخ ورود إخطار اإلصابة مستوفٌاً المستندات المبٌنة به
اإلرهاق من العمل  جهاد أوإلصابة الناتجة عن اإلٌنشؤ بالصندوق المختص لجنة تختص بالبت فى مدى إعتبار ا كما

إصابة عمل وٌصدر بتشكٌلها قرار من رئٌس الصندوق المختص وٌكون من بٌن أعضائها طبٌبٌن من الهٌئة العامة للتؤمٌن 
 . الصحى  تختارهما الهٌئة وٌحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة

وٌكون للجنة طلب أٌة مستندات ترى أنها الزمة لبحث الحالة ، كما ٌكون لها اإلستعانة بمن تراه من التخصصات الطبٌة 
 .المختلفة إلبداء الرأى

 .وتعقد اللجنة جلساتها بمقر اإلدارة المركزٌة للجان الطبٌة بالهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى مرة أسبوعٌاً لمناظرة الحاالت
 

 ( 69)مادة 
ٌجوز ألصحاب الشؤن التظلم من القرار الذى تصدره اللجنة المشار إلٌها  فى المادة السابقة خبلل ثبلثٌن ٌوماً من تارٌخ 

 .اإلخطار به
وتنشؤ بالمركز الرئٌسى للصندوق لجنة لفحص هذه التظلمات ٌصدر بتشكٌلها قرار من رئٌس الصندوق المختص على 

أن ٌكون من بٌن أعضائها طبٌب من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى وٌحدد هذا القرار إجراءات ومواعٌد إنعقاد اللجنة والفصل فى 
 .التظلمات واإلخطار بها

  (.  258 )وتعتبر هذه اللجنة فى حكم اللجنة المنصوص علٌها فى المادة 
 

(  70)مادة 
 ٌجوز لصاحب الشؤن التظلم من قرار اللجنة المشار إلٌها  فى المادة السابقة أمام لجنة ٌصدر بتشكٌلها قرارمن رئٌس 

لقومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى على أن ٌكون من بٌن أعضائها ممثبل عن الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى وذلك  امجلس إدارة الهٌئة
.  خبلل ثبلثٌن ٌوماً من تارٌخ إخطاره بالقرار المتظلم منه

 ***
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الفصل الرابع 
شروط وإجراءات الفحص الطبى الدورى 

للعاملٌن المعرضٌن لإلصابة بأحد األمراض المهنٌة 
 ( 71)مادة 

تتولى الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى إجراء فحص طبى إبتدائى عام لكل مرشح لعمل ٌعرضه ألحد األمراض المهنٌة 
قانون التؤمٌن اإلجتماعى للتحقق من لٌاقته صحٌاً للقٌام بهذا العمل ، وذلك قبل بالمرفق  (1)المنصوص علٌها بالجدول رقم 

 .تسلمه العمل
 .وٌراعى فى إجراء الفحص الطبى طبٌعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل

 كما تلتزم الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى بفحص المإمن علٌهم المعرضٌن لئلصابة بؤحد األمراض المشار إلٌها دورٌاً 
وتكون هى الجهة المسئولة عن تحدٌد أعداد المعرضٌن لئلصابة بؤحد األمراض المهنٌة ، وتحصل الهٌئة المذكورة على رسم 

مقداره خمسون قرشاً عن كل مإمن علٌه تقوم بفحصه وٌتحمل صاحب العمل بقٌمة هذا الرسم وٌلتزم بسداده للهٌئة خبلل عشرة 
. أٌام من تارٌخ مطالبتها به

:-  اآلتٌة فى األوقاتوٌكون الفحص الطبى الدوري 
:- ن  لإلصابة باألمراض المهنٌة اآلتٌة يمرة كل ستة أشهر بالنسبة إلى العمال المعرض: أوالً 

. التسمم بالرصاص ومضاعفاته إذا كانت طبٌعة العمل تعرضهم ألبخرة الرصاص -1
. األمراض واألعراض الباثولوجٌة التى تنشؤ عن الرادٌوم والمواد المماثلة ذات النشاط اإلشعاعى وأشعة إكس -2
 .  (أحد مركبات الكبرٌت)التسمم بثانى كبرٌتور الكربون ومضاعفاته  -3
. فى عملٌات الدباؼة– التؤثر بالكروم وما ٌنشؤ عنه من قرح ومضاعفاته  -4
.  التسمم بالبنزول ومركباته أو مثٌبلته أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم -5

:- ن  لإلصابة باألمراض المهنٌة اآلتٌة يمرة كل سنة بالنسبة إلى العمال المعرض: ثانٌاً 
. التسمم بالرصاص ومضاعفاته فى ؼٌر العملٌات أو األعمال التى تعرض العمال ألبخرة الرصاص -1
. التؤثر بالكروم وما ٌنشؤ عنه من قرح ومضاعفات فى ؼٌر صناعة الدباؼة -2
. التسمم بالزئبق ومضاعفاته -3
. التسمم باألنتٌمون ومضاعفاته -4
. التسمم بالزرنٌخ ومضاعفاته -5
. التسمم بالفسفور ومضاعفاته -6
. التسمم بالمنجنٌز ومضاعفاته -7
. التسمم بالكبرٌت ومضاعفاته -8
.  سرطان الجلد األولى والتهابات الجلد والعٌن المزمنة -9

. تؤثر العٌن من الحرارة والضوء وما نشؤ عنها من مضاعفات -10
. التؤثر بالنٌكل وما ٌنشؤ عنه من قرح ومضاعفات -11
.  التسمم بالبترول أو ؼازاته أو مشتقاته ومضاعفاته -12
. التسمم بالكوروفورم ورابع كلورور الكربون -13
التسمم برابع كلورور األثٌل وثالث كلوروراألثلٌن والمشتقات الهالوجٌنٌة األخرى للمركبات األٌدروكربونٌة من  -14

. المجموعة األلٌفاتٌة
. التسمم بالنترات والنٌترٌنات النٌتروجلسرٌن -15
.  التسمم بالكادمٌوم ومضاعفاته -16
 .التسمم بالكحول والجلٌوكول والكٌتون بؤنواعها المختلفة ومضاعفاته -17
: األمراض الناتجه عن اإلشعاعات ؼٌر المإٌنة مثل  -18

. األشعة فوق البنفسجٌة -أ 
.  األشعة تحت الحمراء -ب 

. التسمم بمبٌدات اآلفات -19
ن يالمرافق لقانون التأم (1)ن لإلصابة بباقى األمراض المبٌنه بالجدول رقم ين بالنسبة إلى العمال المعرضيمرة كل سنت: ثالثاً 

. اإلجتماعى المشار إلٌه
وللجهة الطبٌة القائمة بالفحص الطبى الدورى إعادة فحص أى عامل معرض لمرض مهنى بعد مدة من الفترات الدورٌة 

. المشار إلٌها  فى الفقرة السابقة إذا وجد أن حالته الصحٌة تستدعى ذلك
وتثبت نتٌجة الفحص الطبى اإلبتدائى والدورى لكل عامل على البطاقة الخاصة به وتسجل النتائج أمام إسم كل عامل فى 

السجل المعد لهذا الؽرض على أن ٌلتزم صاحب العمل بتوفٌر البطاقة والسجل المشار إلٌهما وفقاً للنماذج التى تعد لهذا  
. الؽرض

وٌجب مراعاة السرٌة التامة فٌما ٌتعلق بنتائج الفحص الطبى وال ٌجوز تداول هذه المعلومات إال بٌن المختصٌن وٌجوز 
 .إعطاء صورة من البٌانات للعامل بناء على طلب كتابى منه

 
 ( 72)مادة 

:  ٌراعى فى الفحص الطبى الدورى أن ٌبٌن ما ٌأتى
. حالة الدم والجهاز العصبى والجهاز الهضمى والجهاز البولى بالنسبة إلى العمال المعرضٌن للتسمم بالرصاص -1



ة  صري م وقائع ال ى  (تابع) 204 العدد –ال ة 5ف سن ر  مب سبت  2007 
 

30 

 

. حالة الجهاز العصبى والجهاز الهضمى والبولى بالنسبة إلى العمال المعرضٌن للتسمم بالزئبق -2
حالة الجهاز الهضمى والجهاز العصبى والجلد واألؼشٌة المخاطٌة بالنسبة إلى العمال المعرضٌن للتسمم  -3
 .بالزرنٌخ

. حالة الجهاز الدورى والمجارى التنفسٌة العلٌا بالنسبة إلى العمال المعرضٌن للتسمم باألنتٌمون -4
. حالة الفك األسفل واألسنان والعظام بالنسبة إلى العمال المعرضٌن للتسمم بالفسفور -5
. حالة الدم والجهاز العصبى والجلد بالنسبة إلى العمال المعرضٌن للتسمم بالبنزول -6
. حالة الجهاز العصبى والصدر والجلد بالنسبة إلى العمال المعرضٌن للتسمم بالمنجنٌز -7
. حالة الجهاز التنفسى والقلب واألؼشٌة بالنسبة إلى العمال المعرضٌن للتسمم بالكبرٌت -8
.  حالة الجلد للعمال المعرضٌن للتؤثٌر بالكروم والنٌكل -9

 .  حـالة الجـهاز التنفسـى والعٌون للعـمال المعرضـٌن للتسـمم بالكلور والفلوروالبروم -10
.  حالة الجهاز التنفسى والجلد والعٌون للعمال المعرضٌن للتسمم بالبترول -11
حالة الكبد والكلى والقلب والجهازالعصبى للعمال المعرضٌن للتسمم بالكوروفورم ورابع كلورور الكربون  -12

. ورابع كلوروراألثٌل وثالث كلورور األثلٌن والمشتقات الهالوجٌنٌة األخرى للمركبات األٌدروكربونٌة من المجموعة األلفاتٌة
حالة الدم والجلد والعٌون ومدى إمتصاص اإلشعاع بالنسبة إلى العمال المعرضٌن لؤلمراض واألعراض  -13

.  الباثولوجٌة التى تنشؤ عن الرادٌوم أو المواد ذات النشاط اإلشعاعى وأشعة إكس
حالة الجلد والعٌون بالنسبة إلى العمال المعرضٌن لئلصابة بسرطان الجلد األولى والتهابات الجلد والعٌون  -14

. المزمنة
. حالة العٌون بالنسبة إلى العمال المعرضٌن لتؤثر العٌن من الحرارة والضوء -15
بما فى ذلك الفحص باألشعة بالنسبة إلى العمال المعرضٌن ألمراض الؽبار  (الصدر)حالة الجهاز التنفسى  -16

 .  الرئوٌة نٌوموكمٌوزس ، ومرض الدرن
 

 ( 73)مادة 
ٌلتزم العامل بالحضور للفحص الطبى فى المكان الذى ٌحدد لذلك ، كما ٌلتزم صاحب العمل بؤجر الفترات الزمٌنة التى 

تستؽرقها عملٌة الفحص الطبى الدورى ، كما ٌلتزم بتقدٌم كافة التسهٌبلت والبٌانات التى تطلبها الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى فى 
. المواعٌد التى تحددها

 ***
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الفصل الخامس 
إجراءات العالج والرعاٌة الطبٌة 

( 74)مادة  
  تختص الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى بعبلج المصاب ورعاٌته طبٌاً وٌجوز لها التصرٌح لصاحب العمل بذلك وفقاً 

.  للشروط واألوضاع التى ٌتضمنها قرار وزٌر الصحة الصادر فى هذا الشؤن
.  وٌكون عبلج المصاب وفقا ألحكام الفقرة السابقة فى جهات العبلج التى تحددها له الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى

.  وفى جمٌع األحوال تتولى الجهة المختصة بالعبلج مباشرة عبلج المصاب ورعاٌته طبٌاً إلى أن ٌشفى أو ٌثبت عجزه
وٌجوز للمصاب العبلج فى درجة أعلى من الدرجة التؤمٌنٌة على أن ٌتحمل فروق التكالٌؾ أو ٌتحملها صاحب العمل 

 . إذا وجد إتفاق بذلك
 

 ( 75)مادة 
فى حالة تعذر نقل المصاب للعبلج بالجهة المختصة به تلتزم تلك الجهة برد ما تكلفه من نفقات عبلجه بما ال ٌزٌد على 

فئات العبلج المعمول بها لدٌها وعلٌها أن ترد نفقات العبلج بالكامل إذا قرر طبٌبها أن حالة المصاب ال تسمح بنقله للعبلج 
 . بمستشفٌاتها وأن هذه النفقات ضرورٌة للعبلج

 
 ( 76)مادة 

:  ٌقصد بالعبلج والرعاٌة الطبٌة ما ٌؤتى 
.  الخدمات الطبٌة التى ٌإدٌها الممارس العام -1
.  الخدمات الطبٌة على مستوى األخصائٌٌن بما فى ذلك أخصائى األسنان -2
 . الرعاٌة الطبٌة المنزلٌة عند اإلقتضاء -3
.  العبلج واإلقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز التخصصى -4
.  العملٌات الجراحٌة وأنواع العبلج األخرى حسب ما ٌلزم -5
.  الفحص باألشعة والبحوث المعملٌة البلزمة وؼٌرها من الفحوص الطبٌة وما فى حكمها -6
.  صرؾ األدوٌة البلزمة فى جمٌع الحاالت المشار إلٌها  فٌما تقدم -7
توفٌر الخدمات التؤهٌلٌة وتقدٌم األطراؾ واألجهزة الصناعٌة والتعوٌضٌة وذلك طبقا للشروط واألوضاع التى  -8

 .  ٌتضمنها قرار وزٌر الصحة الصادر فى هذا الشؤن
. وال ٌحول إنتهاء خدمة المصاب ألى سبب دون إستمرار عبلجه من إصابته

وإذا إنتهت مدة اإلعارة أو اإلنتداب أو اإلجازة للعمل بالخارج وكان المصاب  
 .ال ٌزال فى حاجة إلى عبلج ، فعلى صاحب العمل أن ٌحٌله إلى جهة العبلج المحددة له إلستكمال عبلجه

 
(  77)مادة 

تلتزم جهة العبلج بإخطار المصاب بإنتهاء العبلج وبما ٌكون قد تخلؾ لدٌه من عجز ونسبته وللمصاب أن ٌطلب إعادة 
. النظر فى قرار جهة العبلج وفقاً ألحكام التحكٌم الطبى المنصوص علٌها فى الفصل الثامن من هذا الباب

كما تلتزم جهة العبلج باإلخطار المشار إلٌه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والصندوق المختص مع 
.  بٌان أٌام التخلؾ عن العبلج إن وجدت وذلك وفقا للشروط واألوضاع التى ٌتضمنها قرار وزٌر الصحة الصادر فى هذا الشؤن

.  وٌكون قرار جهة العبلج بمدة اإلجازة المرضٌة ملزما لصاحب العمل
 ***
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الفصل السادس 
قواعد وإجراءات 

صرؾ تعوٌض األجر ومصارٌؾ اإلنتقال 
 ( 78)مادة  

ٌلتزم صاحب العمل بمصارٌؾ نقل المصاب ألول مرة من مكان وقوع اإلصابة إلى جهة العبلج التى تعٌنها له الهٌئة 
 . العامة للتؤمٌن الصحً

 
 ( 79)مادة 

 تلتزم الجهة المختصة بصرؾ تعوٌض األجر ومصارٌؾ إنتقال المصاب من محل اإلقامة إلى مكان العبلج وبالعكس 
: وفقاً للقواعد اآلتٌة 

ٌستحق المصاب مصارٌؾ اإلنتقال بالوسائل الخاصة من محل اإلقامة إلى مكان العبلج وبالعكس داخل أو  -1
خارج البلد الذي ٌقٌم به إذا قرر الطبٌب المعالج على بطاقة التردد للعبلج أو فً اإلخطار بإنتهاء العبلج أن حالة المصاب ال 

. تسمح باستعمال وسائل اإلنتقال العامة
ٌستحق المصاب مصارٌؾ اإلنتقال بالوسائل العامة من محل اإلقامة إلى مكان العبلج وبالعكس إذا  لم ٌقرر  -2

الطبٌب المعالج أن حالة المصاب تتطلب إستعمال وسٌلة إنتقال خاصة وكان مكان العبلج ٌقع خارج البلد الذي ٌقٌم فٌه المصاب 
 .إما إذا كان ٌقع داخله فبل ٌستحق مصارٌؾ إنتقال

 
 ( 80)مادة 

إذا كان مكان العبلج ٌقع خارج البلد الذي ٌقٌم به المصاب وكانت حالته تستدعى التردد علٌه دون العبلج الداخلً فإنه 
ٌحق للمصاب وفقاً لماً تقرره جهة العبلج أن ٌصرؾ نفقات إقامة وفقاً لفئات بدل السفر للعاملٌن بالحكومة وعلى أساس أجر 

: وذلك وفقاً لما ٌلً  ( 79)إشتراكه بدالً من مصارٌؾ اإلنتقال طبقاً ألحكام المادة رقم 
 .تصرؾ إلٌه مصارٌؾ اإلنتقال بالدرجة الثانٌة للذهاب إلى مكان العبلج والعودة منه بعد إنتهاء العبلج -1
 . ٌصرؾ إلٌه نفقات اإلقامة المشار إلٌها عن اللٌالى التى قضاها فً البلد الذي ٌقع فٌه مكان العبلج -2

 
 ( 81)مادة 

فً حالة عبلج المصاب خارج الجمهورٌة وفقاً للقواعد المقررة ٌكون السفر بالطائرة بالدرجة السٌاحٌة وتكون نفقات 
 .اإلقامة خارج دور العبلج فً حدود ما تقرره الئحة بدل السفر الحكومٌة وفقاً لفئات أجر اإلشتراك  بالنسبة للمصاب

 
 ( 82)مادة 

تتحمل الجهة الملتزمة بتعوٌض األجر بمصارٌؾ اإلنتقال واإلقامة الخاصة بالمرافق وفقاً لؤلحكام المقررة بالنسبة 
 .للمصاب إذا ما قررت الجهة الطبٌة أن حالة المصاب تستدعى وجود مرافق سواء كان العبلج بالداخل أو بالخارج

 
 ( 83)مادة 

:   تسرى القواعد المنصوص علٌها فى المواد السابقة فى الحاالت اآلتٌة عند إنتقال المصاب
إلى مكان إجراء الفحوص الطبٌة أو المعملٌة إلعداد وتركٌب جهاز التعوٌض البلزم وكذلك إنتقاله للتؤهٌل على  -1

. إستعمال الجهاز
. إلى جهة العبلج لتقدٌر درجة العجز المستدٌم المتخلؾ عن اإلصابة -2
 . من قانون التؤمٌن اإلجتماعى (58)إلعادة الفحص الطبً وفقاً ألحكام المادة  -3
 

 (84)مادة 
إذا إنتهت خدمة المصاب ألي سبب قبل إنتهاء عبلجه تلتزم الجهة التى تقوم بصرؾ تعوٌض األجر باإلستمرار فً 

.  صرؾ نفقات اإلنتقال المستحقة للمصاب وفقاً ألحكام هذا القرار
 .وإذا أصٌب المإمن علٌه المعار أو المنتدب خارج الببلد فبل ٌستحق نفقات اإلنتقال طوال مدة إعارته أو إنتدابه بالخارج

 
(  85)مادة 

 األجر بنفقات تجهٌز الجثمان ونقله من مكان العبلج   فى حالة وفاة المصاب تلتزم الجهة التى تقوم بصرؾ تعوٌض
 . داخل أو خارج الببلد إلى محل إقامته وتإدى هذه النفقات لمن ٌصرؾ إلٌهم مصارٌؾ الجنازة

 
 ( 86)مادة 

إذا حالت اإلصابة بٌن المإمن علٌه وبٌن أداء عمله تإدى الجهة المختصة بصرؾ تعوٌض األجر خبلل فترة تخلفه عن 
عمله بسببها تعوٌضاً عن أجره ٌعادل أجره المسدد عنه اإلشتراك وٌصرؾ هذا التعوٌض للمصاب فى مواعٌد صرؾ األجور 

بالنسبة لمن ٌتقاضون أجورهم بالشهر وأسبوعٌاً بالنسبة لؽٌرهم وٌقدر التعوٌض الٌومى على أساس األجر الشهرى المسدد عنه 
.  اإلشتراك مقسوماً على ثبلثٌن وٌسرى ذلك على كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشؤ عن اإلصابة

 .  وفى جمٌع األحوال ٌتحمل صاحب العمل أجر ٌوم اإلصابة أٌا كان وقت وقوعها
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 ( 87)مادة 
ٌستحق المإمن علٌه تعوٌض األجر إعتباراً من الٌوم التالى لتارٌخ وقوع اإلصابة بشرط تقدمه إلى جهة العبلج 

المختصة إعتباراً من هذا التارٌخ  فإذا تؤخر عن تقدٌم نفسه لجهة العبلج جاز صرؾ تعوٌض األجر عن األٌام التى عولج فٌها 
. لدى جهة أخرى إذا ما اعتمدت الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى الشهادات الطبٌة ومدة العبلج فى تلك الجهة

وٌستمر صرؾ هذا التعوٌض طوال مدة عجز المصاب عن تؤدٌة العمل بسبب اإلصابة وحتى ثبوت عجزه المستدٌم أو 
.  وقوع وفاته أو بلوؼه سن التقاعد المنصوص علٌه بنظام التوظؾ المعامل به

وٌتم صرؾ التعوٌض فى جمٌع حاالت إصابة العمل دون حاجة لورود نتٌجة تحقٌق الشرطة بإستثناء حاالت اإلصابة 
. الناتجة عن حوادث الطرٌق فٌشترط لصرؾ التعوٌض ورود نتٌجة هذا التحقٌق

وٌعتمد فى صرؾ التعوٌض على اإلخطار عن وقوع اإلصابة والتقرٌر الطبى األولى عن حالة المصاب وبطاقة التردد 
. التى ٌإشر علٌها بما ٌفٌد إستبلم المإمن علٌه لتعوٌض األجر

وٌصرؾ تعوٌض األجر للمصاب فإذا  تعذر علٌه اإلنتقال ٌتم الصرؾ لمن ٌوكله بموجب توكٌل مصدق علٌه إدارٌاً 
.  كما ٌجوز أن ٌنتقل إلٌه مندوب الصرؾ لتسلٌمه هذا التعوٌض

وإذا إنتهت خدمة المصاب ألى سبب قبل إنتهاء عبلجه تستمر الجهة الملتزمة بالصرؾ فى صرؾ هذا التعوٌض حتى 
.  تحقق إحدى الوقائع المشار إلٌها بالفقرة الثانٌة من هذه المادة والمإدٌة الى إنتهاء صرؾ هذا التعوٌض

وعند ورود اإلخطار بإنتهاء العبلج من جهة العبلج ٌتم مراجعة ما ورد به على مدد إنقطاع العامل عن العمل وما تم 
 .صرفه من تعوٌض وذلك للتؤكد من صحة التعوٌض المنصرؾ

 
 (88)مادة 

إذا  ثبت من التحقٌق الذى ٌجرى بمعرفة الجهة المختصة أن اإلصابة لٌست إصابة عمل أو أن المصاب تعمد إصابة 
نفسه أو أن اإلصابة حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه ولم ٌنشؤ عن اإلصابة وفاة المإمن علٌه أو تخلؾ عجز 

من العجز الكامل ، فللجهة المختصة بصرؾ تعوٌض األجر أن تعتبر فترة إنقطاع المإمن علٌه % 25مستدٌم تزٌد نسبته عن 
بسبب اإلصابة إجازة مرضٌة وٌتحمل العامل فى هذه الحالة بالفرق بٌن تعوٌض األجر الذى أدى إلٌه بسبب اإلصابة واألجر أو 
تعوٌض األجر المستحق له نظٌر اإلجازة المرضٌة وٌعتبر دٌناً علٌه ٌخصم من أجره أو مستحقاته لدى الصندوق المختص فى 

 .  الحدود المقررة قانوناً ، إذا  كان الصندوق هو الذى قام بصرؾ تعوٌض األجر
 

 ( 89)مادة 
إذا  كان المصاب معاراً أو منتدباً خارج الجمهورٌة أو موفداً فى مهمة عمل رسمٌة خارج الببلد وإنتهت أوإنهٌت مدة 
اإلعارة أو اإلنتداب وكان ال ٌزال عاجزاً عن تؤدٌة عمله بسبب اإلصابة إلتزمت الجهة المختصة بصرؾ تعوٌض األجر بؤداء 

هذا التعوٌض على أساس أجر اإلشتراك  لدى جهة العمل األصلٌة إعتباراً من تارٌخ عودته وذلك بعد التحقق من توافر الشروط 
 (.64)البلزمة إلعتبار حالته إصابة عمل مع مراعاة أحكام المادة 

 
 ( 90)مادة 

ٌكون للمصاب الذى تخلؾ لدٌه عجز جزئى مستدٌم الحق فى أن ٌحصل بدالً من المعاش المستحق له عن هذا العجز 
: على تعوٌض األجر المقرر وفقاً لؤلحكام المنصوص علٌها فى هذا الباب فى الحالتٌن اآلتٌتٌن 

 .خبلل فترة التؤهٌل الطبى -1
. فى حالة االنتكاس أوالمضاعفة التى تنشؤ عن اإلصابة -2

. وٌقدر تعوٌض األجر فى هاتٌن الحالتٌن على أساس األجر المسدد عنه اإلشتراك  عند إستحقاق صرؾ هذا التعوٌض
 

 ***



ة  صري م وقائع ال ى  (تابع) 204 العدد –ال ة 5ف سن ر  مب سبت  2007 
 

34 

 

الفصل السابع 
 مدة إعادة تقدٌر درجة  العجز

(  91)مادة 
من قانون التؤمٌن اإلجتماعى خمس مرات خبلل أربع  (58) مدة إعادة الفحص الطبى المنصوص علٌها فى المادة تكون

:  سنوات وفقاً لما ٌلى 
.   كل ستة أشهر خبلل السنة األولى من تارٌخ ثبوت العجزمرة -1
. مرة كل سنة خبلل الثبلث سنوات التالٌة -2

 )وذلك بالنسبة ألمراض الؽبار الرئوٌة      وتكون مدة الفحص الطبى عشر سنوات من تارٌخ ثبوت العجز 
: التى تنشؤ عن  (نوموكٌنوزس 

. (سلٌكوزس  )ؼبار السلٌكا  (أ  )
. (أسبستوزس  )ؼبار االسبستوس  (ب)
. (بسٌنوزس  )ؼبار القطن وؼبار الكتان  (جـ)
. (تلٌكوزس  ) بودرة التلك ؼبار (د  )

:      على أن تكون إعادة الفحص بالنسبة لهذه األمراض كاآلتى 

 مرة كل ستة أشهر خبلل السنة األولى .

 مرة كل سنة خبلل الثبلث سنوات التالٌة .

 مرة كل سنتٌن خبلل الست سنوات التالٌة. 
.  وعلى جهة العبلج أن تعٌد تقدٌر درجة العجز فى كل مرة وال ٌجوز إعادة التقدٌر بعد إنتهاء المدد  المشار إلٌها

 ***
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الفصل الثامن 
التحكٌم الطبى 

( 92)مادة 
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517فقرة أخٌرة مضافة بالقرار الوزاري 

:    ٌكون للمإمن علٌه الحق فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العبلج فى المواعٌد اآلتٌة 
:  خبلل أسبوع من أي من التوارٌخ اآلتٌة  -1

.  تارٌخ إخطاره بإنتهاء العبلج -
.  تارٌخ إخطاره بالعودة إلى العمل -
.  تارٌخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهنى -

:  خبلل شهر من أي من التوارٌخ اآلتٌة  -2
.  تارٌخ إخطاره بعدم ثبوت العجز -
 .تارٌخ إخطاره بتقدٌر نسبة العجز -

كما ٌكون لإلبن أو األخ أن ٌتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبٌة بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك 
  .خالل شهر من تارٌخ علمه بعدم ثبوت العجز

 
(  93)مادة 

 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 
 للمإمن علٌهمن قانون التؤمٌن اإلجتماعى المشار إلٌه  (62) تشكل لجنة التحكٌم الطبى المنصوص علٌها فى المادة 

: على الوجه التالى 
. (مقرراً  )مكان العمل  طبٌب الصحة المهنٌة بمدٌرٌة القوى العاملة الواقع فى دائرة إختصاصها -1
. طبٌب من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى -2
 طالب التحكٌم وذلك صاحب الشؤنطبٌب إخصائى ٌختاره مدٌر مدٌرٌة الشئون الصحٌة بالمحافظة تبعاً لحالة  -3

 .  بناء على طلب المقرر
. وتعقد اللجنة بمقر مكتب طبٌب الصحة المهنٌة بمدٌرٌة القوى العاملة المختصة

:  من هذا القرار وفقاً لما ٌلى 92 كما تشكل لجنة التحكٌم الطبى لئلبن أو األخ المنصوص علٌه بالفقرة األخٌرة من المادة 
 .طبٌب الصحة المهنٌة بمدٌرٌة القوى العاملة الواقع فى دائرة إختصاصها محل إقامة صاحب الشؤن -1
 .طبٌب من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى -2
. طبٌب أخصائى من مدٌرٌة الشئون الصحٌة بالمحافظة الواقع فى دائرتها محل إقامة صاحب الشؤن -3

وٌتم تشكٌل اللجنة بقرار من رئٌس الصندوق بناء على ترشٌح جهات عملهم وٌحدد هذا القرار مقرر اللجنة ومكان 
. إنعقادها

. وتعقد اللجنة فى مكان وجود صاحب الشؤن إذا  ثبت بشهادة طبٌة عدم قدرته على اإلنتقال إلى مقر اللجنة
 .  وٌجوز للصندوق المختص أن ٌطلب حضور ممثل عنه إجتماعات اللجنة دون أن ٌكون له صوت معدود

 
(  94)مادة 

 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 
على النموذج الذى ٌعد لهذا الؽرض وٌسلم هذا الطلب مرفقاً به الشهادات  صاحب الشؤنٌحرر طلب التحكٌم الذى ٌقدمه 

. الطبٌة المإٌده له بإٌصال إلى الصندوق المختص التابع له 
. وٌجوز أن ٌرسل طلب التحكٌم بكتاب موصى علٌه بعلم الوصول

. إلى خزٌنة الصندوق المختص  خمسة جنٌهاترسم تحكٌم مقداره  صاحب الشؤنوٌإدى 
 .وفى حالة إرسال طلب التحكٌم بالبرٌد ٌإدى هذا الرسم بحوالة برٌدٌه لحساب الجهة المذكورة

 
(  95)مادة 

 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 
: فى التحكٌم فى الحالتٌن اآلتٌتٌن  صاحب الشؤن ٌسقط حق 

 (. 92 )إذا لم ٌتقدم بطلب التحكٌم فى المواعٌد المنصوص علٌها بالمادة  -1
 .إذا لم ٌقم بؤداء رسم التحكٌم -2

 . وٌمتنع على لجنة التحكٌم أن تنظر فى طلب التحكٌم فى هاتٌن الحالتٌن
 

(  96 )مادة
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 

على الصندوق المختص أن ٌرسل جمٌع المستندات الخاصة بالنزاع إلى مقرر لجنة التحكٌم المختصة خبلل عشرة أٌام 
. على األكثر من تارٌخ تقدٌم طلب التحكٌم

وعلى مقرر لجنة التحكٌم الطبى أن ٌحدد موعد إنعقاد اللجنة خبلل أسبوعٌن على األكثر من تارٌخ ورود األوراق إلٌه ، 
بذلك الموعد بكتاب موصى علٌه قبل موعد إنعقاد اللجنة بؤسبوع وٌتم هذا  وصاحب الشؤن اللجنة أعضاء من كلوأن ٌخطر 

. اإلخطار برقٌاً عند الضرورة
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وإذا كان مكان وجود العامل واقعاً فى دائرة إختصاص لجنة تحكٌم أخرى فعلى مقرر اللجنة إحالة أوراق النزاع إلى 
. مقرر اللجنة المشار إلٌها

ٌجوز لطرفى النزاع تقدٌم أٌة بٌانات أومستندات أوشهادات طبٌة إلى لجنة التحكٌم الطبى حتى الٌوم السابق على موعد و
 .إنعقادها

 
(  97)مادة 

 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 
المطعون فٌه ، وٌجب أن ٌكون  الجهة الطبٌةوقت صدور قرار  صاحب الشؤنعلى لجنة التحكٌم الطبى أن تراعى حالة 

 .قرار اللجنة مسبباً ومتضمناً اآلراء التى أبدٌت فى شؤن النزاع
 

(  98)مادة 
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 

على مقرر لجنة التحكٌم الطبى إخطار الصندوق المختص بالقرار الذى إتخذته اللجنة خبلل ثبلثة أٌام على األكثر من 
. تارٌخ صدوره

بقرار اللجنة بكتاب موصى علٌه بعلم الوصول خبلل ثبلثة أٌام على األكثر من  صاحب الشؤنوعلى الصندوق إخطار 
. تارٌخ وصول اإلخطار إلٌها  وعلٌها تنفٌذ ما ٌترتب علٌه من إلتزامات

إذا صدر قرار أعضاء اللجنة  بصرؾ مبلػ ثبلثٌن جنٌهاً لكل طبٌب من األطباءالهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى وتلتزم 
 .صاحب الشؤنلجنة التحكٌم فى صالح 

 إذا  صدر بصرؾ المبلػ المشار إلٌه فً الفقرة الثالثة لكل طبٌب من األطباء أعضاء اللجنةوٌلتزم الصندوق المختص 
 .شؤن لصاحب اقرار اللجنة فى ؼٌر صالح 

 ***
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الباب الرابع 
األحكام الخاصة بتأمٌن المرض 

و إجراءات إثبات العجز 
 

الفصل األول 
المنتفعون بأحكام تأمٌن المرض وإجراءات إنتفاع صاحب المعاش 

 واألرملة بالعالج والرعاٌة الطبٌة 
(  99)مادة 

 2015 / 5 / 1وٌعمل به من  2015 لسنة 2معدلة بالقرار الوزاري 
:   تسرى أحكام هذا الباب على الفئات اآلتٌة 

 بالمنشآت التى ٌصدر بتحدٌدها قراراً من وزٌر الصحة وٌشترط إلنتفاع تلك الفئة بمزاٌا العاملٌنالمإمن علٌهم  -1
هذا التؤمٌن أن ٌكون المإمن علٌه مشتركاً فٌه لمدة ثبلثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على أن ٌكون الشهران اآلخٌران 

وال ٌسرى هذا الشرط فى شؤن , متصلٌن وٌدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزاٌا العبلج التى ٌقدمها صاحب العمل 
.  العاملٌن بالجهاز االداري للدولة والقطاع العام وقطاع األعمال العام
:  وٌراعى وقؾ اإلنتفاع بؤحكام هذا التؤمٌن خبلل المدد اآلتٌة 

 .مدة عمل المإمن علٌه لدى جهة ال تخضع لهذا التؤمٌن (أ  )
 .مدة التجنٌد اإللزامً واإلستبقاء أو اإلستدعاء للقوات المسلحة (ب)
مدد اإلجازات الخاصة واإلعارات واإلجازات الدراسٌة والبعثات العلمٌة التى ٌقضٌها المإمن علٌه خارج  (جـ)

. الببلد
( 99 )أصحاب المعاشات الذٌن لم ٌتقدموا بطلب بعدم اإلنتفاع بؤحكام العبلج والرعاٌة الطبٌة على النموذج رقم  -2

 . المرفق فى تارٌخ تقدٌم طلب صرؾ المعاش
أرملة المإمن علٌه أو صاحب المعاش التى تطلب اإلنتفاع بؤحكام العبلج والرعاٌة الطبٌة على النموذج رقم  -3

المرفق متى كانت تستحق معاشاً عن زوجها ولٌست مإمناً علٌها أو صاحبة معاشاً عن نفسها طبقا ألحكام قانون  ( مكرر99)
 .التؤمٌن اإلجتماعى

 التؤمٌن قانونفى حالة زواجها أو إلتحاقها بعمل أو حصولها على معاش عن نفسها وفقا ألحكام وٌقؾ إنتفاع األرملة 
.  وتلتزم بتسلٌم البطاقة العبلجٌة فى هذه الحاالتاإلجتماعى

الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى المختص بتارٌخ قطع معاش فرع وٌتعٌن على الجهة الملتزمة بمعاش األرملة إخطار 
. األرملة أو إٌقافه وسببه

أسر المإمن علٌهم وأصحاب المعاشات من مواطنى محافظة اإلسكندرٌة المنتفعٌن بؤحكام قرار رئٌس مجلس  -4
 وٌقصد باألسرة الزوجة واألوالد الذٌن ٌتوافر فى شؤنهم شروط إستحقاق المعاش وٌشترط 1981لسنة  (10)الوزراء رقم 

.  لبلنتفاع أال ٌكون فرد األسرة من المإمن علٌهم  أو صاحب معاش وفقاً ألحكام قوانٌن التؤمٌن اإلجتماعى
 .عدم اإلنتفاعوفى جمٌع األحوال ال ٌجوز العدول عن طلب 

 
(  100)مادة 

بطاقة العبلج وتسلم  أو ترسل لصاحب الشؤن بالبرٌد ٌقوم فرع الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى المختص بإستخراج 
 .   المرفق بمعرفة الصندوق المختص (100)المسجل بعلم الوصول وذلك بعد إستٌفاء النموذج رقم 

 
(  101)مادة 

ٌستحق المإمن علٌه المرٌض تعوٌض األجـر ومصارٌؾ اإلنتقال وفقاً لئلجراءات الواردة بالمواد أرقام 
. من هذا القرار (85(,)84(,)83(,)81(,)80(,)79)

 
 ***
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الفصل الثانى 
إجراءات إثبات العجز 

(  102 )مادة
:   ٌقصد بكل من العجز الكامل المستدٌم والعجز الجزئى المستدٌم ما ٌلى 

:  العجز الكامل المستدٌم 
كل عجز من شؤنه أن ٌحول كلٌة وبصفة مستدٌمة بٌن المإمن علٌه وبٌن مزاولته مهنته األصلٌة أو أٌة مهنة أو نشاط 

ٌتكسب منه وٌعتبر فى حكم ذلك حاالت األمراض العقلٌة وكذلك األمراض المزمنة والمستعصٌة المنصوص علٌها بالمادة 
(104  .)

  :العجز الجزئى المستدٌم 
 . كل عجز بخبلؾ حاالت العجز الكامل من شؤنه أن ٌحول وبصفة مستدٌمة بٌن المإمن علٌه وبٌن عمله األصلى

 
(  103)مادة 

( 103)تثبت حاالت العجز المشار إلٌها  فً هذا القرار بشهادة من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحً علً النموذج رقم 
 .المرفق

وتختص مناطق ومكاتب التؤمٌن االجتماعً دون ؼٌرها بإحالة المإمن علٌه إلى الهٌئـة المشارإلٌها  وذلك بناء على 
 . المرفق (مكرر103)طلب صاحب العمل أو المإمن علٌه بموجب النموذج رقم 

وٌراعى بالنسبة للمإمن علٌه الذى ٌخضع لكشؾ طبً دوري ٌحدد مدى صبلحٌته لمزاولة المهنة أوالمستوى المهاري 
لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحً بٌان معتمد من الجهة الطبٌة المنوط بها الكشؾ 

 .الدوري ٌحدد مدى صبلحٌة المإمن علٌه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهاري
 

  ( 104)مادة 
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 

 :تعتبر فى حكم العجز الكامل األمراض المزمنة والمستعصٌة اآلتى بٌانها 
 والذي بدرجة كبٌرة على عضو حٌوى ةاألورام الخبٌثة بجمٌع أجزاء الجسم إذا كانت مصحوبة بثانوٌات أو كانت مإثر -1

مثل المخ والكبد والقلب والرئتٌن أوأدت إلستئصال جذرى للحنجرة أوالمثانة أو  ٌحد من قدرة المإمن علٌه على العمل
. المستقٌم مع تحوٌل مجرى البول أو البراز

.  سنتٌنلمدةمرض هودجكٌن ومرض سرطان الؽدد اللمفاوٌة الذى ال ٌستجٌب للعبلج  -2
. وال ٌنتظر تحسنها لمدة سنتٌنأمراض الدم الخبٌثة مثل اللوكٌمٌا التى إستنفذت جمٌع وسائل العبلج  -3
الجذام الذى ال ٌستجٌب للعبلج خبلل مدة تزٌد على ثبلث سنوات أو المصحوب بتشوهات واضحة بالوجه واألطراؾ  -4

 .تحد من قدرة المإمن علٌه اإلنتاجٌة
 .  األمراض العقلٌة حال ثبوتها -5
األمراض العصبٌة التى إستنفذت جمٌع وسائل العبلج لمدة سنتٌن على األقل وال تشفى وال ٌنتظر تحسنها مثل شلل  -6

األمراض العصبٌة المضطردة التقدم مثل الشلل الرعاش وخورٌا و والشلل النصفىاألطراؾ األربعة وشلل الطرفٌن السفلٌٌن 
  وؼٌر المستجٌبالصرع العضوى المإكد والمتكرر النوبات و  التى نتج عنها ضعؾ بعضبلت األطراؾوالتصلب المنتشر 

.  للعبلج
األمفزٌما – الدرن الرئوى المزدوج إذا زادت مدة العبلج عن ثبلث سنوات ولم تستقر الحالة : األمراض الصدرٌة  -7

إذا )،  (السلٌكوزس)التحجر الرئوى – والتلٌؾ الرئوى وتمدد الشعب وتكٌسات الرئة المزدوجة والواسعة اإلنتشار بالرئتٌن 
 .أوكان مصحوباً بدرن رئوى أوهبوط القلب (زادت مساحات التحجر بالرئتٌن عن ثلث مساحة الرئة الٌمنى

.  سنتٌن على األقل لمدةهبوط القلب المزمن المتقدم الذى ال ٌستجٌب للعبلج  -8
والمصحوب بتضخم وإجهاد بعضلة القلب تثبته مقاسات القلب  ( 230/120أكثر من  )ضؽط الدم الشدٌد اإلرتفاع  -9

.  تزٌد عن سنتٌنمدةوالرسامات الكهربائٌة للقلب والذى ال ٌستجٌب للعبلج 
ومجرى للمرٌض وصلة ورٌدٌة شرٌانٌة وتحت العبلج باإلستصفاء الدموى والحالة ؼٌر مستجٌبة فشل الكلٌتٌن المزمن  -10

ٌن بالدم تزٌد ناتي ملٌجرام ونسبة الكر300 من  أكثرالمصحوب بإرتفاع نسبة بولٌنا الدم للعبلج لمدة عام أو فشل الكلٌتٌن المزمن
 .سنتٌنلمدة  وال تستجٌب للعبلج ملجم 8عن
تلٌؾ الكبد المزمن المصحوب بتضخم بالطحال أو الطحال مستؤصل جراحٌاً مع وجود إستسقاء بالبطن ؼٌر مستجٌبه  -11

.  للعبلج لمدة عام
.  الجراحىالتدخلأو وال ٌستجٌب للعبلج الدوائى رردوالى المرىء المصحوبة بنزٌؾ متك -12
.  سنتٌنعلًمرض أدٌسون الذى ال ٌستجٌب للعبلج فى مدة تزٌد  -13
تستجٌب ألى نوع من العبلجات لم  التىو مرض البول السكرى أو أمراض الشراٌٌن مضاعفاتالؽرؼرٌنا الناتجة عن  -14

. ونتج عنه بتر ألحد األطراؾ مع أعراض قصور شدٌد بالدورة الدموٌة بالطرؾ اآلخر الجراحٌة أو الدوائٌة
 التشوهات الناتجة عن أمراض وإصابات شدٌدة بالعظام والمفاصل والمسببة لعجز مستدٌم وأمراض الجهاز الحركى  -15

أمراض ضمور العضبلت المتقدم الذى ٌتسبب عنها نقص القدرة – من الكفاءة الحركٌة للجسم كله % 75 علًتزٌد نسبته 
. فؤكثر% 75العضلٌة بنسبة 

من مساحة المسطح الجلدى للجسم وال ٌستجٌب للعبلج % 75علً  إذا زادت درجة اإلنتشار  بمنفٌجسالصدفٌة ومرض -16
.  سنتٌنعلًفى مدة تزٌد 
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 والذى ال ٌتحسن بإستعمال  لصاحب العٌن الواحدة2/60حدةأو  لكل عٌن على 1/60ضعؾ اإلبصار الشدٌد بالعٌنٌن  -17
 . النظارة الطبٌة أو العبلج أو التداخل الجراحى

 
(  105)مادة 

إذا  قررت اللجنة الطبٌة المختصة بالهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى ثبوت عجز المإمن علٌه عجزاً جزئٌاً مستدٌماً ٌحول 
ٌكن لدى صاحب العمل عمل آخر ٌناسب حالة المإمن علٌه التزم صاحب العمل بطلب  بٌنه وبٌن أداء عمله األصلى ، ولم

خبلل شهر من تارٌخ إخطاره بثبوت عجز المإمن علٌه بمعرفة  (106)عرض المإمن علٌه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم 
اللجنة الطبٌة وٌعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المإمن علٌه على اللجنة خبلل هذا المٌعاد إقراراً منه بوجود عمل 

 .آخر لدٌه ٌناسب حالة المإمن علٌه
كما ٌكون للمإمن علٌه خبلل شهرٌن من تارٌخ علمه بقرار اللجنة الطبٌة طلب عرضه على اللجنة المشار إلٌها  فى 

 .الفقرة السابقة ، وٌعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خبلل هذا المٌعاد إقراراً منه بقبول العمل اآلخر
المنطقة التؤمٌنٌة المختصة أو المكتب المختص بحسب األحوال ، وعلى الجهات التى تتلقى الطلبات وٌقدم الطلب إلى 

إرسالها إلى اللجنة المختصة خبلل عشرة أٌام على األكثر من تارٌخ ورودها إلٌه ، وفى جمٌع األحوال ترفق بالطلبات 
 : المستندات التالٌة 

. شهادة ثبوت العجز -1
أٌة مستندات أخرى ٌرى مقدم الطلب أهمٌة اإلطبلع علٌها إلثبات الحالة وتسلم هذه األوراق بإٌصال كما ٌجوز  -2

 .إرسالها بكتاب موصى علٌه بعلم الوصول
   .المرفق تقٌد فٌه الطلبات التى ترد إلٌها (2مكرر105)وتعد كل لجنة سجبلً وفقاً للنموذج رقم 

 
(  106)مادة 

 : تى آلمن قانون التؤمٌن اإلجتماعى المشار إلٌه ،على الوجه ا (3)بند  (18)تشكل اللجان المنصوص علٌها فى المادة  
 :بالنسبة للمؤمن علٌهم من العاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة والهـٌئات العامة : أوألً 

.  (رئٌساً  )مدٌرالمنطقة المختصة بصندوق التؤمٌن اإلجتماعى للعاملٌن بالقطاع الحكومى -1
. دارة بالمحافظةإلممثل مدٌرٌة التنظٌم وا -2
  .طبٌب من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى تختاره الهٌئة -3
. ممثل عن صاحب العمل -4
.  (اللجنة النقابٌة أو النقابة العامة ، فى حالة عدم وجود لجنة نقابٌة )ممثل عن التنظٌم النقابى  -5

(.  اً مقرر) وٌكون نائب مدٌر المنطقة 
:  بالنسبة للمؤمن علٌهم من العاملٌن بقطاعى األعمال العام والخاص :  ثانٌاً 

. (رئٌساً  )مدٌر المنطقة المختصة بصندوق التؤمٌن اإلجتماعى للعاملٌن بقطاع األعمال العام والخاص  -1
. ممثل مدٌرٌة القوى العاملة -2
. طبٌب الصحة المهنٌة بمدٌرٌة القوى العاملة -3
. ممثل عن صاحب العمل -4
. (اللجنة النقابٌة أو النقابة العامة فى حالة عدم وجود لجنة نقابٌة  )ممثل عن التنظٌم النقابى  -5

 .(مقرراً  )وٌكون مدٌر إدارة التوجٌه الفنى بالمنطقة 
. وتعقد اللجنة إجتماعاتها بمقر المنطقة التؤمٌنٌة المختصة

وعلى رئٌس اللجنة أن ٌحدد موعداً إلنعقاد اللجنة خبلل عشرة أٌام على األكثر من تارٌخ ورود الطلب ، وعلى مقرر 
عضاء اللجنة بتارٌخ إنعقادها وبٌان الحاالت المعروضة ، وذلك قبل موعد إنعقاد اللجنة بؤسبوع أاللجنة أن ٌخطر المإمن علٌه و

 .خطار بكتاب موصى علٌه بعلم الوصول أو بالتسلٌم بالٌد أو برقٌاً عند الضرورةإلعلى األقل وٌكون ا
وال ٌكون إنعقاد اللجنة صحٌحاً إال بحضور جمٌع أعضائها بؤنفسهم ،على أنه إذا تخلؾ ممثل صاحب العمل عن 

 .الحضور للمرة الثانٌة جاز للجنة أن تنعقد وتصدر قرارها فى ؼٌبته
 .تنعقد اللجنة مرة على األقل شهرٌاً وٌحدد رئٌس الصندوق المختص مكافؤة حضور الجلسات

 
 ( 107)مادة 

تقوم اللجنة بعد التؤكد من شخصٌة المإمن علٌه وأن شهادة العجز الخاصة به ثابت بها أن عجزه الجزئى ٌحول بٌنه 
وبٌن أداء عمله األصلى ببحث مدى توافر عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل للمإمن علٌه ، وفى حالة عدم حضور المإمن 

 .   علٌه إجتماع اللجنة للمرة الثانٌة جاز للجنة أن تستمر فى عملها وإصدار قرارها فى ؼٌبته
. ن تلجؤ إلى كافة الوسائل والطرق بما فى ذلك المعاٌنةأوللجنة فى سبٌل ذلك 

خص جداول الوظائؾ ألوعلى صاحب العمل أن ٌقدم كافة المستندات واألوراق التى ترى اللجنة اإلطبلع علٌها وعلى ا
 .بالجهة ، وذلك بالنسبة للعاملٌن بالحكومة والقطاع العام

. خر مع الحالة الصحٌة للمإمن علٌهآلوفى جمٌع األحوال ٌجب أال ٌتعارض القٌام بالوظٌفة أو العمل ا
. ٌحرر مقرر اللجنة محضراً بؤعمالها ٌثبت فٌه مٌعاد إنعقاد جلساتها وما إتخذته من إجراءات وما أصدرته من قراراتو
. تصدر اللجنة قرارها باألؼلبٌة المطلقة ألصوات عدد الحاضرٌن ، وفى حالة التساوى ٌرجح الجانب الذى فٌه الرئٌسو

. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خبلل شهر على األكثر من تارٌخ أول إجتماع لها وٌوقع علٌه من األعضاء
. وٌجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خبلل ستٌن ٌوماً من تارٌخ علم صاحب الشؤن به وإصدار القرار نهائٌاً 
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ٌخطر مقرر اللجنة كل من المإمن علٌه وصاحب العمل بصورة من قرار اللجنة بموجب خطاب موصى علٌه بعلم و
الوصول أو بالتسلٌم بالٌد مع إخطار المنطقة المختصة بصندوق التؤمٌن اإلجتماعى للعاملٌن بالقطاع الحكومى أومكتب التؤمٌنات 
المختص بصندوق التؤمٌن اإلجتماعى للعاملٌن بقطاع األعمال العام والخاص بحسب األحوال ، وذلك خبلل ثبلثة أٌام من تارٌخ 

 .صدور القرار
 

 ( 108)مادة 
ملزماً لكل من صاحب العمل والمإمن علٌه وفى حالة عدم تنفٌذ  (106)ٌكون قرار اللجنة المنصوص علٌها فى المادة 

صاحب العمل لقرار اللجنة بوجود عمل آخر لدٌه ٌكون ملزما باألجر المستحق حتى تارٌخ إلتحاق المإمن علٌه بعمل آخر وذلك 
بشرط أن ٌكون المإمن علٌه قد قٌد إسمه فى سجل المتعطلٌن بمكتب العمل المختص  وأن ٌتردد على هذا المكتب فى المواعٌد 

.  المقررة وإذا رفض المإمن علٌه إستبلم العمل الذى قررته له اللجنة سقط حقه فى األجر
.  وٌكون قرار الصندوق المختص بإستحقاق المإمن علٌه األجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفٌذى

وال ٌجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المإمن علٌه صاحب العجز الجزئى المستدٌم إال بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود 
. عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل
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الباب الخامس 
 قواعد حساب الحقوق التأمٌنٌة

 
الفصل األول 

قواعد حساب الحقوق التأمٌنٌة 
ن الشٌخوخة العجز والوفاة يفى تأم

  (109)مادة 
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 

 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126 معدله بالقرار الوزاري 5الفقره الثانٌه بند 
1/10/2014 

201 لسنة 310 بالقرار الوزاري ضاؾم 6بند  25/05/201 الصادر بتارٌخ 7  وٌعمل به اعتبارا من 7
1/07/2016 

 سنوات على 10 مقدارها فى التؤمٌنالمعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد مع توافر مدة إشتراك ٌسوي 
: األقل  وفقاً لما ٌلى 

                  مدة اإلشتراك بالشهور  
 1      ×                  ــــــــــــ ×  أجر التسوٌة

   12                             45 
  :مع مراعاة ماٌلى 

من أجر التسوٌة فى حالة توافر مدة % 50أال ٌقل المعاش المستحق عن األجر األساسى أو األجر المتؽٌرعن  -1
 . شهراً على األقل لكل ً منهما على حدة240إشتراك مقدارها 

  .من أجر التسوٌة% 80أال ٌزٌد المعاش المستحق عن األجر األساسى أو األجر المتؽٌرعن  -2
  جنٌهاً 35 جنٌهاً وبحد أقصى 20من قٌمته بحـد أدنى % 25ٌزاد المعـاش المستحق عـن األجـر األسـاسى بواقـع  -3

 (1992 لسنة 30المادة السابعة من القانون رقم ). .شهرٌاً 
 جنٌهاً شهرٌاً وٌزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنٌهات عن كل 40أال ٌقل المعاش المستحق عن األجر األساسى عن  -4

ومشترك عنها فى تارٌخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العبلوة التى فى تارٌخ إستحقاق المعاش عبلوة خاصة ضمت لؤلجر األساسى 
 . 1/7/2005ضمت فى 
 ٌزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بٌن قٌمة معاش الضمان االجتماعى -5
من اجمالى قٌمه المعاش فى تارٌخ االستحقاق ، مع  % 33و  (الحد االقصى للمساعدة الشهرٌة الضمانٌة ) 

 من هذا القرار  (120)مراعاة القواعد الواردة بالمادة 
 500 شامبل كافة الزٌادات واإلعانات عن 2016 / 7 / 1 ال ٌقل إجمالً المعاش المستحق إعتبارا من – 6

. جنٌه 
 

  (110مادة  )
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 

 وٌعمل به 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126معدله بالقرار الوزاري   (3،4)الفقره الثانٌه بندى 
 1/10/2014اعتبارا من 
201 لسنة 310 بالقرار الوزاري ضاؾم 5بند  25/05/201 الصادر بتارٌخ 7  وٌعمل به اعتبارا من 7

1/07/2016 
 وعدم صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة ثم بلوغ سن لؽٌر بلوغ السن أو العجز أو الوفاهالمعاش فى حالة إنتهاء الخدمة ٌسوي 

: قل ، وفقاً لما ٌلىأل سنوات على ا10 مقدارها فى التؤمٌنشتراك إالستٌن بعد إنتهاء الخدمة مع توافر مدة 
 1       مدة اإلشتراك بالشهور                   
 ـــ×             ـــــــــــ ×           أجر التسوٌة

                         12                    45 
  :مع مراعاة ماٌلى 

  .من أجر التسوٌة% 80أال ٌزٌد المعاش المستحق عن األجر األساسى أو األجر المتؽٌرعن  -1
.  شهرٌاً  جنٌهاً 35 جنٌهاً وبحد أقصى 20من قٌمته بحـد أدنى % 25ٌزاد المعـاش المستحق عـن األجـر األسـاسى بواقـع  -2

 (1992 لسنة 30المادة السابعة من القانون رقم ).
 جنٌهاً شهرٌاً وٌزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنٌهات عن كل عبلوة 40أال ٌقل المعاش المستحق عن األجر األساسى عن  -3

ومشترك عنها فى تارٌخ إنتهاء الخدمة فى تارٌخ إستحقاق المعاش  او حل موعد ضمهاخاصة ضمت لؤلجر األساسىى 
 . 1/7/2005وذلك حتى العبلوة التى ضمت فى 

 ٌزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بٌن قٌمه معاش الضمان االجتماعى -4
من اجمالى قٌمه المعاش فى تارٌخ االستحقاق ، مع مراعاة  % 33و  (الحد االقصى للمساعدة الشهرٌة الضمانٌة ) 

 من هذا القرار (120)القواعد الواردة بالمادة 
.  جنٌه 500 شامبل كافة الزٌادات واإلعانات عن 2016 / 7 / 1 ال ٌقل إجمالً المعاش المستحق إعتبارا من – 5
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  (111)مادة 
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 

 1/10/2014 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126معدله بالقرار الوزاري 
201 لسنة 310 بالقرار الوزاري ضاؾم 4بند  25/05/201 الصادر بتارٌخ 7  وٌعمل به اعتبارا من 7

1/07/2016 
اذا ماتوافرت  (المعاش المبكر ) لؽٌر بلوغ السن أوالعجز أو الوفاةالمعاش فى حالة إنتهاء الخدمة ٌسوي 
: الشروط االتٌة 

تقدٌم طلب صرؾ المعاش  - 1
 سنة فعلٌة على االقل  20توافر مدة اشتراك فى التامٌن مقدارها - 2

وٌقصد بمدة االشتراك الفعلٌة فى تطبٌق أحكام هذه المادة ،مدد االشتراك الفعلٌة التى تم اداء االشتراكات عنها شهرٌا 
ومدد االجازات الخاصة بدون اجر التى تم اداء االشتراكات عنها ،االعارات الخارجٌة بدون أجر ، ومددالتجنٌد 

االلزامى واالستبقاء واالستدعاء بالقوات المسلحة التى تحسب ضمن مدة االشتراك فى التامٌن  
 من القانون على هذه المدة  21وٌراعى عدم تطبٌق احكام الفقرة االخٌرة من المادة 

اال ٌكون خاضعا لتامٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ  - 3
وٌراعى أداء جمٌع المبالػ المستحقة علٌه الخاصة بمدد االشتراك والقٌمة الحالٌة لبلقساط المستحقة وفقا للجدول رقم 

 المرفق  (2)
.  جنٌه 500 شامبل كافة الزٌادات واإلعانات عن 2016 / 7 / 1 ال ٌقل إجمالً المعاش المستحق إعتبارا من – 4

 
 : وفقاً لما ٌلىوتتم التسوٌة

 1                    مدة اإلشتراك بالشهور       
 ـــ×              ــــــــــــ ×          أجر التسوٌة
مع إهمال كسر )  المرفق  بالقانون9معامل السن االكتواري من الجدول رقم                12                    

 (السنة فى حساب السن
  :مع مراعاة اآلتً 

  .من أجر التسوٌة% 80على المتؽٌراألجر أال ٌزٌد المعاش المستحق عن األجر األساسى أو  -1
 35 جنٌهاً وبحد أقصى 20من قٌمته بحـد أدنى % 25ٌزاد المعـاش المستحق عـن األجـر األسـاسى بواقـع  -2

 (1992 لسنة 30المادة السابعة من القانون رقم ). . شهرٌاً جنٌهاً 
الحد االقصى للمساعدة )ٌزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بٌن قٌمه معاش الضمان االجتماعى  -3

من اجمالى قٌمة المعاش فى تارٌخ االستحقاق ، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة  % 33و  (الشهرٌة الضمانٌة 
 من هذا القرار  (120)

 ( 1/7/2013 اعتبارا من 3ٌعمل بهذا البند )
 

  (112)مادة 
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 

 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126 معدله بالقرار الوزاري 5 الثانٌه بند ةالفقر
1/10/2014 

201 لسنة 310 بالقرار الوزاري ضاؾم 6بند  25/05/201 الصادر بتارٌخ 7  وٌعمل به اعتبارا من 7
1/07/2016 

 
المنصوص علٌها بالمادة  المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستدٌم مع صدور قرار اللجنة ٌسوي

الخـاص فٌلزم توافر  وبالنسبة للقطاعبعدم وجود عمل مناسب للمإمن علٌه لدى صاحب العمل ، أٌاً كانت مدة اإلشتراك ( 106)
على األقل وذلك مع عدم اإلخبلل باإلستثناءات  أشهر متقطعة ستة  أشهر متصلة أوثبلثة مقدارها فً التؤمٌنمدة إشتراك  

  : وفقاً لما ٌلىمن قانون التؤمٌن اإلجتماعى (18)الواردة بالمادة 
 1 مدة اإلشتراك بالشهور                            

 ـــ×              ــــــــــــ ×             أجر التسوٌة
                 12                45 

:  مع مراعاة ماٌلى 
من أجر التسوٌة، وٌزاد المعاش % 50المتؽٌرعن األجر األساسى أو المستحق عن األجر أال ٌقل المعاش  -1

 .من أجر التسوٌة% 80بمقدار نصؾ الفرق بٌنه وبٌن  قٌمة المعاش المحسوب بنسبة 
  .من أجر التسوٌة% 80المتؽٌرعن األجر أال ٌزٌد المعاش المستحق عن األجر األساسى أو  -2
 35 جنٌهاً وبحد أقصى 20من قٌمته بحـد أدنى % 25ٌزاد المعـاش المستحق عـن األجـر األسـاسى بواقـع  -3

 (1992 لسنة 30المادة السابعة من القانون رقم ). . شهرٌاً جنٌهاً 
 جنٌهاً شهرٌاً وٌزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنٌهات عن 40أال ٌقل المعاش المستحق عن األجر األساسى عن  -4

ومشترك عنها فى تارٌخ إنتهاء الخدمة فى تارٌخ إستحقاق المعاش كل عبلوة خاصة ضمت لؤلجر األساسى 
 . 1/7/2005وذلك حتى العبلوة التى ضمت فى 
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 ٌزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بٌن قٌمة معاش الضمان االجتماعى  -5
من اجمالى قٌمة المعاش فى تارٌخ االستحقاق ،  % 33و  (الحد االقصى للمساعدة الشهرٌة الضمانٌة )

 من هذا القرار (120)مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة 
 500 شامبل كافة الزٌادات واإلعانات عن 2016 / 7 / 1 ال ٌقل إجمالً المعاش المستحق إعتبارا من – 6

. جنٌه 
 

 (113)مادة  
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 

 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126 معدله بالقرار الوزاري 5الفقره الثانٌه بند 
1/10/2014 

201 لسنة 310 بالقرار الوزاري ضاؾم 6بند  25/05/201 الصادر بتارٌخ 7  وٌعمل به اعتبارا من 7
1/07/2016 

الخـاص فٌلزم توافر  وبالنسبة للقطاع المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز الكامل أٌاً كانت مدة اإلشتراك ٌسوي 
على األقل وذلك مع عدم اإلخبلل باإلستثناءات  أشهر متقطعة ستة  أشهر متصلة أوثبلثة مقدارها فً التؤمٌنمدة إشتراك  

  : وفقاً لما ٌلىمن قانون التؤمٌن اإلجتماعى (18)الواردة بالمادة 
 
 

 1   مدة اإلشتراك بالشهور                          
 ـــ×              ــــــــــــ ×             أجر التسوٌة

                 12                45 
:  مع مراعاة ماٌلى 

من أجر التسوٌة، وٌزاد المعاش فى % 50المتؽٌرعن األجر األجر األساسى أو المستحق عن أال ٌقل المعاش  -1
 .من أجر التسوٌة% 80هذه الحالة بمقدار نصؾ الفرق بٌنه وبٌن قٌمة المعاش المحسوب بنسبة 

  .من أجر التسوٌة% 80أال ٌزٌد المعاش المستحق عن األجر األساسى أو األجر المتؽٌرعن  -2
.  شهرٌاً  جنٌهاً 35 جنٌهاً وبحد أقصى 20من قٌمته بحـد أدنى % 25ٌزاد المعـاش المستحق عـن األجـر األسـاسى بواقـع  -3

 (1992 لسنة 30المادة السابعة من القانون رقم ).
 جنٌهاً شهرٌاً وٌزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنٌهات عن كل عبلوة 40أال ٌقل المعاش المستحق عن األجر األساسى عن  -4

ومشترك عنها فى تارٌخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العبلوة التى فى تارٌخ إستحقاق المعاش خاصة ضمت لؤلجر األساسى 
 . 1/7/2005ضمت فى 

 ٌزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بٌن قٌمة معاش الضمان االجتماعى -5
من اجمالى قٌمة المعاش فى تارٌخ االستحقاق ، مع مراعاة  % 33و  (الحد االقصى للمساعدة الشهرٌة الضمانٌة ) 

 من هذا القرار (120)القواعد الواردة بالمادة 
.  جنٌه 500 شامبل كافة الزٌادات واإلعانات عن 2016 / 7 / 1 ال ٌقل إجمالً المعاش المستحق إعتبارا من – 6
 

  (114)مادة 
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 

 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126 معدله بالقرار الوزاري 5الفقره الثانٌه بند 
1/10/2014 

201 لسنة 310 بالقرار الوزاري ضاؾم 6بند  25/05/201 الصادر بتارٌخ 7  وٌعمل به اعتبارا من 7
1/07/2016 

 وعدم صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة ثم ثبوت العجز لؽٌر بلوغ السن أوالعجز أو الوفاه  المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة  ٌسوي
فً الخـاص فٌلزم توافر مدة إشتراك   وبالنسبة للقطاعالكامل خبلل سنة من تارٌخ إنتهاء الخدمة وذلك أٌاً كانت مدة اإلشتراك 

( 18)على األقل وذلك مع عدم اإلخبلل باإلستثناءات الواردة بالمادة  أشهر متقطعة ستة  أشهر متصلة أوثبلثة مقدارها التؤمٌن
  : وفقاً لما ٌلىمن قانون التؤمٌن اإلجتماعى

 1مدة اإلشتراك بالشهور                             
 ـــ×              ــــــــــــ ×             أجر التسوٌة

                 12                45 
:  مع مراعاة ماٌلى 

من أجر التسوٌة، وٌزاد المعاش بمقدار % 50 أال ٌقل المعاش المستحق عن األجر األساسى أو األجر المتؽٌرعن  -1
 .من أجر التسوٌة% 80نصؾ الفرق بٌنه وبٌن قٌمة المعاش المحسوب بنسبة 

  .من أجر التسوٌة% 80أال ٌزٌد المعاش المستحق عن األجر األساسى أو األجر المتؽٌرعن  -2
  جنٌهاً 35 جنٌهاً وبحد أقصى 20من قٌمته بحـد أدنى % 25ٌزاد المعـاش المستحق عـن األجـر األسـاسى بواقـع  -3

 (1992 لسنة 30المادة السابعة من القانون رقم ). .شهرٌاً 
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 جنٌهاً شهرٌاً وٌزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنٌهات عن كل 40أال ٌقل المعاش المستحق عن األجر األساسى عن  -4
ومشترك عنها فى تارٌخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى فى تارٌخ إستحقاق المعاش عبلوة خاصة ضمت لؤلجر األساسى 

 . 1/7/2005العبلوة التى ضمت فى 
 ٌزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بٌن قٌمة معاش الضمان االجتماعى -5

من اجمالى قٌمة المعاش فى تارٌخ االستحقاق ، مع مراعاة  % 33و  (الحد االقصى للمساعدة الشهرٌة الضمانٌة ) 
 من هذا القرار (120)القواعد الواردة بالمادة 

 500 شامبل كافة الزٌادات واإلعانات عن 2016 / 7 / 1 ال ٌقل إجمالً المعاش المستحق إعتبارا من – 6
. جنٌه 

 
  (115)مادة 

 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 
 وٌعمل به 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126معدله بالقرار الوزاري  (4،3)الفقره الثانٌه بندى 

 1/10/2014اعتبارا من 
201 لسنة 310 بالقرار الوزاري ضاؾم 5بند  25/05/201 الصادر بتارٌخ 7  وٌعمل به اعتبارا من 7

1/07/2016 
 وعدم صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة ثم العجز لؽٌر بلوغ السن أو العجز أو الوفاة المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة ٌسوي 

:  سنوات  وفقاً  لما ٌلى 10 سنة أو أكثر من تارٌخ إنتهاء الخدمة  مع توافر مدة إشتراك مقدارها انقضاءالكامل بعد 
 1مدة اإلشتراك بالشهور                             

 ـــ×              ــــــــــــ ×             أجر التسوٌة
                 12                45 

:  مع مراعاة ماٌلى 
 .من أجر التسوٌة % 80أال ٌزٌد المعاش المستحق  عن األجر األساسى أو األجر المتؽٌرعن  -1
.  شهرٌاً  جنٌهاً 35 جنٌهاً وبحد أقصى 20من قٌمته بحـد أدنى % 25ٌزاد المعـاش المستحق عـن األجـر األسـاسى بواقـع  -2

 (1992 لسنة 30المادة السابعة من القانون رقم ).
 جنٌهاً شهرٌاً وٌزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنٌهات عن كل عبلوة 40أال ٌقل المعاش المستحق عن األجر األساسى عن  -3

ومشترك عنها فى تارٌخ إنتهاء الخدمة وذلك فى تارٌخ إستحقاق المعاش  او حل موعد ضمهاخاصة ضمت لؤلجر األساسى 
 . 1/7/2005حتى العبلوة التى ضمت فى 

 ٌزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بٌن قٌمة معاش الضمان االجتماعى -4
من اجمالى قٌمة المعاش فى تارٌخ االستحقاق ، مع مراعاة  % 33و  (الحد االقصى للمساعدة الشهرٌة الضمانٌة ) 

 من هذا القرار (120)القواعد الواردة بالمادة 
.  جنٌه 500 شامبل كافة الزٌادات واإلعانات عن 2016 / 7 / 1 ال ٌقل إجمالً المعاش المستحق إعتبارا من – 5
 

  (116)مادة 
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 

 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126 معدله بالقرار الوزاري 5الفقره الثانٌه بند 
1/10/2014 

201 لسنة 310 بالقرار الوزاري ضاؾم 6بند  25/05/201 الصادر بتارٌخ 7  وٌعمل به اعتبارا من 7
1/07/2016 

 وبالنسبة للقطاع فً التؤمٌن المعاش المستحق فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب الوفاة ، أٌاً كانت مدة اإلشتراك ٌسوي
على األقل وذلك مع عدم  أشهر متقطعة ستة  أشهر متصلة أوثبلثة مقدارها فً التؤمٌنالخـاص فٌلزم توافر مدة إشتراك  

  : وفقاً لما ٌلىمن قانون التؤمٌن اإلجتماعى (18)اإلخبلل باإلستثناءات الواردة بالمادة 
 1                      مدة اإلشتراك بالشهور        

 ـــ×                ــــــــــــ ×           أجر التسوٌة
               12                  45 

:  مع مراعاة ماٌلى 
من أجر التسوٌة، و ٌزاد المعاش فى % 50أال ٌقل المعاش المستحق عن األجر األساسى أو األجر المتؽٌرعن  -1

 .من أجر التسوٌة% 80هذه الحالة بمقدار نصؾ الفرق بٌنه وبٌن قٌمة المعاش المحسوب بنسبة 
 .من أجر التسوٌة% 80أال ٌزٌد المعاش المستحق عن األجر  األساسى أو األجر  المتؽٌرعن  -2

  جنٌهاً 35 جنٌهاً وبحد أقصى 20من قٌمته بحـد أدنى % 25ٌزاد المعـاش المستحق عـن األجـر األسـاسى بواقـع  -3
 (1992 لسنة 30المادة السابعة من القانون رقم ). .شهرٌاً 

 جنٌهاً شهرٌاً وٌزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنٌهات عن كل 40أال ٌقل المعاش المستحق عن األجر األساسى عن  -4
ومشترك عنها فى تارٌخ إنتهاء الخدمة وذلك فى تارٌخ إستحقاق المعاش عبلوة خاصة ضمت لؤلجر األساسى 

 . 1/7/2005حتى العبلوة التى ضمت فى 
 ٌزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بٌن قٌمة معاش الضمان االجتماعى -5
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من اجمالى قٌمة المعاش فى تارٌخ االستحقاق ، مع مراعاة  % 33و  (الحد االقصى للمساعدة الشهرٌة الضمانٌة ) 
 من هذا القرار (120)القواعد الواردة بالمادة 

.  جنٌه 500 شامبل كافة الزٌادات واإلعانات عن 2016 / 7 / 1 ال ٌقل إجمالً المعاش المستحق إعتبارا من – 6
 

  (117)مادة 
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 

 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126 معدله بالقرار الوزاري 5الفقره الثانٌه بند 
1/10/2014 

201 لسنة 310 بالقرار الوزاري ضاؾم 6بند  25/05/201 الصادر بتارٌخ 7  وٌعمل به اعتبارا من 7
1/07/2016 

 
 وعدم صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة ثم الوفاة خبلل لؽٌر بلوغ السن أوالعجز أو الوفاه  المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة ٌسوي

 فً التؤمٌنالخـاص فٌلزم توافر مدة إشتراك   وبالنسبة للقطاع فً التؤمٌنسنة من تارٌخ إنتهاء الخدمة أٌاً كانت مدة اإلشتراك 
من قانون  (18)على األقل وذلك مع عدم اإلخبلل باإلستثناءات الواردة بالمادة  أشهر متقطعة ستة  أشهر متصلة أوثبلثةمقدارها 

  : وفقاً لما ٌلىالتؤمٌن اإلجتماعى
 1 مدة اإلشتراك بالشهور                            

 ـــ×              ــــــــــــ ×             أجر التسوٌة
                 12                45 

  :مع مراعاة ماٌلى 
وٌزاد المعاش فى  من أجر التسوٌة% 50المتؽٌرعن  أال ٌقل المعاش المستحق عن األجر اإلساسى أو األجر -1

 .من أجر التسوٌة% 80هذه الحالة بمقدار نصؾ الفرق بٌن قٌمة المعاش وبٌن قٌمة المعاش المحسوب بنسبة 
  .من أجر التسوٌة% 80أال ٌزٌد المعاش المستحق عن األجر األساسى أو األجر المتؽٌرعن  -2

.  شهرٌاً  جنٌهاً 35 جنٌهاً وبحد أقصى 20من قٌمته بحـد أدنى % 25ٌزاد المعـاش المستحق عـن األجـر األسـاسى بواقـع  -3
 (1992 لسنة 30المادة السابعة من القانون رقم ).

 جنٌهاً شهرٌاً وٌزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنٌهات عن كل عبلوة 40أال ٌقل المعاش المستحق عن األجر األساسى عن  -4
ومشترك عنها فى تارٌخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العبلوة التى فى تارٌخ إستحقاق المعاش خاصة ضمت لؤلجر األساسى 

 . 1/7/2005ضمت فى 
الحد االقصى للمساعده الشهرٌه )ٌزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بٌن قٌمه معاش الضمان االجتماعى  -5

( 120)من اجمالى قٌمه المعاش فى تارٌخ االستحقاق ، مع مرعاه القواعد الوارده بالماده  % 33و  (الضمانٌه 
 من هذا القرار

.  جنٌه 500 شامبل كافة الزٌادات واإلعانات عن 2016 / 7 / 1ال ٌقل إجمالً المعاش المستحق إعتبارا من  -6
 

  (118)مادة 
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 

 وٌعمل به 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126معدله بالقرار الوزاري  (4،3)الفقره الثانٌه بندى 
 1/10/2014اعتبارا من 

201 لسنة 310 بالقرار الوزاري ضاؾم 5بند  25/05/201 الصادر بتارٌخ 7  وٌعمل به اعتبارا من 7
1/07/2016 

 وعدم صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة ثم الوفاة بعد لؽٌر بلوغ السن أوالعجز أو الوفاه ٌسوي المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة 
:  سنوات على األقل وفقاً لما ٌلى 10 من تارٌخ إنتهاء الخدمة مع توافـر مـدة إشتراك مقـدارها أو أكثرسنة  انقضاء 

 1   مدة اإلشتراك بالشهور                           
 ـــ×              ــــــــــــ ×             أجر التسوٌة

                 12                 45 
  :مع مراعاة ماٌلى 

  .من أجر التسوٌة% 80أال ٌزٌد المعاش المستحق عن األجر األساسى أو األجر المتؽٌرعن  -1
.  شهرٌاً  جنٌهاً 35 جنٌهاً وبحد أقصى 20من قٌمته بحـد أدنى % 25ٌزاد المعـاش المستحق عـن األجـر األسـاسى بواقـع  -2

 (1992 لسنة 30المادة السابعة من القانون رقم ).
 جنٌهاً شهرٌاً وٌزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنٌهات عن كل عبلوة 40أال ٌقل المعاش المستحق عن األجر األساسى عن  -3

ومشترك عنها فى تارٌخ إنتهاء الخدمة وذلك فى تارٌخ إستحقاق المعاش  او حل موعد ضمهاخاصة ضمت لؤلجر األساسى 
 . 1/7/2005حتى العبلوة التى ضمت فى 

 ٌزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بٌن قٌمة معاش الضمان االجتماعى -4
من اجمالى قٌمة المعاش فى تارٌخ االستحقاق ، مع مراعاة  % 33و  (الحد االقصى للمساعدة الشهرٌة الضمانٌة ) 

 من هذا القرار (120)القواعد الواردة بالمادة 
.  جنٌه 500 شامبل كافة الزٌادات واإلعانات عن 2016 / 7 / 1 ال ٌقل إجمالً المعاش المستحق إعتبارا من – 5
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  (119)مادة 
 1/10/2014 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126معدله بالقرار الوزاري 

ٌسوى معاش االجر االساسى للمإمن علٌه ، لجمٌع حاالت استحقاق المعاش ، على اساس المتوسط الشهرى لبلجور 
التى حددت على اساسها االشتراكات خبلل السنتٌن االخٌرتٌن من مدة االشتراك فى التامٌن او مدة االشتراك فى التامٌن ان قلت 

عن ذلك  
من االجر فى بداٌه  % 150وٌراعى عند حساب متوسط االجر اال تجاوز االجور التى ٌتم تحدٌد المتوسط على اساسها 

السنوات الخمس االخٌرة من مدة االشتراك فى التامٌن ،واذا قلت مدة االشتراك عن خمس سنوات تكون الزٌاده المشار الٌها 
عن كل سنة مع مرعاة نسبة كسر السنة للشهور الكاملة   % 10بالفقرة السابقة بنسبة 

:  وٌراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما ٌاتى 
ٌعتبر الشهر الذى انتهت فٌه الخدمه شهرا كامبل  -1
اذا تخللت فتره متوسط حساب المعاش مدد لم ٌحصل فٌها المإمن علٌه على اجره عنها كله او بعضه حسب - 2

المتوسط على اساس كامل االجر  
 

  (120)مادة 
 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126معدله بالقرار الوزاري 

 1/10/2014وٌعمل به اعتبارا من 
 1/7/2013 وٌعمل بتعدٌل هذه المادة اعتبارا من 

:  تزاد معاشات تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً ألى من القوانٌن اآلتٌة 1/7/2013اعتبارا من 
 .1975 لسنة 79قانون التؤمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم - 1
 .1976 لسنة 108قانون التؤمٌن االجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم - 2
 .1978 لسنة 50قانون التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن المصرٌٌن فى الخارج الصادر بالقانون رقم - 3
  1980 لسنه 112قانون نظام التامٌن االجتماعى الشامل الصادر بالقانون - 4

الحد )بالفرق بٌن قٌمة معاش الضمان االجتماعى  (3،2،1)وتتحدد قٌمة الزٌادة بالنسبة للقوانٌن المشار إلٌها فى البنود 
من إجمالى قٌمة المعاش فى تارٌخ االستحقاق وال ٌتم االنتفاع بها اال مره واحده % 33و (االقصى للمساعده الشهرٌه الضمانٌه 

عند ربط المعاش وتستحق باالضافه الى الحدود الدنٌا للمعاش  
تتحدد 1980 لسنة 112وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً ألحكام قانون نظام التؤمٌن االجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 

. قٌمة الزٌادة بواقع الفرق بٌن قٌمة معاش الضمان االجتماعى والمعاش المستحق وفقاً ألحكام القانون المشار الٌه
وٌراعى فى تحدٌد قٌمه زٌاده المعاشات المشار الٌها وصرفها ما ٌلى  

تتحدد قٌمه معاش الضمان االجتماعى بناءا على قرار رئٌس مجلس الوزراء المعمول به فى تارٌخ االستحقاق الصادر - 1
من قانون الضمان االجتماعى المشار الٌه   (5)وفقا للماده 

من اجمالى قٌمه المعاش المستحق للمإمن علٌه او صاحب المعاش فى تارٌخ  % 33ٌتحدد وعاء حساب قٌمه ال - 2
:  االستحقاق على ان ٌستبعد منه ما ٌلى 

 مكررا من قانون التامٌن االجتماعى  103اعانه العجز المقرره لصاحب معاش العجز الكامل وفقا لنص الماده رقم – ا 
المنحه المقرره للعاملٌن بالجهاز االدارى للدوله ووحدات االداره المحلٌه والهٌئات العامه والصحاب المعاشات - ب

  1998 لسنه 458والمستحقٌن عنهم بقرار رئٌس الجمهورٌه رقم 
. فى حالة الوفاة تحسب هذه الزٌادة للمستحقٌن فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة ولٌس لكل مستحق منفرداً -3
. ال تستحق هذه الزٌاده إال مرة واحدة عند ربط المعاش- 4
ٌتم إٌقاؾ صرؾ الزٌادة وتاثٌرها على الزٌادات البلحقه  فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل - 5

سن التقاعد وٌستانؾ صرؾ الزٌاده وتاثٌرها اول الشهر التالى النتهاء الخدمه او انتهاء مزاوله المهنه او تارٌخ استحقاق 
. المعاش عن المده االخٌره حسب االحوال 

: وال تستحق الزٌاده لحاالت االستحقاق االتٌه 
معاش العجز الجزئى االصابى ؼٌر المنهى للخدمه مادام لم تتوفر فى شانه احدى حاالت االستحقاق لمعاش تامٌن - أ

الشٌخوخه والعجز والوفاه  
المعاش االستثنائى الذى تم منحه للمإمن علٌه المنتفع او المستحقٌن عنه  – ب 
 من قانون التامٌنات االجتماعٌه والمعاشات الصادر 19صاحب المعاش السابق استحقاقه للزٌاده المقرره بالماده – ج 

  2010 لسنه 135بالقانون رقم 
 وتتحمل الخزانه العامه بقٌمه هذه الزٌاده فى المعاشات 

 
 ( مكررا120)مادة 

 1/07/2016 وٌعمل به اعتبارا من 25/05/2017 الصادر بتارٌخ 2017 لسنة 310مضافة بالقرار الوزاري 
الزٌادات  كافه شامبلً  جنٌه شهرٌاً   خمسمائة1/7/2016  من اعتباراً  المسىىتحق علٌىه المإمن لمعاش األدنى الحد ٌكون

 .واإلعانات
 : ٌؤتى ما األدنى للحد لرفعه للمعاش إضافته تمي الذي الفرق قٌمة حساب عند وٌراعى

 ما منه ٌستبعد أن على القرار من هذا (120) بالمادة ةالمقىرر بالزٌادة زٌادته بعد االستحقاق تارٌخ فً المعاش قٌمة دٌد تح 1-
  : ٌلى
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 .االجتماعى التؤمٌن قانون مكرراً من 103 رقم المادة لنص وفقاً  الكا مل العجز معاش لصاحب ةالمقرر العجز إعانة -     أ
 المعاشات وألصحاب والهٌئات العامة المحلٌة اإلدارة ووحدات للدولة اإلداري بالجهاز للعاملٌن المقررة المنحة -ب

 1998.لسىنة  458 رقم الجمهورٌة رئٌس بقرار عىنهم والمسىتحقٌن
 فً عدمه من للرفع استحقاقه فٌتحدد مدي المدنٌة متهخد ةدم عن معاشاً  اسىتحق ذيال العسكري المعاش لصاحب بالنسبة - 2

 .والعسكري المدنى المعاشٌن قٌمة إجمالى ضوء
 اإلصابً الجزئً العجز معاش علىكذا و للخدمة المنهى ؼٌر اإلصابى الجزئى العجز معاش على األدنى الحد حكم ٌسري ال 3-

 لسىنة 206 رقمً الوزراء مجلىس رئٌس وقرار 2012 لسنة  387رقم  الجمهورٌة رئىٌس لقرار وفقاً  المسىتحق االستثنائً
 تؤمٌن لمعاش االستحقاق إحدي حاالت المعاش صاحب شؤن فً تتوافر لم ما إلٌهم المشار2015 لسىنة  915 و  2012

. ة والوفا والعجز الشٌخوخة
 الزٌادةؾ وإٌقا للعمل المعاش عودة صاحب عند األدنى الحد إلى لرفعه للمعاش إضافته تتم الذي الفرق قٌمة على التؤثٌر عدم 4-

 .القرار هذا من 120 بالمادة المقررة
 .األدنى بالحد االنتفاع تكرار عدم 5-

 .االجتماعى لقانون التؤمٌن وفقاً  المستحق المعاش وبٌن األدنى الحد بٌن بالفرق العامة الخزانة وتتحمل
 

  (121)مادة 
 1/10/2014 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126معدله بالقرار الوزاري 

مدة كامل   معاش األجر المتؽٌر على أساس المتوسط الشهرى لؤلجور التى أدٌت على أساسها اإلشتراكات خبلل ٌسوى
عن كل سنة كاملة من سنوات مدة اإلشتراك الفعلٌة عن هذا األجر بشرط % 3اإلشتراك عن هذا األجر ، وٌزاد المتوسط  بواقع 

. أال ٌتجاوز المتوسط بعد إضافة هذه الزٌادة الحد األقصى ألجر اإلشتراك المتؽٌر
 وٌراعى فى حساب المتوسط الشهرى اعتبار الشهر الذى انتهت فٌه الخدمه شهرا كامبل 

 
 ( 122)مادة 

ٌقصد بمدة اإلشتراك فى التؤمٌن ، المدة التى  قضٌت فى ظل العمل بؤحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعى وتلك التى تم 
. إعتبارها مدة إشتراك وفقاً لهذا القانون أو أٌة قوانٌن أخرى

وٌراعى عند حساب مدة  فى نظام المكافؤة مقابل المبالػ المدخرة وكذا مدة فى األجر المتؽٌر مقابل اإلحتٌاطى أن 
.  المرفق ( 122)تحسب  وفقا للنموذج رقم 

وٌجبر كسر الشهر شهراً ، كما ٌجبر كسر السنة سنة كاملة فى إجمالى مدد اإلشتراك عن األجر األساسى إذا كان من 
 . شؤن ذلك إستحقاق المإمن علٌه معاشاً عنها

 
 (123)مادة 

 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126معدله بالقرار الوزاري الفقره االولى  
1/10/2014 

وٌستثنى من هذا الحد بالنسبة  ( 120 ، 119 )بالمادتٌن من أجر التسوٌة المحدد % 80ٌكون الحد األقصى للمعاش 
ـ :لمعاش األجر األساسى ما ٌلى 

معاشات المإمن علٌهم الذٌن تقضى قوانٌن توظفهم بتسوٌة معاشاتهم على ؼٌر األجر المنصوص علٌه فى  -1
.   من أجر إشتراك المإمن علٌه األخٌر% 100فٌكون حدها األقصى  (119  )الماده

من أجر إشتراك المإمن % 100المعاشات المستحقة للعاملٌن باألعمال الصعبة والخطرة فٌكون حدها األقصى  -2
 .علٌه األخٌر

 
  (124)مادة 

( 111)ٌستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر الذي نشؤ فٌه سبب اإلستحقاق وبالنسبة للحالة المنصوص بالمادة 
 .فٌستحق المعاش إعتباراً من أول  الشهر الذي قدم فٌه طلب الصرؾ

 
  (125)مادة 

 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126معدله بالقرار الوزاري الفقره االولى  
1/10/2014 

إذا زادت مدة اإلشتراك فى األجر األساسى على ست وثبلثٌن سنة أو القدر المطلوب إلستحقاق الحد األقصى للمعاش 
من % 15الذى ٌتحمل به الصندوق أٌهما أكبر إستحق المإمن علٌه أو المستحقٌن عنه تعوٌضاً من دفعة واحدة ٌقدر بواقع 

 مضروباً فى 119 رقم بالمادةاألجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة ، وٌقصد باألجر السنوى األجر المنصوص علٌه 
. إثنى عشر

وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعوٌض ٌراعى إستبعاد أٌة مدد ؼٌر المدد الفعلٌة ومدد الضمائم والمدد االضافٌة 
. وفقاً لقانون التقاعد والتؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحة

 عن كل 1/75وٌجوزلصاحب المعاش أو المستحقٌن أن ٌستبدلوا بكل مبلػ التعوٌض أو بجزء منه معاشاً ٌحسب بواقع 
سنة من السنوات الزائدة وٌضاؾ للمعاش المستحق مع عدم تجاوز إجمالى المعاش الحد األقصى المنصوص علٌه بالجدول رقم 

 .المرفق (4)
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(  126)مادة 
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 

إذا كان المإمن علٌه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه األخٌرة فتسوى حقوقه وفقاً لما 
: ٌؤتً 

إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة إلستحقاق المعاش عن مدة اإلشتراك األخٌرة أستحق عنها تعوٌضاً من دفعة واحدة  -1
.  من قانون التؤمٌن اإلجتماعى27وٌصرؾ وفقاً ألحكام المادة 

:- إذا توافرت الشـروط المطلوبة إلستحقاق المعاش عن مدة اإلشـتراك األخٌرة فٌسوى المعاش وفقا لما ٌلى  -2
إذا كان سبب اإلستحقاق عن هذه المدة لؽٌر العجز أو الوفاة فٌحسب المعاش عنها وفقاً لسبب االستحقاق وٌربط له  -أ 

. معاش بمجموع المعاشٌن 
:  إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن هذه المدة للعجز أو للوفاة فٌسوى المعاش عنها وفقاً لما ٌلى  -ب 

بعد إستبعاد المٌزة )إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة األولى العجز فٌسوى المعاش عن المدة األخٌرة  (1)
 :وفقاً للمعادلة اآلتٌة  ( من قانون التؤمٌن اإلجتماعى22المقررة بالمادة 

 1مدة اإلشتراك بالشهور  
ـــ × ــــــ × أجر التسوٌة لحاالت العجز أوالوفاة    

 12 45 
إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة األولى لؽٌر العجز فٌسوى المعاش عن المدة األخٌرة وفقاً لسبب  (2)

 .اإلستحقاق عن المدة األخٌرة
. وٌربط له معاش بمجموع المعاشٌن

. وٌراعى عدم تكرار اإلنتفاع بالحد األدنى الرقمى
من الحد األقصى ألجر اإلشتراك فى تارٌخ اإلستحقاق % 80وفى جمٌع األحوال ٌتعٌن أال ٌزٌد مجموع المعاشٌن عن 

. عن المدة األخٌرة
وٌراعى فى حالة إستحقاق معاش إصابة العمل أن ٌتم الجمع بٌنه وبٌن معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاه بدون حد 

 .أقصى
 

 ( 127)مادة 
 1992 لسنة 30عند تطبٌق أحكام المادة السابقة ٌتم تحدٌد الزٌادة المستحقة طبقاً ألحكام المادة السابعة من القانون رقم 

على أساس أصل مجموع المعاشٌن وال ٌجوز الجمع بٌنها وبٌن الزٌادات المستحقة على المعاش عن المدة األولى طبقاً للقوانٌن 
:  اآلتٌة 

  1977 لسنة 7قانون رقم. 
  1980 لسنة 62قانون رقم. 
  1982 لسنة 116قانون. 
  1983 لسنة 98قانون رقم. 
  1981 لسنة 61المادة الرابعة من القانون رقم. 
  1987 لسنة 107المادة الحادٌة عشر من القانون رقم . 
  1992 لسنة 30المادة السابعة  من القانون رقم. 

 . وال ٌستحق من هذه الزٌادة سوى الفرق بٌنها وبٌن قٌمة الزٌادات السابقة
 

  (128)مادة 
 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126معدله بالقرار الوزاري الفقره االولى  

1/10/2014 
 من دفعة واحدة عن اإذا إنتهت خدمة المإمن علٌه ولم تتوافر فى شؤنه المدة الموجبة إلستحقاق المعاش  إستحق تعوٌض

من األجر السنوى عن كل سنة من سنوات % 15مدة إشتراكه فى تؤمٌن الشٌخوخــة والعجـز والوفاه ، وٌحسب التعوٌض بنسبة 
.  مضروباً فى إثنى عشر (119،121)بالمادتٌن مدة اإلشتراك فى التؤمٌن وٌقصد باألجر السنوى األجر المنصوص علٌه 

: وٌصرؾ هذا التعوٌض فى الحاالت اآلتٌة 
 .بلوغ المإمن علٌه سن الستٌن -1
مؽادرة األجنبى للببلد نهائٌاً أو إشتؽاله فى الخارج بصفة دائمة أو إلتحاقه بالبعثة الدبلوماسٌة فى سفارة أو  -2

 .قنصلٌة دولته
 .هجرة المإمن علٌه -3
الحكم نهائٌاً على المإمن علٌه بالسجن مدة عشر سنوات فؤكثر أو بقدر المدة الباقٌة لبلوؼه سن الستٌن أٌهما  -4

 .أقل
 .إذا نشؤ لدى المإمن علٌه خبلل مدة سجنه عجز جزئى مستدٌم ٌمنعه من مزاولة العمل -5
 .إنتظام المإمن علٌه فى سلك الرهبنة -6
 .عجز المإمن علٌه عجزاً كامبلً  -7
 .وفاة المإمن علٌه -8
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إذا كانت المإمن علٌها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلػ سن الواحدة والخمسٌن فؤكثر فى تارٌخ تقدٌم  -9
. طلب الصرؾ ، وال ٌستحق صرؾ التعوٌض فى هذه الحالة إال مرة واحدة طوال مدة اإلشتراك فى التؤمٌن

 
  (129)مادة 

 1/10/2014 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126معدله بالقرار الوزاري 
ٌستحق المإمن علٌه أو المستحقون عنه بحسب األحوال مكافؤة متى توافرت إحدى حاالت إستحقاق المعاش أو تعوٌض 
الدفعة الواحدة وتحسب المكافؤة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة اإلشتراك المحسوبة فى نظام المكافؤة ، وٌقدر أجر 

شهر فى حالتى إنتهاء الخدمة اوٌكون الحد األدنى للمكافؤة  أجر عشرة  (119)المادة بحساب المكافؤة باألجر المنصوص علٌه 
.  للعجز الكامل أو الوفاة

:   من قانون التؤمٌن اإلجتماعى ما ٌلى 34وٌراعى عند حساب المدة المحسوبة فى المكافؤة طبقاً ألحكام المادة 
عن هذه المدة  لحاالت بلوغ السن أو الوفاة وفقاً لما ورد بالفقرة األولى وبالنسبة المستحقة تحسب  المكافؤة  -1

الذى تم حساب تكلفه المده على المرفق بقانون التؤمٌن االجتماعى  (4)لحاالت اإلستحقاق األخرى تحسب طبقاً للجدول رقم 
 . وعلى أساس سن المإمن علٌه فى تارٌخ إستحقاق الصرؾاساسه

وفى جمٌع األحوال ٌراعى إستبعاد العبلوة الخاصة من أجر حساب المكافؤة عن المدة المحسوبة إذا لم ٌكن أجر     
وذلك عن العبلوات الخاصه السابق ضمها لبلجر االساسى قبل تارٌخ العمل حساب المبالػ المطلوبة عنها قد تضمن قٌمة العبلوة 

.   المشار الٌه 2014 لسنه 120باحكام القرار بقانون 
 .  إلى قٌمة المكافؤة المستحقة بما فى ذلك الحد األدنى(1)تضاؾ قٌمة المكافؤة المحسوبة وفقاً للبند  -2
 تخصم من المكافؤة القٌمة الحالٌة ألقساط المدة المشار إلٌها وذلك مع عدم اإلخبلل بحكم الفقرة الرابعة من  -3

. من قانون التؤمٌن اإلجتماعى (144)المادة 
 

 ***
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الفصل الثانى 
قواعد وإجراءات صرؾ تعوٌض البطالة 

 
المبحث األول 

إجراءات اإلخطار عن إنتهاء الخدمة 
وبحث سبب النزاع على سبب إنهاء الخدمة 

 (130)مادة 
:  تسرى أحكام  تؤمٌن البطالة على المإمن علٌهم الخاضعٌن ألحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعى فٌما عدا الفئات اآلتٌة 

.  العاملون بالجهاز االدارى للدولة والهٌئات العامة -1
أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشؤت الفردٌة حتى الدرجة الثانٌة وكذلك الشركاء الذٌن ٌعملون بؤجر فى  -2
. شركاتهم

.  العاملون الذى ٌبلؽوا سن الستٌن -3
العاملون الذٌن ٌستخدمون فى أعمال عرضٌة وعلى األخص عمال المقاوالت وعمال التراحٌل والعمال  -4

 .الموسمٌٌن وعمال الشحن والتفرٌػ
 

(  131)مادة 
على صاحب العمل موافاة مكتب الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل العمل بإستمارة نهاٌة الخدمة وفقاً لنص 

وفى حالة إمتناع العامل عن التوقٌع على  أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل ، موضحاً بها (14)المادة 
  .هذه اإلستمارة فعلى صاحب العمل أن ٌوضح بها أسباب هذا اإلمتناع

 :وإذا أثبت صاحب العمل فً إستمارة نهاٌة الخدمة أن إنتهاء خدمة العامل ٌرجع إلى أحد األسباب اآلتٌة 
 .االستقالة -1
 .إرتكابه ألفعال ماسة بالشرؾ ، أو األمانة ، أو اآلداب العامة -2
. إنتحاله شخصٌة ؼٌر صحٌحة ، أو تقدٌمه شهادات أو أوراق مزورة -3
. فصله أثناء فترة اإلختبار -4
إرتكابه خطؤ نشؤت عنه خسارة جسٌمة لصاحب العمل بشرط أن ٌكون صاحب العمل قد أبلػ عنه الجهات  -5

.   ساعة من وقت علمه  بوقوعها24المختصة خبلل 
عدم مراعاته التعلٌمات البلزم إتباعها لسبلمة العاملٌن أو المنشؤة بشرط أن تكون هذه التعلٌمات مكتوبة ومعلقة  -6

. فً مكان ظاهر
.  ؼٌابه دون سبب أكثر من المدة التى تنـص علٌها قوانٌن ولوائـح التوظـؾ أو العمل بحسب األحوال -7
. عدم قٌامه بتؤدٌة إلتزامات العمل الجوهرٌة -8
. إفشائه األسرار الخاصة بالعمل -9

.  وجوده أثناء العمل فً حالة سكر بٌن أو متؤثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة -10
إعتدائه على صاحب العمل أو المدٌر المسئول وكذلك إعتدائه إعتداء جسٌماً على أحد رإساء العمل أثناء العمل  -11

 .أو بسببه
أو بشكوى مقدمة للصندوق  سالفة الذكر وأبدى العامل إعتراضه على سبب إنتهاء الخدمة صراحة على اإلستمارة

ٌتعٌن على الصندوق إرسال أوراق النزاع ، فإنه أو أبدى إعتراضه ضمناً بإمتناعه عن التوقٌع على هذه اإلستمارة المختص
المشار إلٌها فً الٌوم التالً لوصولها له إلى مكتب العمل الواقع فً دائرته محل العمل على أن تسلم إلٌه بالٌد أو بالبرٌد المسجل 

.   حسب األحوالالمستعجل
وعلى مكتب العمل المختص فور ورود أوراق النزاع إلٌه من مكتب صندوق التؤمٌن اإلجتماعى إتخاذ اإلجراءات 

 :اآلتٌة
 فً أسباب إنتهاء الخدمة على ضوء األوراق المشار إلٌها وما ٌقدمه كل من العامل بحث موضوع النزاع -1

أن ٌنتهً  من ظاهر األوراق ، على وإعداد تقرٌر بؤسباب إنتهاء الخدمة التى تتبٌنوصاحب العمل من مستندات متعلقة بالنزاع 
.  البحث وإعداد التقرٌر خبلل مدة أقصاها ثمانٌة أٌام من تارٌخ وصول أوراق الموضوع إلٌه من الصندوق المختص

إلى الصندوق  المشار إلٌه فور اإلنتهاء منه مرفقاً به جمٌع األوراق المتعلقة بموضوع النزاع إرسال التقرٌر -2
 .المختص ، على أن تسلم إلٌه بالٌد أو بالبرٌد المستعجل المسجل على حسب األحوال

ٌتعٌن على الصندوق المختص تحرٌر هذه اإلستمارة  فإنه وإذا إمتنع صاحب العمل عن تقدٌم إستمارة نهاٌة الخدمة
 السابقة بالفقرة بالمادة على الوجه المبٌن وإحالتها إلى مكتب العملدمة بمعرفته موضحاً بها السبب الذي ٌبدٌه العامل إلنتهاء الخ

من إنتهاء الخدمة بمعرفة إدارة التفتٌش تحرٌر هذه متى تثبت وإال كان للصندوق  شهر المكتب المشار إلٌه الرد خبلل، وعلى 
 .   على اإلستمارة بمثابة توقٌع صاحب العملاإلستمارة بمعرفة المفتش المسئول وٌعتبرتوقٌع المفتش
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المبحث الثانى 
إجراءات طلب تعوٌض البطالة 

( 132)مادة 
خبلل األسبوع األول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقٌد  (6) على المإمن علٌه أن ٌتقدم بصورة اإلستمارة رقم 

. إسمه فى سجل المتعطلٌن والحصول على شهادة قٌد طبقاً ألحكام قانون العمل
أنه قد  (6)إذا كانت مدة إشتراك المإمن علٌه فى التؤمٌن تجٌز له صرؾ تعوٌض البطالة وثبت من اإلستمارة رقم 

رفض التوقٌع أو إعترض على سبب إنتهاء الخدمـة وجب على الصندوق المختص إحالة اإلستمارة المشار إلٌها إلى مكتب 
العمل المختص إلبداء رأٌه فى النزاع القائم على سبب إنتهاء الخدمة مع إخطار المإمن علٌه بذلك بكتاب موصى علٌه مع علم 

. الوصول
 .وٌإدى التعوٌض فى ضوء النتٌجة التى ٌنتهى إلٌها المكتب المذكور

 
 ( 133)مادة 

على المإمن علٌه أن ٌقدم فى مٌعاد أقصاه نهاٌة اإلسبوع الثانى لتعطله إلى الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل 
. مرافقاً لها شهادة القٌد المشار إلٌها فى المادة السابقة (6)إقامته أوالمكتب الواقع فى دائرته محل العمل صورة إستمارة 

. المرفق نموذجها (133 )وعلى المكتب المذكور أن ٌثبت تقدم العـامل لصرؾ تعوٌض البطالة على اإلستمارة رقم 
وترسل هذه اإلستمارة إلى المكتب الواقع فى دائرته محل العمل فى موعد ال ٌجاوز الٌوم التالى إذا كان المإمن علٌه قد 

. تقدم إلى المكتب الواقع فى دائرته محل إقامته لصرؾ تعوٌض البطالة
أو لم ترد إلٌه بالبرٌد الموصى علٌه وجب علٌه أن ٌتقدم إلى  (6)إذا لم ٌكن المإمن علٌه قد تسلم صورة اإلستمارة رقم 

، وعلى (133)الصندوق المختص فى الموعد المحدد بها لٌثبت شكواه وطلب صرؾ تعوٌض البطالة على اإلستمارة رقم 
. الصندوق تسلٌمه صورة منها مع مراعاة حكم الفقرة األخٌرة من المادة السابقة

(. 132)فى تطبٌق حكم المادة  (6)وتحل صورة اإلستمارة المشار إلٌها محل نسخة اإلستمارة رقم 
( 6)وتعتبر الشكوى المقدمة من اللجان النقابٌة أو النقابات العامة من عدم قٌام صاحب العمل بتحرٌر اإلستمارة رقم 

. للعمال المتعطلٌن من أعضائها بمثابة الشكوى المقدمة من هإالء العاملٌن
وأن ٌبٌن بها سبب إنتهاء الخدمة وتارٌخه كما ٌراه  (6)وعلى الصندوق المختص أن ٌندب مفتشاً لتحرٌر اإلستمارة رقم 

صاحب العمل وأن ٌوقع علٌها إذا رفض صاحب العمل ذلك مع تسلٌم المإمن علٌه نسخة منها أو إرسـالها إلٌه بخطاب مـوصى 
 . ساعة من تارٌخ تحرٌرها24علٌه مع علم الوصول خبلل 

 
 ( 134)مادة 

المرفق وتسلٌمها  (134)على الصندوق المختص تحرٌر بطاقة صرؾ التعوٌض فى حالة إستحقاقه على النموذج رقم 
. للمإمن علٌه ، وٌتم تسلٌم المإمن علٌه بطاقة الصرؾ قبل موعد صرؾ الدفعة األولى من التعوٌض

.  وٌتم إخطار المإمن علٌه بكتاب موصى علٌه مع علم الوصول فى حالة رفض طلب التعوٌض مع بٌان  أسباب الرفض
وعلى المإمن علٌه الذى تقرر له صرؾ تعوٌض البطالة أن ٌتردد على مكتب العمل المسجل فٌه فى المواعٌد التى 

. تحدد بقرار من وزٌر القوى العاملة
وٌصرؾ تعوٌض البطالة مرة كل أسبوع بعد التثبت من تردد المإمن علٌه على مكتب العمل  المسجل فٌه خبلل المدة 

. التى ٌستحق عنها التعوٌض
وٌتولى الموظؾ المختص إثبات توارٌخ تردد المإمن علٌه على هذا المكتب وإستمرار تعطله وذلك بالتوقٌع فى الخانه 

. المخصصة لذلك فى بطاقة الصرؾ وختمها بختم المكتب المذكور
وإذا لم ٌقم المإمن علٌه بقٌد إسمه فى سجل المتعطلٌن بمكتب العمل المختص خبلل األسبوع األول من تعطله أو لم ٌقم 

بتقدٌم طلب صرؾ تعوٌض البطالة إلى مكتب الصندوق المختص فى مٌعاد أقصاه نهاٌة األسبوع الثانى لتعطله أو لم ٌتردد على 
مكتب العمل المختص فى المواعٌد المحددة له إستحق التعوٌض إبتداًء من أول األسبوع الذى تم خبلله قٌد إسمه فى ذلك السجل 

أو الذى تم خبلله تقدٌم طلب صرؾ التعوٌض أٌهما أبعد أو إبتداء من أول األسبوع الذى ٌتردد فٌه على المكتب المذكور بحسب 
. األحوال

وٌصرؾ له تعوٌض البطالة حتى نهاٌة المدة المتبقٌة إلستحقاقه وتحسب هذه المدة فى جمٌع الحاالت إعتباراً من الٌوم 
.    الثامن لتارٌخ إنتهاء الخدمة أو عقد العمل

وٌجوز التجاوز عن تؤخٌر المإمن علٌه فى قٌد إسمه فى سجل المتعطلٌن بمكتب العمل أو فى تقدٌم طلب صرؾ 
التعوٌض فى المواعٌد المشار إلٌها بالمادة السابقة وكذا التجاوز عن تخلؾ المإمن علٌه عن التردد على المكتب المذكور فى 

.  المواعٌد المحددة له إذا كان التؤخٌر أو التخلؾ لعذر قهرى
وعلى المإمن علٌه التقدم بالمستندات المإٌده لقٌام سبب التؤخٌر أو التخلؾ عند تقدٌم طلب الصرؾ أو التردد على 

. مكتب العمل
وللصندوق المختص تقدٌر سبب التؤخٌر فى القٌد فى سجل المتعطلٌن أو التقدم لصرؾ التعوٌض أو التخلؾ عن التردد 

على مكتب العمل للمرة األولى ، وٌختص مكتب العمل  بتقدٌر سبب التخلؾ عن التردد فى المرات التى تلٌها وعلى هذا المكتب 
 .إخطار الصندوق بالنتٌجة التى إنتهى إلٌها
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 (135)مادة 
على المإمن علٌه المتعطل إذا إستحق معاشاً أو إلتحق بؤى عمل أو زاول أى نشاط أو مهنة أو حرفة  أن ٌبلػ الصندوق 

المختص ومكتب العمل المختص بذلك وعن تارٌخ إستحقاقه للمعاش أو مباشرته هذا العمل أو المهنة وإسم صاحب العمل 
. وعنوانه

 )وعلى المإمن علٌه فى هذه الحالة أن ٌمتنع عن إستبلم تعوٌض البطالة الذى تقرر صرفه إلٌه مع مراعاة أحكام المادة 
من قانون التؤمٌن اإلجتماعى وذلك كله دون اإلخبلل بحق الصندوق فى إسترداد ما صرؾ إلٌه من مبالػ دون وجه حق  ( 97

إذا ما إستمر فى صرؾ التعوٌض بعد إستحقاقه المعاش أو إلتحاقه بالعمل أو إشتؽاله لحسابه الخاص وإتخاذ إجراءات مساءلته 
 .جنائٌاً إذا كان هناك وجه لذلك

 
(  136)مادة 

من قانون التؤمٌن اإلجتماعى ٌتم سحب بطاقة صرؾ التعوٌض فى الحاالت  (97)و  (96) مع مراعاة أحكام المادة 
: اآلتٌة 

 عند إنتهاء الفترة المستحق خبللها تعوٌض البطالة  .
 عند وفاة المإمن علٌه أو ثبوت عجزه الكامل المستدٌم .
  من قانون 96عند توافر أى من الحاالت التى ٌسقط فٌها الحق فى تعوٌض البطالة المنصوص علٌها بالمادة 

 . التؤمٌن اإلجتماعى
  

 ( 137)مادة 
على مكتب الصندوق المختص إخطار مكاتب العمل المختصة بؤسماء المإمن علٌهم الذٌن تقرر صرؾ تعوٌض البطالة 

 . لهم ومهنهم ومحال إقامتهم وأسماء من تقرر وقؾ صرؾ تعوٌض البطاله لهم وسببه
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الفصل الثالث 
ضافٌة إلالحقوق ا

ول ألالمبحث ا
التعوٌض اإلضافى 

  (138)مادة 
 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126 بالقرار الوزاري الفقره االخٌره تم الؽائها 

1/10/2014 
: ٌستحق التعوٌض اإلضافى فى حالة توافر إحدى الحاالت اآلتٌة 

 .إنتهاء خدمة المإمن علٌه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاه متى أدى ذلك إلستحقاقه معاشاً  -1
 .وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقٌن للمعاش -2
 .ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاه نتٌجة إصابة عمل بعد إنتهاء الخدمة -3
# 
 

  (139)مادة 
 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126معدله بالقرار الوزاري الفقره االولى  

1/10/2014 
 #( 119)  ٌقدر مبلػ التعوٌض اإلضافى بنسبة من األجر الذى سوى على أساسه المعاش المنصوص علٌه بالمادة رقم 

المرفق بقانون التؤمٌن  (5)مضروباً فى أثنى عشر تبعاً لسن المإمن علٌه فى تارٌخ تحقق واقعة اإلستحقاق ووفقاً للجدول رقم 
:  اإلجتماعى مع مراعاة ما ٌؤتى 

.  ٌستحق نصؾ مبلػ التعوٌض المشار إلٌه فى حاالت العجز الجزئى (أ  )
 . ٌضاعؾ مبلػ التعوٌض اإلضافى فى حاالت إنتهاء خدمة المإمن علٌه للوفاة ، ولم ٌوجد مستحقون للمعاش (ب)

.  فٌما ٌتعلق بالحاالت الناتجة عن إصابة عمل% 50وفى جمٌع األحوال ٌزاد مبلػ التعوٌض المستحق بنسبة 
إذا إنتهت خدمة المإمن علٌه للعجز وإستحق تعوٌضاً إضافٌاً ثم عاد للخدمة وإنتهت خدمته للمرة الثانٌة بسبب  (جـ)

العجز خصم من التعوٌض الذى ٌستحق له عن العجز األخٌر ما سبق أن حصل علٌه من تعوٌض إضافى عن 
 .العجز السابق

 
 ( 140)مادة 

ٌإدى مبلػ التعوٌض اإلضافى فى حالة إستحقاقه للوفاة لمن حدده المإمن علٌه  أو صاحب المعاش وفى حالة عدم 
التحدٌد ٌإدى إلى الورثة الشرعٌٌن ، وفى حالة وجود حمل مستكن ٌجنب نصٌبه بإعتباره ذكراً واحداً أو إنثى واحدة أٌهما 

 .أفضل وٌعاد التوزٌع عند إنفصاله حٌاً 
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المبحث الثانى 
منحة الوفاة 

 ( 141)مادة 
عند وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرٌن التالٌٌن باإلضافة إلى أجر أٌام العمل 

. خبلل شهر الوفاة
 .وتقدر المنحة باألجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرؾ األجر أو المعاش

 
 ( 142)مادة 

 1/07/2016 وٌعمل به اعتبارا من 25/05/2017 الصادر بتارٌخ 2017 لسنة 310معدله بالقرار الوزاري 
 :تستحق المنحة وفقاً للترتٌب اآلتى 

وفً حالة تعددهم توزع بٌنهم  (مكرر105)لمن حدده المإمن علٌه أو صاحب المعاش على نموذج االستمارة رقم  -1
 .   بالتساوي

 .األرمل -2
. من هذا القرار (177)المنصوص علٌها فً المادة  وافر فٌهم شروط إستحقاق المعاشتت الذٌن والبناتاألبناء  -3

وٌراعى فى حالة وجود أوالد تتوافر فٌهم هذه الشروط من ؼٌر هذا األرمل تقسم المبالػ السالؾ ذكرها بحسب       
. عدد األزواج

 .الوالدٌن -4
 .األخوة واألخوات الذٌن تتوافر فٌهم شروط إستحقاق المعاش -5

.  وال تستحق المنحة فى حالة عدم وجود مستحقٌن وفقاً لما تقدم
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المبحث الثالث 
إجراءات تعٌٌن المستفٌدٌن 
من مبلػ التعوٌض اإلضافً 

 ومنحة الوفاة
 ( 143)مادة 

المإمن علٌه أو صاحب المعاش المستفٌدٌن الذٌن ٌصرؾ لهم مبلػ التعوٌض اإلضافً أو منحة الوفاة بموجب ٌحدد  
هما ، وتحرر اإلستمارة المشار إلٌها من نسختٌن إذا كان المإمن علٌه ينموذج المرفق (مكرر105 )أو (105 )اإلستمارة رقم 

العام ، وتحرر  أو صاحب المعاش من العاملٌن بالجهاز اإلداري للدولة أو الهٌئات العامة أوالقطاع العام أو قطاع األعمال
 .   اإلستمارة من ثبلث نسخ إذا كان المإمن علٌه من العاملٌن بالقطاع الخاص

. المرفق (143 )على أن تقٌد فى سجبلت تعد لهذا الؽرض وفقاً للنموذج رقم 
 . على ؼٌر النموذج المشار إلٌه وفقاً للقواعد والشروط الموضحة بهتحرٌرها  فى حالة باالستمارة وال ٌعتد 

وٌعتد بالطلبات السابق تقدٌمها من المإمن علٌهم قبل تارٌخ العمل بهذا القرار بتحدٌد المستفٌدٌن من مبلػ التعوٌض 
 .اإلضافً وكذا منحة الوفاة إذا كان قد إتبع بشؤنها إجراءات قٌد الرؼبات الواردة بها فً السجل

 
 ( 144)مادة 

ٌجوز للمإمن علٌه أو صاحب المعاش تعدٌل رؼبته فً تعٌٌن المستفٌدٌن عنه وفقاً لئلجراءات المنصوص علٌها بالمادة 
 .السابقة ، وٌعتبر تحرٌر اإلستمارة الجدٌدة وإتمام إجراءات قٌدها بالسجبلت إلؽاء لئلستمارة السابقة

وإذا تبٌن بعد وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش أن الصفة التً حددها باإلستمارة كشرط إلستحقاق التعوٌض 
اإلضافً ألي من المستفٌدٌن قد تخلفت أو أن أحد المستفٌدٌن الواردة أسماإهم باإلستمارة قد توفً قبل وفـاة المإمن علٌه أو 

صاحب المعاش ٌوزع النصٌب الذي كان مستحقاً لهذا المستفٌد على الورثة الشرعٌٌن للمإمن علٌه أو صاحب المعاش بما فٌهم 
من ٌكون أسمه قد ورد باإلستمارة كمستفٌد فٌصرؾ له نصٌبه المحدد بها باإلضافة إلى حصته فً النصٌب الموزع بصفته 

 .ورٌثاً شرعٌاً 
ته وفازوال صفة من حددت له المنحة قبل أما فى حالة منحة الوفاة فإذا تبٌن بعد وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش 

(. 142)فتصرؾ المنحة طبقا لؤلولوٌات الواردة فى المادة 
*** 
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المبحث الرابع 
نفقات الجنازة 

(  145)مادة 
 عند وفاة صاحب المعاش ٌتم صرؾ نفقات جنازة بواقع معاش شهرٌن بحد أدنى مائتا جنٌهاً وٌتم صرفها لؤلرمل وفى 

. حالة عدم وجوده تصرؾ ألرشد األوالد أو أى شخص ٌثبت قٌامه بصرؾ نفقات الجنازة
. وٌجب على الجهة الملتزمة بصرؾ المعاش صرؾ  هذه النفقات خبلل ثبلثة أٌام على األكثر من تارٌخ تقدٌم الطلب

 
***
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المبحث الخامس 
إعانة الفقد 

 (146)مادة
عند فقد المإمن علٌه أو صاحب المعاش ٌصرؾ للمستحقٌن عنه إعانة شهرٌة إعتباراً من أول الشهر الذى ٌفقد فٌه 

:  ولمدة أربع سنوات أو ثبوت الوفاة بظهور جثمان المإمن علٌه أو صاحب المعاش أو ثبوت الوفاة الحكمٌة بإحدى الطرق اآلتٌة 

.  صدور حكم المحكمة بوفاة المفقود -

.  صدور قرار رئٌس مجلس الوزراء بإعتبار المفقود مٌتاً  -

.  صدور قرار وزٌر الدفاع بإعتبار المفقود مٌتاً  -
 . أٌها أسبق

 
 ( 147)مادة 

:       تقدر اإلعانة وفقاً لآلتى بحسب اآلحوال 

.  قٌمة المعاش المستحق لصاحب المعاش فى تارٌخ الفقد  -

.  معاش الوفاة المقرر فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة  -

معاش الوفاة المقرر فى تؤمٌن إصابات العمل والمعاش المقرر فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة مع مراعاة  -
 .  من قانون التؤمٌن االجتماعى وذلك فى حالة فقد المإمن علٌه أثناء تؤدٌة عمله71أحكام المادة 

 . وتزاد اإلعانة بالزٌادات السنوٌة المقررة للمعاش
  

(  148)مادة 
 بعد إنقضاء أربع سنوات من تارٌخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقٌقة أوحكماً  تصرؾ للمستحقٌن المكافؤة والحقوق اإلضافٌة 

 . المقررة وفقاً ألحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعى
 

 ( 149)مادة 
:  إذا عثر على المفقود حٌاً ٌتبع بشؤن المبالػ المنصرفه للمستحقٌن عنه ما ٌلى 

:  فى حالة المإمن علٌه  -1
إذا ثبت من تحقٌق السلطات المختصة أن الفقد كان بسبب خارج عن إرادته كفقد الذاكرة أو الجنون أو األسر أو ؼٌر 
ذلك من حاالت القوة القاهرة فٌعتبر صحٌحاً ما صرؾ من إعانة الفقد إلى المستحقٌن وفى ؼٌر ذلك من حاالت تعتبر المبالػ 
المنصرفة للمستحقٌن دٌناً علٌه وٌتعٌن على الصندوق المختص  إقتضاإه منه وفقاً لئلجراءات المخولة له قانوناً دون إخبلل 

.  بمساءلته جنائٌاً إذا كان لذلك مقتضى
 :فى حالة صاحب المعاش  -2

ٌعتبر صحٌحاً ما صرؾ من إعانة الفقد إلى المستحقٌن عنه وتخصم من قٌمة المعاش المستحق له وٌإدى إلٌه الفرق إن 
 . وجد

 
 ( 150)مادة 

 استبدلتا بفقرة واحدة  – 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري فقرة أولً وثانٌة 
 من هذا القرار وٌجب تقدٌم طلب صرؾ المعاش 187ٌراعى عند تقدٌم طلب صرؾ إعانة الفقد المواعٌد المحددة بالمادة  

ٌخ فوات أربع سنوات تالٌة لتارٌخ الفقد أٌهما رفى مٌعاد أقصاه خمس سنوات من تارٌخ ثبوت الوفاة الحقٌقٌة أو الحكمٌة أو من تا
.  المشار إلٌها187أسبق ، فإذا قدم الطلب بعد هذا التارٌخ فٌتم صرؾ المعاش وفقاً ألحكام المادة 
:  وٌتم تقدٌر قٌمة المعاش والحقوق األخرى فى هذه الحالة وفقاً لآلتى 

فى حالة إتخاذ إجراءات إثبات حالة الفقد فى حٌنه أو تضمٌن الحكم الصادر بإثبات الوفاة الحكمٌة تارٌخ الفقد  -1
.  ٌتم تحدٌد قٌمة المعاش والحقوق األخرى على أساس إستحقاقها فى تارٌخ الفقد

ٌتم تقدٌر قٌمة المعاش والحقوق األخرى بمراعاة تارٌخ إنتهاء الخدمة  (1)فى ؼٌر الحاالت المشار إلٌها بالبند  -2
. وتارٌخ ثبوت الوفاة الحقٌقٌة أو الحكمٌة

  
***
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الفصل الرابع 
قواعد وإجراءات صرؾ إعانة العجز 

 ( 151)مادة 
ٌستحق صاحب معاش العجزالكامل والولد العاجز عن الكسب سـواء كان إبناً أو بنتاً متى بلػ سنه أربع عشرة سنة 

من قٌمة ما ٌستحقه من معاش إذا قررت الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى أنه ٌحتاج % 20مٌبلدٌة كاملة إعانة عجز تقدر بنسبة 
 . إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقٌام بؤعباء حٌاته الٌومٌة

 
 ( 152)مادة 

:  تستحق إعانة العجز فى الحاالت اآلتٌة 
. فقد البصر كلٌاً  -1
. فقد الذراعٌن -2
. فقد الطرفٌن السفلٌٌن -3
. الشلل الرباعى الكامل -4
. شلل الطرفٌن السفلٌٌن المقعد عن الحركة -5
. الشلل النصفى التام المقعد عن الحركة -6
. المرض العقلى -7
. هبوط القلب المزمن الشدٌد -8
. التشوهات الشدٌدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلى التى تقعد عن الحركة -9

. األورام الخبٌثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة -10
الحاالت األخرى التى تقرر الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقٌام بؤعباء  -11

 . الحٌاة الٌومٌة ، وتعتمد هذه الحاالت من رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى أو من ٌنٌبه
 

 ( 153)مادة 
سواء فى   ٌقوم الصندوق المختص بعرض صاحب الحالة على التؤمٌن الصحى بناء على طلب ٌقدم من صاحب الشؤن 

 . المرفق ( 153)على النموذج رقم تارٌخ إستحقاق المعاش أو فى تارٌخ الحق لذلك 
وتصدر الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى قرارها بمدى الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر على النموذج رقم 

 .  وٌعتبر أحد مستندات ملؾ التؤمٌن اإلجتماعىالمرفق ( مكرر153)
وإذا قررت الجهة الطبٌة عدم الحاجة للمعاونة الٌومٌة الدائمة من شخص آخر فٌجوز لصاحب الشؤن أن ٌطلب إعادة 

 (.258)النظر فى قرارها وفقاً ألحكام المادة 
اإلعانة سنوٌاً لتقرٌر مدى إستمرار حاجته للمعاونة الدائمة  هذه ٌعاد توقٌع الكشؾ الطبى على صاحب الشؤن المقرر لهو

 .الٌومٌة من شخص آخر وذلك بالنسبة للحاالت التى ترى الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى أن حاجتها للمعاونة الٌومٌة قابلة لئلنتهاء
 

 ( 154)مادة 
تصرؾ إعانة العجز إعتباراً من تارٌخ إستحقاق المعاش وأول الشهر التالى لتارٌخ تقرٌر الجهة الطبٌة حاجة صاحب 

. الشؤن للمعاونة الدائمة الٌومٌة من شخص آخر بالنسبة للحاالت التى تتقدم بطلب بعد تارٌخ إستحقاق المعاش
 :تقطع اإلعانة إعتباراً من أول الشـهر التالى لتارٌخ تحقق إحدى الحاالت اآلتٌة و
. إلتحاق صاحب الشؤن بؤى عمل أو مزاولة أى مهنة -1
. زوال الحاجة إلى المعاونة الٌومٌة الدائمة من شخص آخر بناء على إخطار من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى -2
. فى التارٌخ المحدد إلعادة الفحصعدم تقدم صاحب الشؤن إلعادة توقٌع الكشؾ الطبى علٌه  -3
 .الوفاة -4
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الفصل الخامس 
قواعد وشروط اإلستبدال 

 ( 155)مادة 
:  ٌتولى صندوق التؤمٌن اإلجتماعى للعاملٌن بالقطاع الحكومى عملٌة اإلستبدال بالنسبة للفئات اآلتٌة  
 .المإمن علٌهم من العاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة وأصحاب المعاشات منهم -1
 .المعاملون بقانون التقاعد والتؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحة وأصحاب المعاشات منهم -2

وٌتولى صندوق التؤمٌن اإلجتماعى للعاملٌن بقطاع األعمال العام والخاص عملٌة اإلستبدال بالنسبة للمإمن علٌهم من 
العاملٌن بوحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات منهم وأصحاب المعاشات العسكرٌة 

 . منهم الذٌن لم ٌطلبو ضم المدة العسكرٌة للمدة المدنٌة
 

 ( 156)مادة
ٌحدد رئٌس الصندوق المختص  فى بداٌة كل عام مالى جزء المعاش الجائز إستبداله وذلك بمراعاة اإلعتمادات المدرجه 

 .لئلستبدال فى موازنة الصندوق  وعدد حاالت اإلستبدال خبلل الستة أشهر األخٌرة من السنة المالٌة السابقة
 

 ( 157)مادة 
: ٌشترط لقبول اإلستبدال توافر الشروط اآلتٌة 

أن ٌكون طالب اإلستبدال صاحب معاش أو تكون مدة إشتراكه فى التؤمٌن تعطٌه الحق فى معاش وفقاً ألحكام  -1
 لسنة 90قانون التؤمٌن اإلجتماعى أو وفقاً ألحكام قانون التقاعد والتؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

.  بحسب األحوال وذلك فٌما لو إنتهت خدمته باإلستقاله فى تارٌخ تقدٌم طلب اإلستبدال1975
 .أن ٌكون قد تم سداد جمٌع أقساط اإلستبدال السابقة الواجبة األداء فى تارٌخ تقدٌم الطلب -2
 .من قانون التؤمٌن اإلجتماعى المشار إلٌه (123)باقى الشروط األخرى المنصوص علٌها فى المادة  -3

 
(  158  )مادة

 . ٌقتصر اإلستبدال على المعاشات المستحقة عن األجر األساسى فقط دون المعاشات المستحقة عن األجر المتؽٌر
 

(  159)مادة 
من قانون التؤمٌن اإلجتماعى المشار إلٌه ال ٌجوز أن ٌقل أو  (123)مع مراعاة أحكام الفقرتٌن الثانٌة والثالثة من المادة 

 .ٌزٌد كسر الجنٌة من الجزء المستبدل من المعاش عن خمسٌن قرشاً 
 وٌستبعـد من المعاش أو الحـق فٌه عند تـقـدٌر جـزء المعـاش الذى ٌجوز إسـتبداله

:  ما ٌؤتى 
. أجزاء المعاش السابق إستبدالها (أ  )
 .أٌة أقساط شهرٌة مستحقة على طالب اإلستبدال للصندوق المختص (ب)

وٌجوز لطالب اإلستبدال أن ٌإدى إلى الصندوق المختص القٌمة الحالٌة لباقى أقساط اإلستبدال واألقساط األخرى 
 .المستحقة علٌه دفعة واحدة فى مقابل عدم إستبعاد القسط الشهرى المستحق علٌه من معاشه أو الحق فٌه

 
 ( 160)مادة 

المرفق نموذجها وٌقدم الطلب إلى جهاز التؤمٌن اإلجتماعى أو  (160)  ٌحرر طلب اإلستبدال على اإلستمارة رقم 
 .الصندوق المختص أو الجهة التى ٌصرؾ منها المعاش بحسب األحوال

وعلى الجهة التى ٌقدم إلٌها طلب اإلستبدال أن تبٌن فى الطلب مقدار المعاش المستحق لطالب اإلستبدال وإذا كانت 
خدمته لم تنته بعد فٌحسب المعاش المستحق له بإفتراض إنتهاء خدمته باإلستقالة فى تارٌخ تقدٌم طلب اإلستبدال وطلبه صرؾ 

  .المعاش فى هذا التارٌخ وذلك تحت مسئولٌة تلك الجهة
أو ترسل إلٌه بكتاب موصى علٌه وذلك خبلل  وتسلم طلبات اإلستبدال إلى الجهاز المختص لدى الصندوق المختص

 .أسبوع على األكثر من تارٌخ تقدٌم طلب اإلستبدال إلٌها
  .وعلى الجهاز المختص باإلستبدال قٌد طلبات اإلستبدال الواردة إلٌه فى سجبلت خاصة تعد لهذا الؽرض

 
 ( 161)مادة 

 ( 161 )ٌحال طالبوا اإلستبدال إلى الكشؾ الطبى بالجهة الطبٌة التى ٌحددها لهم الصندوق المختص وفقاً للنموذج رقم 
المرفق ، وذلك بحسب ترتٌب قٌدهم فى السجبلت المنصوص علٌها فى المادة السابقة ، وتحدد مواعٌد الكشؾ الطبى وفقاً لهذا 

 .الترتٌب بمعرفة الجهة الطبٌة المشار إلٌها
 

 ( 162)مادة 
ٌخطر طالب اإلستبدال عن طرٌق الجهة الطبٌة المختصة بمٌعاد توقٌع الكشؾ الطبى ، وذلك بكتاب موصى علٌه ، وإذا 

 .تخلؾ عن الحضور فى المٌعاد حفظ الطلب المقدم منه
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وٌجوز لرئٌس الجهة الطبٌة المختصة التجاوز عن تخلؾ طالب اإلستبدال عن موعد الكشؾ الطبى إذا كان ذلك ناشئاً 
عن أسباب تبرره بشرط أن ٌتقدم بطلب خبلل ثبلثة أشهر من التارٌخ الذى كان محدداً للكشؾ الطبى موضحاً به تلك األسباب ، 

 .وفى هذه الحالة ٌعاد إخطاره بمٌعاد الكشؾ الطبى وفقاً للفقرة األولى
 

(  163)مادة 
من هذا القرار  (161)  تحدد الجهة الطبٌة المختصة بصفة نهائٌة درجة صحة الطالب على النموذج المشار إلٌه بالمادة 

 .، وتعٌده إلى الصندوق المختص بكتاب موصى علٌه أو تسلمه إلٌها
و متوسطة ، وفى الحالة األخٌرة تزٌد الجهة الطبٌة على سن الطالب أوال ٌتم اإلستبدال إال إذا كانت صحة الطالب جٌدة 

عدداً من السنوات بحسب حالته الصحٌة ،  وٌتخذ السن بعد هذه الزٌادة أساساً لتحدٌد رأسمال المعاش المستبدل ، مع عدم 
المرفق بقانون التؤمٌن اإلجتماعى ، وإذا قررت الجهة  (7)اإلخبلل باألحكام الخاصة بتقرٌب السن الواردة فى الجدول رقم 

الطبٌة المختصة رداءة صحة الطالب ٌرفض طلبه ، وال ٌجوز تجدٌد الكشؾ الطبى قبل مضى سنة على األقل من تارٌخ هذا 
 .القرار

 .وتظل نتٌجة الكشؾ الطبى صالحة إلتمام إجراءات اإلستبدال لمدة سنة من تارٌخ صدور قرار الجهة الطبٌة المختصة
 

(  164)مادة 
المرفق بقانون  (7)مع عدم اإلخبلل بحكم المادة السابقة ، ٌحسب رأسمال المعاش المستبدل على أساس الجدول رقم 

 .التؤمٌن اإلجتماعى ، وفقاً لسن طالب اإلستبدال فى تارٌخ توقٌع الكشؾ الطبى علٌه
وٌخصم من رأسمال اإلستبدال القٌمة الحالٌة لؤلقساط المتبقٌة لئلستبداالت السابقة ، وٌستثنى من هذا الحكم حاالت 

: اإلستبدال لؤلسباب التالٌة 
مواجهة تكالٌؾ العملٌات الجراحٌة العاجلة والمتفق على إجرائها فعبلً للمإمن علٌه أو صاحب المعاش أو زوج  -1

أى منهما أو أوالده بشرط تقدٌم المستندات المإٌده وعلى أن ٌتم التحقق من ضرورة إجراء العملٌة بمعرفة الجهة الطبٌة 
المختصه وبشرط أال ٌكون المرٌض منتفعاً بنظام تؤمٌن المرض أو نظام آخر للعبلج ٌكفل إجراء العملٌة الجراحٌة المطلوب 

. اإلستبدال لمواجهة نفقاتها
 .مواجهة تكالٌؾ الزواج األول للمستبدل ولكل من أوالده إذا قدم الطلب خبلل سنتٌن من تارٌخ عقد الزواج -2

 
 ( 165)مادة 

ٌخطر طالب اإلستبدال شخصٌاً أو بكتاب موصى علٌه بتقدٌر رأس المال المستحق عن جزء المعاش المستبدل إلعبلن 
 .المرفق نموذجها (165 )قبوله هذا التقدٌر وذلك بموجب اإلستمارة  رقم 

 
(  166)مادة 

:    ٌكون قبول تقدٌر رأس المال المستبدل بإحدى الطرق اآلتٌة 
التوقٌع على النموذج المشار إلٌه بالمادة السابقة بقبول التقدٌر أمام الموظؾ المختص بالصندوق المختص أو  -1

ن اإلجتماعى وإذا كان صندوق التؤمٌن اإلجتماعى هو الذى ٌتولى عملٌة اإلستبدال فٌتعٌن ـاز التؤمًـؾ المختص بجهـام الموظـأم
على موظؾ جهاز التؤمٌن اإلجتماعى أن ٌرسل النموذج فور التوقٌع علٌه بكتاب موصى علٌه مع علم الوصول إلى الجهاز 

. المختص باإلستبدال بالصندوق المختص
التوقٌع على النموذج المشار إلٌه بالمادة السابقة والتصدٌق على توقٌع طالب اإلستبدال إدارٌاً وتسلٌم النموذج  -2

  .إلى الجهاز المختص باإلستبدال أو ٌرسل بكتاب موصى علٌه مع علم الوصول
 

(  167)مادة 
إذا لم ٌرد وفقاً ألحكام المادة السابقة إقرار قبول التقدٌر من الطالب خبلل ثبلثة أشهر من تارٌخ إخطاره بذلك إعتبر 

 .متنازالً عن طلبه
وٌجوز لرئٌس الصندوق المختص ألسباب مبررة الموافقة على قبول الطالب للتقدٌر بعد إنتهاء المٌعاد المنصوص علٌه 

 .بالفقرة السابقة ، وذلك خبلل الثبلثة أشهر التالٌة إلنتهاء ذلك المٌعاد
 

 ( 168)مادة 
 ٌإدى مبلػ اإلستبدال إلى الطالب أما نقداً من الخزٌنة التى ٌحددها صندوق التؤمٌن اإلجتماعى أو بموجب شٌك ٌرسل 

إلٌه على عنوانه المبٌن بطلب اإلستبدال ، وذلك بعد خصم قسط اإلستبدال المستحق عن الشهر الذى تم فٌه قبول تقدٌر رأس 
من قانون التؤمٌن  (123)المال المستبدل بالكامل والشهرٌن التالٌٌن له ، فضبلً عن قٌمة الرسم المنصوص علٌه بالمادة 

 .اإلجتماعى
وعلى الجهاز المختص باإلستبدال إخطار الجهة التى ٌصرؾ منها المستبدل أجره أو معاشه إلستقطاع القسط الشهرى 

 .المرفق (168)وفقاً للنموذج رقم 
 

 ( 169)مادة 
 .ٌقتطع قسط اإلستبدال مقدماً من األجر أو المعاش وتسقط أقساط اإلستبدال بوفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش

 .وعلى الجهاز المختص بمتابعة سداد األقساط بالصندوق المختص متابعة تحصٌل أقساط اإلستبدال
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 ( 170)مادة 
فى حساب خاص بالصندوق المختص تصرؾ من حصٌلته مكافآت األطباء  (168)ٌودع الرسم المشار إلٌه فى المادة 

والعاملٌن بالجهة الطبٌة المختصة والعاملٌن بالصندوق المختص ، وذلك نظٌر قٌامهم باألعمال اإلضافٌة التى ٌإدونها فى 
 .عملٌات الكشؾ الطبى واألعمال اإلدارٌة التى تتطلبها عملٌة اإلستبدال

 .وٌتولى رئٌس الصندوق المختص وضع قواعد صرؾ المكافآت المشار إلٌها
 

 ( 171)مادة 
ٌجوز للمستبدل فى أى وقت أن ٌطلب وقؾ العمل باإلستبدال وتحدد المبالػ الواجب ردها للصندوق المختص لوقؾ  

 المرفق بهذا القرار وفقاً لسن المستبدل فى تارٌخ وقؾ العمل باإلستبدال والمدة المتبقٌة ( 5) رقم العمل باإلستبدال طبقاً للجدول
. دال إعتباراً من أول الشهر التالى لتارٌخ أداء المبالػ الواجب ردهاتبإلنتهاء العمل باإلستبدال وٌقؾ تحصٌل أقساط اإلس

 ***
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 الباب السادس
 صرؾ الحقوق التأمٌنٌة

 
الفصل اآلول 

مستندات وإجراءات صرؾ الحقوق التأمٌنٌة 
 ( 172)مادة 

: ٌقدم طلب صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة على أى من النماذج اآلتٌة 
 .المرفق (109)طلب صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة للمإمن علٌه على النموذج رقم  -1
أو صاحب المعاش على النموذج رقم لحاالت المستفٌدٌن عن المإمن علٌه طلب صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة  -2

 .المرفق (119)
 .المرفق ( مكرر 119)طلب صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة لؤلخوة واألخوات على النموذج رقم  -3
 ( 172 )على النموذج رقم  صاحب المعاش  لحاالت اإلستحقاق بعد وفاة المإمن علٌه أو المعاشطلب صرؾ -4

 .المرفق
 

(  173)مادة 
  وٌعمل به من تارٌخ صدوره 2008 / 5 / 27 الصادر فً  2008 لسنة 353معدلة بالقرار الوزاري رقم  

 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517بالقرار الوزاري  (؟)فقرة ثانٌة مضافة 
 على أجهزة شئون العاملٌن بوحدات الجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة والقطاع العام وقطاع األعمال العام فً 

دون العلم بالواقعة خبلل أسبوع من تارٌخ كتابة جهاز التؤمٌن اإلجتماعً إببلغ انتهاء خدمة المإمن علٌه للعجز أو الوفاة حالة 
االجتماعً إستٌفاء كافة مستندات ملؾ التؤمٌن اإلجتماعً وفقاً وعلى جهاز التؤمٌن تعلٌق ذلك على صدور قرار إنهاء الخدمة 

 .وإرساله إلى الصندوق المختص خبلل مدة أقصاها خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ إنتهاء الخدمةألحكام الباب األول 
 التابعة لصندوقً التؤمٌن االجتماعً التنسٌق مع أجهزة شئون العاملٌن بالجهات التؤمٌنٌةجمٌع المناطق والمكاتب وعلى 

 :اتخاذ ما ٌلً  المشار الٌها بالفقرة االولً
إخطار المإمن علٌه قبل سنة من تارٌخ بلوغ سن التقاعد بالمدد التى سٌتم تقدٌر حقوقه التؤمٌنٌة وفقاً لها وإلزامه بتقدٌم ما ٌثبت 

. المرفق خبلل ستٌن ٌوماً من تارٌخ إخطاره (7)مدد إشتراكه األخرى إن وجدت وفقاً للنموذج رقم 
تجهٌز الملؾ التؤمٌنى للمإمن علٌه من حٌث ضم المدد ومراجعة البٌانات والمعلومات الواردة بالملؾ الورقى مع الملؾ المسجل 

آلٌاً وذلك قبل ثبلثة أشهر من بلوغ المإمن علٌه سن التقاعد ، حتى ٌمكن صرؾ المعاش فى نفس الٌوم الذى ٌبلػ فٌه المإمن 
 .علٌه هذه السن

 :   المختص فور ورود ملؾ التؤمٌن اإلجتـماعً إتخاذ اإلجراءات اآلتٌةوعلً الصندوق
. التحقق من إستٌفاء ملؾ التؤمٌن اإلجتماعً وفقاً للباب األول -1
تقدٌر وصرؾ الحقوق التؤمٌنٌة بصفة نهائٌة وفقاً ألحكام القانون مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من سلفة  -2

 .معاش بمعرفة صاحب العمل
( 173 )إخطار صاحب الشؤن بقٌمة الحقوق التؤمٌنٌة المستحقة له بصفة نهائٌة وفقاً آلى من النموذجٌن رقمى  -3

. المرفقٌن ( مكرر173)و 
إلى الصندوق  ارسال الملؾ فً المواعٌد المقررة بعدوإذا تؤخر صرؾ مستحقات المإمن علٌه أو المستحقٌن عنه 

 بقٌمة المبالػ اإلضافٌة وفقا ألحكام المادة صاحب الشؤن علً طلب مستوفٌا كافة المستندات ٌلتزم الصندوق بناءالمختص 
. من قانون التؤمٌن اإلجتماعى (141)

واذا كان تاخر صرؾ هذه المستحقات نتٌجة عدم ارسال الملؾ الً الصندوق المختص فً الموعد المحدد او لعدم 
ٌرجع الصندوق المختص علً صاحب العمل بقٌمة المبالػ التً التزم  (5)استٌفاء صاحب العمل المستندات المشار الٌها بالمادة 

 .بصرفها للمإمن علٌه او المستحقٌن عنه نظٌر التؤخٌر فً الصرؾ 
 

 ( 174)مادة 
للحكم الصادر  ةـ إذا قام صاحب العمل بخصم نفقة شرعٌة من راتب المإمن علٌه فعلٌه التؤشٌر على الصورة التنفٌذي

 .بالنفقة الشرعٌة بما ٌفٌد قٌمة ما تم صرفه منها وتارٌخ الصرؾ مع بٌان قٌمة المتجمد من النفقة حتى تارٌخ إنتهاء الخدمة
. وعلى الصندوق المختص خصم متجمد النفقة من الحقوق التؤمٌنٌة فى الحدود الجائز الحجز علٌها قانوناً 

وٌستمر صرؾ النفقة خصماً من المعاش دورٌاً إلى مستحقٌها إلى أن تنتهً مدتها أو وفاة المحكوم علٌه بها ، وال 
ٌترتب على وقؾ صرؾ المعاش نتٌجة عدم تقدم صاحب المعاش للصرؾ إٌقاؾ صرؾ النفقة ، وال ٌجوز خصم قٌمتها من 

. حقوق المستحقٌن فى حالة وجود متجمد النفقة إال من المبالػ التى تعتبر تركة وتخصم فى هذه الحالة بكاملها
وعلى مستحقً النفقة اإلمتناع عن صرفها فور علمهم بوفاة المحكوم علٌه بها وٌإخذ علٌهم إقراراً بذلك عند بدء 

 .الصرؾ لهم
 

(  175)مادة 
 ٌلتزم المستحقون بإستٌفاء بٌانات نموذج طلب الصرؾ المعد لهذا الؽرض فإذا تعذر إستٌفاء بٌانات بعضهم فٌتم صرؾ 

 . النصٌب المستحق لمن إستوفٌت بٌاناته بإفتراض إستحقاق الذٌن لم ٌوقعوا على النموذج
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وعلى الصندوق المختص بعد ورود ملؾ التؤمٌن االجتماعً إلٌه إخطار المستحقٌن الذٌن لم ٌوقعوا على النموذج بكتاب 
. موصى علٌه إلستٌفاء البٌانات الخاصة بهم وتسوٌة المستحقات بصفة نهائٌة بعد إستٌفاء تلك البٌانات

***
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الفصل الثانى 
المستحقون فى المعاش 
وقواعد توزٌع المعاش 

 ( 176)مادة 
( 3)إذا توفى المإمن علٌه أو صاحب المعاش كان للمستحقٌن عنه تقاضى معاش وفقا لؤلنصبة المحددة بالجدول رقم 
المرفق بقانون التؤمٌن االجتماعى وٌشترط لئلستحقاق فى المعاش أال ٌكون المستحق قد قام بقتل المإمن علٌه أو صاحب 

 . المعاش عمداً أو شارك عمداً فى قتله وذلك فى ؼٌر حاالت الدفاع الشرعى 
 

 ( 177)مادة 
 1/07/2016 وٌعمل به اعتبارا من 25/05/2017 الصادر بتارٌخ 2017 لسنة 310معدله بالقرار الوزاري 

:   واألوالد والوالدٌن واإلخوة واألخوات  وذلك بمراعاة ما ٌلى األرمل ٌقصد بالمستحقٌن األرملة و
 9/1/2011 وٌعمل به من 8/3/2012 الصادر فً 2012 لسنة 41معدل بالقرار الوزاري رقم : األرملة  -1

 باعبلم شرعً فً الحاالتالزواج موثقاً أو ثابتاً بموجب حكم قضائى نهائى أو أن ٌكون وٌشترط إلستحقاقها         
 .التى جرت العادة فٌها على عدم توثٌق الزواج

:  وتعتبر المطلقة طبلقاً رجعٌاً فى حكم األرملة فى الحالتٌن اآلتٌتٌن         
المطلقة التى توفى عنها المإمن علٌه أو صاحب المعاش خبلل فترة عدتها والتى تقدر بمائة ٌوم من تارٌخ  -أ 

.  الطبلق
 . المطلقة الحامل التى توفى عنها المإمن علٌه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها -ب 

  : األرمل -2
: وٌشترط إلستحقاقه ما ٌلى 

 .أن ٌكون عقد الزواج موثقاً  -أ 
أن ٌكون الزواج قد تم قبل بلوغ المإمن علٌها أو صاحبة المعاش سن الستٌن وٌستثنى من هذا الشرط الحاالت  -ب 
 :اآلتٌة 

.  حالة الزوج الذى كان قد طلق المإمن علٌها أو صاحبة المعاش قبل بلوؼها سن الستٌن ثم عقد علٌها بعد هذا السن (1
 .1/9/1975حاالت الزواج التى تمت قبل  (2

 .أال ٌكون متزوجاً بؤخرى -ج 
 :اإلبن  -3

: وٌشترط إلستحقاقه أال ٌكون قد بلػ سن الحادٌة والعشرٌن وٌستثنى من هذا الشرط ما ٌلى 
الطالب بما ال ٌجاوز مرحلة اللٌسانس أو البكالورٌوس بشرط عدم اإللتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ  -أ 

 .سن السادسة والعشرٌن وأن ٌكون متفرؼاً للدراسة
الحاصل على مإهل بشرط عدم اإللتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرٌن للحاصلٌن  -ب 

 .على اللٌسانس أو البكالورٌوس أو الرابعة والعشرٌن للحاصلٌن على مإهل أقل
 )العاجز عن الكسب وٌثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى على النموذج رقم   -ج 
 . المرفق (177

 :البنت  -4
 .وٌشترط إلستحقاقها أال تكون متزوجة

 . الوالدان ، ٌستحقان المعاش بدون شروط – 5
: وٌشترط إلستحقاقهم توافر شروط إستحقاق اإلبن أو البنت  باإلضافة إلى الشروط اآلتٌة  :اإلخوة واألخوات -  6

 . أال ٌكون أى من أوالد المإمن علٌه أو صاحب المعاش سبق إستحقاقه فى المعاش- أ 
 .أال ٌكون لؤلخ أو األخت دخبلً من أى مصدر ٌعادل قٌمة نصٌبه فى المعاش أو ٌزٌد علٌه- ب 
أال ٌكون لؤلخ أو األخت والد أو إبن أو بنت متوسط دخولهم جمٌعا من أى مصدر ٌعادل قٌمة معاش - ج 

 . المإمن علٌه أو صاحب المعاش أو ٌزٌد علٌه ، وال ٌعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الؽٌر
 

 ( 178)مادة 
 ٌستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فٌه واقعة وفاة المإمن علٌه أوصاحب المعاش وإعتباراً من أول 

 من قانون التؤمٌن 140الشهر التالى لتحقق واقعة اإلستحقاق فى الحاالت األخرى، وذلك مع عدم اإلخبلل بؤحكام المادة 
 0االجتماعى 

المرفق  (3)وٌتم توزٌع المعاش على المستحقٌن الذٌن تتوافر فٌهم شروط اإلستحقاق وفقاً لؤلنصبة المحددة بالجدول رقم 
  0بقانون التؤمٌن اإلجتماعى

وفى حالة وجود حمل مستكن ، ٌتم توزٌع المعاش بإفتراض عدم وجوده وفى حالة إنفصاله حٌا ٌتم إعادة توزٌع المعاش 
 . من أول الشهر التالى لهذا التارٌخ
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 ( 179)مادة 
 وٌعمل به اعتبارا من 25/05/2017 الصادر بتارٌخ 2017 لسنة 310مضافة بالقرار الوزاري  فقرة أخٌرة

1/07/2016 
 لسنة 90 أو1975 لسنة 79إذا توافرت فى المستحق  شروط اإلستحقاق ألكثر من معاش طبقا ألحكام القوانٌن أرقام 

:  فبل ٌستحق إال معاشاً واحداً وتكون أولوٌة اإلستحقاق وفقاً للترتٌب اآلتى 1978 لسنة 50 أو1976 لسنة 108 أو1975
 . المعاش المستحق عن نفسه -أ 
 .المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة -ب 
 .المعاش المستحق عن الوالدٌن -ج 
 .المعاش المستحق عن األوالد -د 

 .المعاش المستحق عن األخوة واألخوات-   هـ
. وإذا تساوت األولوٌة فى اإلستحقاق فٌستحق المعاش األسبق فى اإلستحقاق

وإذا نقص المعاش المستحق ذو األولوٌة األعلى عن المعاش ذو األولوٌة األقل أدى إلٌه الفرق ، وإذا قلت قٌمة كل 
. معاش على حده عن مائة جنٌه فٌتم  الجمع بٌن هذه المعاشات بما ال ٌجاوز هذا القدر

:  وإستثناء مما تقدم 
 .ٌجمع األوالد بٌن المعاشات المستحقة عن والدٌهم بدون حدود- 1
 .تجمع األرملة بٌن المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المستحق عن الزوج بدون حدود- 2
 . ٌجمع األرمل بٌن المعاش المستحق له عن نفسه والمعاش المستحق عن الزوجه بدون حدود- 3
 . ٌجمع المستحق بٌن المعاشات المستحقة عن شخص واحد بدون حدود- 4
 . ٌجمع المستحق بٌن المعاشات المستحقة طبقاً للقوانٌن المشار إلٌها والمعاش المستحق عن الشهٌد بدون حدود- 5

 : اآلتٌة التوارٌخ فى إال إلٌها المشار المعاشات بٌن الجمع حدود قواعد تطبق وال
 .المعاش صاحب أو علٌه المإمن وفاة تارٌخ - 1
 .حٌاً  المستكن الحمل انفصال لتارٌخ التالى الشهر أول - 2
 . الوفاة لتارٌخ تالٌاً  كان إذا المعاش استحقاق تارٌخ - 3
 .المعاش استحقاق تارٌخ بعد علٌه الحصول حالة فً اآلخر المعاش استحقاق تارٌخ - 4
 عىم سبق التً للحاالت األولوٌة األعلى ذي المعاش عن األدنى األولوٌة ذي المعاش فى المستحق نصٌب زٌادة تارٌخ - 5

  .ةالماد هذه تطبٌق أحكام نتٌجة األدنى األولوٌة ذي المعاش على حصولها
 .فى المعاش الحق له الذي عاد للمستحق بالنسبة وذلك قطعه السابق المعاش فى الحق عودة تارٌخ - 6

 
(180)مادة  7  

ٌوقؾ صرؾ معاش المستحق فى حالة اإللتحاق بؤي عمل والحصول منه على دخل صافى ٌساوى قٌمة المعاش أو ٌزٌد 
علٌه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرؾ إلٌه الفرق من المعاش وإذا قلت قٌمة كبلً من المعاش والدخل عن مائة جنٌه فٌتم 

. الحصول على الفرق من المعاش  بما ال ٌجاوز هذا القدر
وٌقصد بالدخل الصافى مجموع ما ٌحصل علٌه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات تؤمٌن الشٌخوخة والعجز 

. الوفاه والمكافؤة وتؤمٌن المرض إن وجد والضرائب
وٌتم تطبٌق حدود الجمع فى تارٌخ إستحقاق المعاش أو فى تارٌخ اإللتحاق بعمل ثم ٌتم مراجعة حدود الجمع فى ٌناٌر 

.  من كل عام
.  وال ٌترتب على حصول العامل على إجازة خاصة أو إعارة ألى سبب من األسباب إٌقاؾ تطبٌق حدود الجمع

كما ٌوقؾ المعاش فى حالة مزاولة مهنة تجارٌة أو ؼٌر تجارٌة منظمة بقوانٌن أو لوائح لمدة تزٌد على خمس سنوات 
. متصلة وفى حالة ترك مزاولة المهنة ٌعود الحق فى صرؾ المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتارٌخ ترك المهنة

:  وإستثناء مما تقدم  
. ٌجمع المستحق بٌن المعاش المستحق وبٌن الدخل فى حدود مائة جنٌه -أ 
 .تجمع األرملة أو األرمل بٌن المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة وبٌن الدخل بدون حدود -ب 

 
 )مكررا 180 ( مادة

 1/07/2016 وٌعمل به اعتبارا من 25/05/2017 الصادر بتارٌخ 2017 لسنة 310مضافة بالقرار الوزاري 
 من جزء إلٌه آل قد بعض المستحقٌن كان ، وإذا المسىتحق صرؾ المعاش فً الحق ٌعود إٌقاؾ المعاش سبب زوال حالة فً

 .إٌقافه سبب زال من معاش من إلٌهم آل الذي الجزء معاشاتهم بقدر ضفتخؾ واألٌلولة الرد عملٌات نتٌجة إٌقافه السابق المعاش
 

 ( 181)مادة 
:  ٌقطع معاش المستحق فى الحاالت اآلتٌة

.  وفاة المستحق -1
.  زواج األرمل أو األرملة أو المطلقة أو البنت أو األخت -2
.   سنة21بلوغ اإلبن سن  -3
.  زوال حالة العجز بالنسبة لئلبن أو األخ -4
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بلوغ اإلبن أو األخ الطالب سن السادسة والعشرٌن وإستثناءاً من ذلك ٌستمر صرؾ معاش الطالب الذى بلػ  -5
.  السن المشار إلٌها خبلل السنة الدارسٌة حتى نهاٌة تلك السنة

.  إنتهاء تفرغ اإلبن أو األخ الطالب وذلك بسبب إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة -6
بلوغ اإلبن أو األخ الحاصل على مإهل اللٌسانس أو البكالورٌوس أو ما ٌعادلهما سن السادسة والعشرٌن أو  -7

.  إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أٌهما اسبق 
بلوغ اإلبن أو األخ الحاصل على مإهل أقل من اللٌسانس أوالبكالورٌوس سن الرابعة والعشرٌن أو التحاقه  -8

.  بعمل أو مزاولته مهنة اٌهما اسبق 
(.  179)توافر شروط إستحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادة  -9

من أول الشهر الذى وقعت فٌه الوفاة إال إذا كان قد صرفه قبل الوفاة فٌقطع من أول  (1)وٌقطع المعاش فى الحالة رقم 
.  من أول الشهر الذى حصل فٌه المستحق على المعاش اآلخر (9)الشهر التالى لشهر الوفاة ، وٌقطع فى الحالة رقم 

 . كما ٌقطع المعاش فى الحاالت اآلخرى من أول الشهر التالى لتارٌخ تحقق الواقعة الموجبة للقطع
 

 (182)مادة 
 1/07/2016 وٌعمل به اعتبارا من 25/05/2017 الصادر بتارٌخ 2017 لسنة 310معدله بالقرار الوزاري 

ٌتم رد النصٌب فى المعاش الذى ٌقطع أو ٌوقؾ كلٌاً أو جزئٌاً  نتٌجة إعمال القواعد الواردة بالمواد السابقة على 
: علً أن ٌكون ذلك علً مرحلتٌن كما ٌلً  بالتساوي المستحقٌن من ذات الفئة أوالً 

:  المرحلة األولً 
.  ٌكون الرد علً المستحقٌن الذٌن استحقوا نصٌبهم بالكامل أو جزئٌا 

: المرحلة الثانٌة 
. ٌكون الرد علً المستحقٌن الذٌن استحقوا انصبتهم بالكامل فقط 

 :وفى حالة عدم وجود مستحقٌن من ذات الفئة ٌتم الرد على المستحقٌن من الفئات اآلخرى مع مراعاة الترتٌب اآلتى 
 

المعاش  علٌه فئة المستحق الذى ٌردمعاشه الموقوؾ أوالمقطوع فئة المستحق 

السابق )أو المطلقة  أو األرمل األرملة
 (1/7/2015استحقاقها قبل 

األوالد  -1
. الوالدان -2
. اإلخوة و األخوات -3

األوالد 
.  أو األرملاألرملة -1
الوالدان  -2

الوالدان 
  . أواألرملاألرملة -1
. األوالد -2
. اإلخوة و األخوات -3

المرفق بقانون التؤمٌن  (3)وٌراعى عـدم تجـاوز نصـٌب المسـتحق الحد األقـصى لنصـٌبه المحـدد بالجدول رقم 
. االجتماعى 

 
 ( 183)مادة 

 وٌعمل به اعتبارا من 25/05/2017 الصادر بتارٌخ 2017 لسنة 310مضافة بالقرار الوزاري  فقرة أخٌرة
1/07/2016 

للطبلق أو الترمل ولم ٌتم الحصول على معاش عن الزوج األخٌر من أي األرمل  ٌعود الحق فى المعاش لؤلرملة أو 
 0من صندوقى التؤمٌن اإلجتماعى أو الخزانة العامة أٌاً كانت قٌمته 

وفى جمٌع األحوال اذا كان المعاش الذى سٌعود الحق فٌه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقٌن فٌخفض 
  0معاشهم بقٌمة ما سبق رده علٌهم من هذا المعاش

 .اة الوؾ تارٌخ فً بافتراض استحقاقه المعاش توزٌع ةبمراعا الوفاة تارٌخ فً اسىتحقاقه عىم حالة فى األرمل معاش وٌحدد
 

 ( 184)مادة 
 1/07/2016 وٌعمل به اعتبارا من 25/05/2017 الصادر بتارٌخ 2017 لسنة 310معدله بالقرار الوزاري 

 فى حالة طبلق أو ترمل البنت أو األخت أو عجز اإلبن أو األخ عن الكسب بعد وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش 
 :  ولم ٌسبق ألحد منهم إستحقاقه فً المعاش ٌتم تحدٌد المعاش المستحق لهم بمراعاة ما ٌلى 

ٌقدر المعاش بما كان ٌستحقه بإفتراض توافر شروط اإلستحقاق فً تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب  -1
 . وذلك منسوباً إلى قٌمة معاش المإمن علٌه أو صاحب المعاش وما أضٌؾ إلٌه من زٌادات حتى تارٌخ اإلستحقاق، المعاش

 .وٌراعً فً تحدٌد قٌمة المعاش الحاالت المماثلة التً استحقت فً المعاش قبل تحقق واقعة االستحقاق 
 من قطع معاش أحد المستحقٌن أو  والناتجةإفادة المستحق من حاالت رد المعاش السابقة على تارٌخ إستحقاقه  -2

 .بما ال ٌجاوز كامل قٌمة معاش المإمن علٌه أوصاحب المعاش ، وذلك عن مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات
 . لما سبقوفقاً تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات وذلك على أساس قٌمة المعاش المستحق بعد تحدٌده  -3
 .لما سبقوذلك على أساس قٌمة المعاش المستحق بعد تحدٌده وفقاً  والدخل تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش -4
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كما ٌراعً إعادة تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش وصافً الدخل لباقً المستحقٌن علً ان ٌتم تطبٌق قواعد الرد المشار 
 . من هذا القرار بما ال ٌجاوز معاش المإمن علٌه أو صاحب المعاش 182إلٌها بالمادة 

 
 ( 185)مادة 

 1/07/2016 وٌعمل به اعتبارا من 25/05/2017 الصادر بتارٌخ 2017 لسنة 310معدله بالقرار الوزاري 
ٌعاد توزٌع المعاش بٌن جمٌع المستحقٌن فً تارٌخ زوال السبب وذلك  الحق فً المعاش السابق قطعه عودة فً حالة  

  : مع مراعاة ماٌلى 
  . المعاش الذي سٌعاد توزٌعه ٌتحدد بمعاش المإمن علٌه أو صاحب المعاش -1
المسـتحقٌن الذٌن ٌعاد توزٌع المعاش  ال ٌعتبر من ٌتقاضى معاشاً دون المساس بحقوق باقى المستحقٌن من بٌن  -2

  . علٌهم
( 184)ٌعاد تقدٌر المعاش المستحق لحاالت دون المساس المستحقة فً تارٌخ عودة الحق وفقا ألحكام المادة  -3

من المادة  (2)من هذا القرار ، مع مراعاة إفادة المستحقٌن من حاالت رد المعاش من ذات الفئة بالتساوي عند تطبٌق احكام البند 
 .المشار إلٌها 

وٌراعً فً جمٌع األحوال أال ٌزٌد نصٌب المستحق عما كان علٌه قبل عودة الحق للمستحق الذي عاد له الحق فً 
 .المعاش 

ٌتم إعادة تقدٌر المعاش  دون المساس أستحق فً المعاش بداٌةالمعاش الذي عاد له الحق فً مستحق الإذا كان  -4
  . السابقفً تارٌخ عودة الحق وفقا ألحكام البند  ولحاالت دون المساس المستحقة  المستحق له
 

(  186)مادة 
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517فقرة أولً معدلة بالقرار الوزاري 

 فً حالة قطع معاش البنت أو األخت للزواج أو قطع معاش اإلبن أو األخ لؽٌر الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو 
بحد أدنى مائتا جنٌه وٌقصد بالمعاش الذى تحسب على أولوٌة أعلى ٌتم صرؾ منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة 

مراعاة جزء المعاش الذي آل إلٌه أو أستبعد من معاشه عند الصرؾ مع المعاش المستحق عن الشهر األخٌر أساسه هذه المنحة 
 .نتٌجة تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل

.    وال تصرؾ هذه المنحة إال مرة واحدة
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الثالث الفصل 
أحكام خاصة بصرؾ المعاشات 

( 187)مادة 
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 

ٌقدم طلب صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة أو أٌة مبالػ مستحقة طبقاً ألحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعى على النماذج المشار إلٌها 
: من هذا القرار وذلك وفقاً للمواعٌد اآلتٌة  (172)فى المادة 

خبلل خمس سنوات من تارٌخ اإلستحقاق بالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وتؤمٌن إصابات  -1
العمل وفى حالة تقدٌم الطلب بعد هذا المٌعاد فٌتم صرؾ المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فٌه طلب الصرؾ 

 .باإلضافة إلى قٌمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تارٌخ تقدٌم الطلب
 .خبلل خمسة عشر سنة بالنسبة لباقى الحقوق التؤمٌنٌة -2

. وٌنقطع سرٌان المٌعاد المشار إلٌه بالنسبة للمستحقٌن جمٌعاً إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد
. وٌوقؾ أداء المعاش الذى ال ٌتم صرفه لمدة سنتٌن على أن ٌعاد الصرؾ بالكامل عند تقدٌم طلب من صاحب الشؤن

 
مكررا  (187)مادة 

 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517مضافة بالقرار الوزاري 
 والمبالػ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاٌة فإذا لم توجد فٌتم الصرؾ المعاشاتتصرؾ 

 .إلى الولً الشرعً فإذا لم ٌوجد فتصرؾ إلى من ٌتقدم بقرار تعٌٌنه وصٌاً 
 القصر فى حالة بلوؼهم سن الرشد إلى من كان ٌصرؾ إلٌه المعاش ما لم ٌتقدم أحدهم بطلب معاشاًتوٌستمر صرؾ 
. لصرؾ المعاش بإسمه

 جنٌه فٌتعٌن التؤشٌر على الشٌكات المستخرجة 3000وإذا زادت قٌمة المبالػ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 
. بعدم الصرؾ إال بعد الحصول على إذن من نٌابة األحوال الشخصٌة

وفى جمٌع األحوال تلتزم جهات الصرؾ بؤن تخطر نٌابة األحوال الشخصٌة المختصة بقٌمة المعاش والمبالػ المستحقة 
وإسم من تصرؾ إلٌه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فإذا قررت المحكمة أن ٌصرؾ المعاش أو تلك المبالػ لشخص آخر فعلى 

 جهة الصرؾ إتخاذ اإلجراءات الخاصة بتنفٌذ ذلك القرار إعتباراً من معاش الشهر التالً إلخطار الجهة بالقرار
 
 ( 188)مادة 

  فً حالة تؽٌٌر الوصً أو القٌم أو الولً أو الوكٌل ، ٌصرؾ المعاش لصاحب الشؤن الجدٌد إعتباراً من معاش الشهر 
 التالً للشهر الذي قدم فٌه قرار الوصاٌة أو القوامة أو التوكٌل وكذلك المعاشات التً لم تصرؾ حتى هذا التارٌخ 

 
(  189)مادة 

 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 
بكل تؽٌٌر فى القومٌة للتؤمٌن االجتماعى على صاحب المعاش أو المستحق أو من ٌصرؾ باسمه المعاش إببلغ الهٌئة 

المرفق وذلك خبلل شهر على األكثر من  (189)أسلوب االستحقاق ٌإدى إلى قطع المعاش أو وقفه أوخفضه على النموذج رقم 
 .تارٌخ التؽٌٌر

 
( 190)مادة 

 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري   وفقرة خامسة بند أ 1فقرة أولً بند 
 8/10/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 590فقرة أخٌرة مضافة بالقرار الوزاري 

 وٌعمل به اعتبارا من 25/05/2017 الصادر بتارٌخ 2017 لسنة 310معدله بالقرار الوزاري - فقرة ثانٌة 
1/07/2016 

 وٌعمل به اعتبارا من 25/05/2017 الصادر بتارٌخ 2017 لسنة 310 بالقرار الوزاري ضافةم- فقرة أخٌرة 
1/07/2016 

: تصرؾ المعاشات من أى من الجهات اآلتٌة تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش
 ،  وللصندوق ومنافذ وماكٌنات الصرؾ اآللً التابعة لهامناطق ومكاتب الهٌئة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعً  -1

. المختص اإلتفاق مع جهات أخرى الستخدام مقار بها لصرؾ المعاشات
. وٌجوز له توصٌل المعاشات للمنازل للحاالت التى ٌحددها مجلس اإلدارة

. الخزانة العامة بوزارة المالٌة -2
. مكاتب هٌئة البرٌد -3
.  بنوك القرى -4
جهات العمل بالنسبة للعاملٌن السابقٌن بها والمستحقٌن عنهم وذلك بالنسبة لوحدات الجهاز اإلدارى للدولة  -5

. والقطاع العام
. بنك ناصر اإلجتماعً -6
. البنوك التجارٌة -7
. خزائن مدٌرٌات األمن -8
. الحسابات الجارٌة بالبنوك وماكٌنات الصرؾ اآللى التابعة لها -9
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 .دفاتر التوفٌر والحسابات الجارٌة بالهٌئة القومٌة للبرٌد وماكٌنات الصرؾ اآللى التابعة لها -10
فٌما عدا المعاشات المنصرفة من بنك ناصر  وٌتحدد تارٌخ صرؾ المعاشات إعتباراً من الٌوم العاشر من كل شهر

. االجتماعً فٌتم صرفها اعتبارا من الٌوم الخامس من كل شهر 
وٌجوز لرئٌسى الصندوقٌن تحدٌد تارٌخ الصرؾ للقائم بصرؾ المعاش إعتباراً من التارٌخ المحدد وفقاً لما سبق وحتى 

. نهاٌة شهر اإلستحقاق
وٌجوز تقدٌم مٌعاد بداٌة الصرؾ إذا كان أحد التارٌخٌن المشار إلٌهما بالفقرة األولى ٌصادفه إجازة رسمٌة أو مناسبة 

. دٌنٌه وٌكون ذلك باإلتفاق بٌن رئٌسى صندوقى التؤمٌن اإلجتماعى
:  وتظل المعاشات صالحه للصرؾ وفقاً لآلتى 

حتى الٌوم الخامس من الشهر التالً لشهر اإلستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرؾ المنصوص  (أ  )
فٌما عدا المعاشات المنصرفة من خبلل ماكٌنات ومنافذ الصرؾ اآللً التابعة ألي من ( 1)علٌها فى البند 

. الصندوقٌن فتظل صالحة للصرؾ لمدة الثبلثة أشهر التالٌة لشهر االستحقاق 
( 2)حتى نهاٌة شهر اإلستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرؾ المنصوص علٌها فى البنود من  (ب)

(. 5)إلى 
لمدة ثبلثة أشهر تالٌة لشهر اإلستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفه من جهات الصرؾ المنصوص علٌها فى  (جـ)

(. 7)،(6)البندٌن 
لمدة أربعة أشهر تالٌة لشهر اإلستحقاق بالنسبة لخزائن مدٌرٌات األمن مع مراعاة قٌدها بعد الٌوم الخامس من  (د  )

الشهر التالً لشهر اإلستحقاق بحساب جارى المبالػ الدائنة تحت التسوٌة وتصرؾ لمستحقٌها إعتباراً من 
. التارٌخ المشار إلٌه خصماً على هذا الحساب

   وعلى جهات الصرؾ رد المعاشات التى لم تصرؾ لمستحقٌها حتى نهاٌة المدة المشار إلٌها فى موعد ال ٌتجاوز 
. الخمسة عشر ٌوماً التالٌة لتارٌخ إنتهاء مدة صبلحٌة الصرؾ

وعلً الجهة المختصة صرؾ المعاشات المرتدة فور تقدم صاحب الشؤن إلٌها بطلب مرفقاً به إخطار من جهة الصرؾ 
. ٌفٌد عدم سابقة صرؾ المعاش

.  المرفق (190)ٌجوز صرؾ المعاشات بمقتضى توكٌل على النموذج رقم 
.   وال ٌخل هذا التوكٌل بصرؾ المعاش لصاحب الشؤن بنفسه

مع عدم االخبلل بما تقدم تكون المعاشات التً تصرؾ بواسطة بطاقات الصرؾ اآللً الصادرة من الهٌئة القومٌة 
للتؤمٌن االجتماعً ، متاحة للصرؾ اعتبارا من الٌوم األول من كل شهر ، سواء من خبلل منافذ الصرؾ األلً التابعة 

 . ATMلصندوقً التؤمٌن االجتماعً ، أو من خبلل ماكٌنات ال 
ٌصرؾ  الذي المستحق أو لصاحب المعاش إلكترونٌة خدمات تقدم أن المتخصصة الشركات خبلل من أو بذاتها للهٌئة وٌجوز

 تكالٌؾ أٌة الشؤن صاحب أو الهٌئة تحمٌل عدم الؽٌر بشرط وعن نفسه عن الذي ٌصرؾ المسىتحق أو نفسه عن المعىاش
 .الخدمات هذه تقدٌم مقابل إضافٌة

 
 ( 191)مادة 

إذا حدث إختبلؾ ؼٌر جوهري فً إسم من ٌتولى صرؾ المعاش فً مستند إثبات الشخصٌة عن اإلسم الوارد بشهادة 
 .المٌبلد أو المدون بكشوؾ الصرؾ وجب علٌه أن ٌتقدم بشهادة إدارٌة تثبت أن اإلسمٌن لشخص واحد

 .أما إذا كان االختبلؾ جوهرٌاً فٌجب علٌه إتباع القواعد العامة لتؽٌٌر اإلسم
 

(  192)مادة 
 :  فً السجن أحد اإلجراءٌن اآلتٌٌن هٌتبع فً صرؾ المعاش أثناء وجود صاحب 
أن ٌصرؾ المعاش إلى متولً شئون األسرة أو إلى أحد أفرادها الذي ٌحدده صاحب المعاش وذلك بإقرار منه  -1

. ٌعتمده مؤمور السجن الموجود به
 أن ٌودع بالحساب الجاري بإسم صاحب المعاش فً أحد البنوك بناء على طلب منه ٌعتمده مؤمور السجن -2

 .وموافقة البنك
تعٌٌن قٌم فتتخذ اإلجراءات الخاصة بصرؾ المعاش إلٌه إعتباراً من معاش الشهر التالً لتارٌخ تقدٌم قرار وفى حالة 

 . القوامة
 

  (193)مادة 
 1/10/2014 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126معدل بالقرار الوزاري  2بند

 تسوى الحقوق التؤمٌنٌة على أساس مدد اإلشتراك الثابته بالملؾ التؤمٌنى للمإمن علٌه فإذا كانت له مدد إشتراك لم 
:   تستوؾ بٌاناتها سوٌت الحقوق التؤمٌنٌة على أساس المدد الثابتة فقط مع مراعاة  ما ٌلى 

.  ال ٌصرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة إذا كان من شؤن مراعاة المدة ؼٌر الثابته إستحقاق معاش -1
إنهاء الخدمة تارٌخ خبلل سنة من ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة فً حالة العجز أوالوفاة المنهى للخدمة أو -2

 من قانون التامٌن االجتماعى  22مع تطبٌق احكام الماده ٌإدي للمإمن علٌه أو المستحقٌن عنه معاش العجز أو الوفاة 
ٌإدي تعوٌض الدفعة الواحدة المستحق عن مدة اإلشتراك الثابتة لدى صاحب العمل إذا لم ٌكن من شؤن مراعاة  -3

 .المدة التً لم تستوؾ بٌانات ضمها إستحقاق معاش
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وفى جمٌع األحوال ٌلتزم صاحب العمل بؤن ٌرفق بملؾ التؤمٌن اإلجتماعً الخاص بالمإمن علٌه صورة الخطاب 
. المرسل إلى الصندوق المختص لموافاته بالبٌان المعتمد لمدة اإلشتراك السابقة

 .وعلى الصندوق المختص تحدٌد المبالػ المستحقة بصفة نهائٌة وصرؾ الفروق لذوى الشؤن بعد إستٌفاء المستندات
 

 ( 194)مادة 
 تعتبر المبالػ المخصومة من اإلشتراكات بالقدر الذي ٌزٌد على المبالػ المستحقة وفقاً للقانون فً حكم اإلشتراكات 

( 129)المتؤخرة وٌلتزم صاحب العمل برد قٌمتها إلى الصندوق المختص مضافاً إلٌها المبالػ اإلضافٌة المقررة وفقاً لحكم المادة 
 .من قانون التؤمٌن اإلجتماعً

 
(  195)مادة 

 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري فقرة ثانٌة 
 تعتبرالمعاشات التى تصرؾ عن طرٌق إٌداعها بالحسابات الجارٌة فى أى من البنوك أو هٌئة البرٌد أو بدفاتر التوفٌر 

 . بهٌئة البرٌد قد تم صرفها بمجرد إٌداعها بالحساب الجارى أو دفتر التوفٌر لصاحب الشؤن
تلتزم البنوك ومكاتب البرٌد برد المعاشات ؼٌر المستحقة التى أودعت بالحسابات   بنص الفقرة السابقةاإلخبللمع عدم 

 . من تارٌخ العلم بذلك وذلك خبلل مدة ال تجاوز شهرطالما لم ٌتم سحبهاالجارٌة أو بدفاتر التوفٌر 
وتلتزم البنوك بإخطار كل من صندوقى التؤمٌن اإلجتماعى بجمٌع حاالت أصحاب المعاشات والمستحقٌن الذٌن 

بموجب بطاقات الصرؾ اآللى كما تلتزم بإخطار الصندوق المختص بالحسابات الجارٌة التى لم ٌطرأ علٌها معاشاتهم ٌصرفون 
حركة معامبلت لمدة سنتٌن بخبلؾ المعاشات ، وٌكون البنك مسئوالً عن أٌة مبالػ تصرؾ بالمخالفة ألحكام القانون فى حالة 

  .عدم قٌامه بهذا اإلخطار
 

 ( 196)مادة 
  26/1/2014 وٌعمل به من تارٌخ صدوره 2014 لسنة 009معدلة بالقرار الوزاري فقرة ثانٌة 

  .ٌتحمل صاحب الشؤن رسماً مقداره جنٌهاً واحداً مقابل صرؾ أى من الحقوق التؤمٌنٌة
وفى حالة وجود قائم بالصرؾ عن أكثر من مستحق ال ٌتعدد الرسم ، وٌراعى فى الصرؾ الدورى للمعاش إعتبار كل 

 . عند تحدٌد رسم الصرؾ قائما بذاتهمن معاش األجر األساسى ، ومعاش األجر المتؽٌر حقاً 
وٌإدى إلى جهة صرؾ المعاش مبلػ عشرٌن قرشاً من الرسم المستحق عن كل من معاش األجر األساسى ومعاش 

 .األجر المتؽٌر ، وٌصرؾ نصؾ هذا المبلػ إلى العاملٌن القائمٌن بصرؾ المعاشات بتلك الجهات
وإستثناء من األحكام السابقة ٌكون مقدار رسم صرؾ المعاش جنٌهاً واحداً بالنسبة ألصحاب المعاشات والمستحقٌن 

المعاملٌن بقانون المعاشات العسكرٌة الذٌن ٌلتزم الصندوق الحكومى بالصرؾ لهم وٌكون قٌمة المبلػ الذى  ٌإدى لجهة 
.  قرشاً 40الصرؾ من الرسم 

  :وٌرحل ما تم تحصٌله من الرسم أو الباقى منه بحسب األحوال إلى حساب خاص بالجهات اآلتٌة 
. الصندوق المختص بالنسبة للرسوم التى تم تحصٌلها ممن ٌلتزم هذا الصندوق  بصرؾ مستحقاتهم التؤمٌنٌة -1
الوزارات واألجهزة والهٌئات العامة بالنسبة للرسوم التى تحصلها أى منها ممن تلتزم بالصرؾ لهم وفقاً للمادة  -2

. 1975 لسنة 79الثالثة من القانون رقم 
وتخصص هذه الحصٌلة لحساب العاملٌن القائمٌن بتنفٌذ قوانٌن التؤمٌن االجتماعً وٌتم الصرؾ منها  وفقاً للقرار 

 . من قانون التؤمٌن اإلجتماعى (160)الصادر وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 
. وٌراعى عدم إعادة خصم الرسم عند صرؾ المعاشات المرتدة

وفى حالة تسوٌة المعاشات المرتدة لبنودها تتحمل حسابات الصندوق المختص بقٌمة الرسم بالنسبة للمعاشاًت الملتزمة 
 . بها

 
 ( 197)مادة 

على من ٌتولى صرؾ المعاش بموجب توكٌل أن ٌقدم إلى الجهة التؤمٌنٌة المختصة كل سنتٌن تبدأ من تارٌخ العمل به 
 . ستمرار سرٌان التوكٌلبإالمرفق  ( 197 )إقراراً من الموكل على النموذج رقم 

  .وٌلتزم الصندوق المختص بإخطار صاحب الشؤن بنموذج اإلقرار المشار إلٌه فى المواعٌد المحدده
 .  وٌعتبر تقدٌم اإلقرار المشار إلٌه فى المٌعاد المحدد شرطاً إلستمرار صرؾ المعاش بموجب التوكٌل

تعلٌماته للبنوك الخاضعة إلشرافه بعدم صرؾ أٌة معاشات من الحسابات إلصدار البنك المركزى وٌتم التنسٌق مع 
 .الجارٌة بناء على توكٌل إال بعد إستٌفاء النموذج المشار إلٌه
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الباب السابع 

التأمٌن على العمال أصحاب األجور الحكمٌة 
 من قانون التأمٌن اإلجتماعى 125وفقا لنص المادة 

 
الفصل األول 

التأمٌن على عمال المقاوالت 
 والبناء والتشٌٌد وعمال المحاجر وعمال المالحات

 16/4/2019 صادر بتارٌخ 2019لسنة  (152 )رقم مستبدل بالقرار الوزاري 

. وٌعمل به إعتباراً  من أول الشهر التالى لتارٌخ صدوره 
فٌتحدد تارٌخ بداٌة سرٌان أحكامها  ( 204 مكرر   ، 203،  (1) مكرر 202 مكرر ، 202، 200)فٌما عدا المواد اآلتٌة 

. بتارٌخ التعاقد على العملٌات التى ٌتم إبرام عقودها إعتبارا من تارٌخ بداٌة العمل بهذا القرار 
. 1/7/2016إعتباراً من  (210)وٌبدأ العمل بأحكام المادة رقم

 
 1/5/2019 ٌعمل بها من (198)مادة 

: المرفق من الفئات اآلتٌة (6)تسري أحكام هذا الفصل على العمال الموضحة مهنهم فً الجدول رقم    
. عمال المقاوالت الذٌن ٌرتبط عملهم بعملٌات المقاوالت  أٌاً كانت مدة العمل -1
 .عمال البناء والتشٌٌد أٌـاً كان محل البناء -1
 .عمال المحاجر -2
 . عمال المبلحات -3
 

 1/5/2019ٌعمل بها من  (مكرر198)مادة 
:    ٌشمل نظام التؤمٌن اإلجتماعً على فئات المإمن علٌهم المشار إلٌهم بالمادة السابقة التؤمٌنات اآلتٌة 

 .تؤمٌن الشٌخوخة و العجز و الوفاة  -1
 .تؤمٌن إصابات العمل  -2
 .تؤمٌن  المرض  -3

 
 1/5/2019 ٌعمل بها من (199)مادة 

        ٌتحدد أجر اإلشتراك الذي ٌُإدى على أساسه حصة المإمن علٌه فً إشتراكات التؤمٌن اإلجتماعً بالنسبة للعاملٌن الذٌن 
 .المرفق (7)تسرى فى شؤنهم أحكام هذا الفصل وفقاً للجدول رقم 

 
 تارٌخ التعاقد على العملٌات ٌعمل بها من (200)مادة 

 1/5/2019من  التى ٌتم إبرام عقودها إعتبارا من 
ٌكون حساب  األجور التً ٌتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فً إشتراكات التؤمٌن اإلجتماعً فً  عملٌات          

: المرفق وبمراعاة ما ٌلً  (8)المقاوالت وفقاً للنسبة أو القٌمة الواردة بالجدول رقم 
القٌمة الكلٌة للمقاولة أو قٌمة المبنى المراد تشٌٌده وبمراعاة أنه فً حالة إسناد بعض عملٌات المقاولة إلى مقاولٌن من  -1

الباطن تخصم قٌمة اإلشتراكات المستحقة عن هذه العملٌات من قٌمة اإلشتراكات المستحقة عن المقاولة ، وفى حالة إسناد 
جمٌع عملٌات المقاولة لمقاولٌـن من الباطـن ٌجـب أال تقل اإلشتراكات المستحقة عن مجموع العملٌات الداخلة فً 

المقاولة عن قٌمة اإلشتراكات المستحقة على القٌمة الكلٌة للمقاولة ، وفى جمٌع األحوال تخصم قٌمة العملٌات المعفاة من 
. القٌمة الكلٌة للمقاولة

. القٌمة اإلٌجارٌة للمحجر أو  المبلحة التً تستؽل بطرٌق اإلٌجار -2
 .  كمٌة المواد المستخلصة من المحجر أو المبلحة الذي ٌستؽل عن طرٌق تصارٌح اإلتاوة  -3

 
 1/5/2019 ٌعمل بها من (201)مادة 

ٌكون تحدٌد الوعاء الذي ٌتم على أساسه تحدٌد األجور التى ٌتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى اإلشتراكات    
:  وفقاً لآلتى 

العقد  أو  أمرالتشـؽٌل  أو  أمـرالتورٌد  أو  الفاتورة  أو  المقـاٌســة المعتمدة  و ؼٌرها من المســتندات                       -1
 .و الوسائل بحسب األحوال و ٌراجع هذا التحدٌد على ختامً األعمال 

 . قٌمة الترخٌص أو المخالفة الصادرة من الجهة اإلدارٌة المختصة   -2
 

 1/5/2019 ٌعمل بها من (مكرر 201)مادة 
وتؽطى   (199) من األجر المشار إلٌه بالمادة  (%11)  تتحدد حصة المإمن علٌه فً اإلشتراكات بواقع 

 %  . 1و تؤمٌن المرض بواقع    (%10)هذه الحصة تؤمٌن الشٌخوخة و العجز و الوفاة بواقع 
، وتؽطً هذه الحصة تؤمٌن ( 200)من األجور المشار إلٌها بالمادة  (%22)كما تتحدد حصة صاحب العمل بواقع 

 %( .4)و تؤمٌن المرض بواقع   (%3)و تؤمٌن إصابات العمل بواقع    (%15)الشٌخوخة و العجز و الوفاة بواقع  
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 1/5/2019 ٌعمل بها من  (202)مادة 

      تلتزم  الجهات التى تصدر تراخٌص البناء أو الهدم  أو التى تحرر مخالفاته بإببلغ مكتب الصندوق المختص ببٌانات 
 . الترخٌص ، و إسـم وعنوان المقاول الذي ٌقوم بتنفٌذه  ، أو بإســـم وعنوان الصادر بشـؤنه مخالفات البناء 

 
 تارٌخ التعاقد على العملٌاتٌعمل بها من  ( مكرر 202 )مادة 

 1/5/2019من  التى ٌتم إبرام عقودها إعتبارا من 
وفق منظومة  (198)من المادة  (2، 1)ٌتم التؤمٌن  على العمال الخاضعٌن ألحكام هذا الفصل الوارد بٌانهم بالبندٌن 

إلكترونٌة تتٌح للمقاول اإلتصال اإللكترونً بالمكتب التابع له  عملٌة المقاولة ، وبما ٌمكنه من إمداد المكتب بالمعلومات المختلفة 
:  عن العملٌة وعلى األخص ما ٌلً 

  (المهنة  - الـرقم القومً  -  الرقم التؤمٌنً – اإلســم  )أعداد العاملٌن وبٌاناتهم  -1
 . أجور العاملٌن  -2
 .مدد إلتحاق كل عامل بالعمل  -3

.        وذلك فى جمٌع العملٌات التى تتم بمعرفة مقاول أٌاً كان نوع العملٌة وعدد العاملٌن بها
       كما تتٌح هذه المنظومة اإلتصال بٌن المكتب التؤمٌنى المختص وكل من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى ووزارة القوى 

العاملة ، وذلك إلنهاء  إجراءات  الكشؾ الطبى اإلبتدائى على العامل لبٌان مدى لٌاقته الطبٌة لممارسة المهنة و قٌاس 
 . مستوى مهارته و إفادة المكتب المختص بالنتٌجة 

 
 تارٌخ التعاقد على العملٌات ٌعمل بها من (1 مكرر 202)مادة 

 1/5/2019من  التى ٌتم إبرام عقودها إعتبارا من 
ٌلتزم الصندوق المختص عن طرٌق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة  إستصدار بطاقات اإلشتراك الممؽنطة للمإمن 

:  علٌهم المخاطبٌن بؤحكام هذا الفصل ، على أن ٌتم تحمٌل البطاقة بكافة بٌانات المإمن علٌه وعلى األخص
 .إسم المإمن علٌه  -1
 .الرقم  التؤمٌنً  -2
 .الرقم  القومً  -3
 .المهنة  -4
 .مستوى  المهارة -5
 .بٌان بمدد اإلشتراك  فى النظام -6

     وتصدر البطاقة لمدة  خمس سنوات  وال ٌإدي المإمن علٌه أٌة مبالػ مقابل إصدار ها فى المرة األولى ، و ٌلتزم 
 .بؤداء تكلفتها عند كل تجدٌد 

 
 1/5/2019 ٌعمل بها من  (203)مادة 

    على المقاول إخطار مكتب الصندوق المختص الذي ٌقـع فً دائرته محل المقاولة عن كل مقاولة ٌقوم بتنفٌذها قبل البدء 
 201)فى التنفٌذ وبكل تؽٌٌر ٌطرأ على حجم المقاولة ، و ٌرفق بهذا اإلخطار صورة من أى من المستندات الواردة بالمادة  رقم 

 ( . 213)وذلك حسب طبٌعة كل عملٌة ، حتى و إن كانت العملٌة مستثناه من الخضوع ألحكام هذا الفصل وفقاً للمادة  (
و ٌجوز بقرار من رئٌس الصندوق المختص اإلستثناء من  اإلخطار عن العملٌة بمكتب محل المقاولة   فى العملٌات التى 

. ٌرى أنها بحسب طبٌعتها أو حجمها  تستلزم ذلك 
   وٌوضح باإلخطار إسم المقاول وعنوانه و رقمه التؤمٌنً و إسم ورقم  منشؤة المقاول ،كما ٌوضح مكان المقاولة و القٌمة     

: اإلجمالٌة لها أو قٌمة التؽٌٌر الذي طرأ علٌها، و على مكتب الصندوق إتخاذ ما ٌلى  
 .فتح ملؾ لعملٌة المقاولة  -1
 .إخطار المقاول برقم العملٌة ونسبة اإلشتراك و الكود السري الخاص بها بموجب  رسالة نصٌة الكترونٌة -2

 
 تارٌخ التعاقد على العملٌات ٌعمل بها من (  مكرر203)مادة 

 1/5/2019من  التى ٌتم إبرام عقودها إعتبارا من 
على المقاول أن ٌقوم بتسجٌــل جمٌع العاملٌن بالعملٌة الخاضعٌن ألحكام هذا الفصل ، وموافاة مكتب الصندوق       

:  إلكترونٌاً باآلتً  
بٌان شهري بالعاملٌن فى العملٌة الخاضعٌن ألحكام هذا الفصل ٌتضمن إسم كل منهم ورقمه التؤمٌنً ، ورقمه القومً ،  -1

 .ومهنته 
 . رقم اإلشتراك لمقاولً الباطن إن وجدوا -2
  (عدد العمال لكل مرحلة – المراحل – المدة  )خطة المشروع  -3

      وعلى المكتب  المختص فى ضوء ذلك فتح ملؾ تؤمٌنً للعمال ؼٌر المإمن علٌهم وتسجٌلهم وموافاة المقاول ببطاقات 
 .اإلشتراك الممؽنطة الخاصة بالعاملٌن لدٌه بالعملٌة لتوزٌعها علٌهم  

 
 تارٌخ التعاقد على العملٌات ٌعمل بها من (204)مادة 

 1/5/2019من  التى ٌتم إبرام عقودها إعتبارا من 
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    ٌلتزم المقاول بؤداء اإلشتراكات كاملة عن العملٌة محسوبة وفقاً للمواد السابقة وتشمل حصة صاحب العمل التى ٌلتزم 
بها وحصة العامل التى ٌلتزم بإقتطاعها من أجره ، وذلك بمراعاة الحساب التقدٌري ألعداد المإمن علٌهم العاملٌن فى العملٌة 

 .فى ضوء نسبة األجور التى ٌتم تحدٌدها لهم من مكتب الصندوق المختص 
 

 1/5/2019 ٌعمل بها من (205)مادة 
    على المقاول أن ٌسدد للصندوق  المختص اإلشتراكات المستحقة وفقاً للمادة السابقة عن كل دفعة أو مستخلص مستحق 

.        الصرؾ فً مٌعاد أقصاه أول الشهر التالً الستبلم إخطار الدفعة أو المستخلص 
   وبالنسبة للصادر لصالحه الترخٌص ، فٌتم سداد  اإلشتراكات المستحقة علٌه للصندوق فً أول الشهر التالى لتارٌخ  

. صدور الترخٌص 
.    أما بالنسبة  للمحرر له مخالفة البناء  فٌتم سداد  اإلشتراكات  إعتباراً من الشهر التالى لتارٌخ تحرٌر المخالفة  

و فى جمٌع األحوال ٌتم تحصٌل اإلشتراكات على ما تم تنفٌذه فعلٌاً من أعمال وذلك وفقاً لما توضحه الجهة الصادر عنها 
. الترخٌص 

وفى حالة التؤخٌر عن السداد  ٌلتزم المقاول أو صاحب الترخٌص أو المحرر له المخالفة بؤداء  المبلػ اإلضافً المنصوص 
من قانون التؤمٌن اإلجتماعً المشار إلٌه ، وٌعفى من هذا المبلػ إذا تم السداد خبلل خمسة عشر ٌوماً  (129)علٌه فى المادة 

 .  من تارٌخ وجوب األداء  
 

 1/5/2019 ٌعمل بها من (206 )مادة 
:  ٌلتزم ُمسند األعمال باآلتى   
إخطار مكتب الصندوق المختص بكل عملٌة مقاولة أو أى تؽٌٌر أو تعدٌل ٌطرأ علٌها خبلل ثبلثة أٌام قبل بدء تنفٌذ   -1

المقاولة أو التؽٌٌر أو التعدٌل على أن ٌرفق باإلخطار اإلقرار المقدم من المقاول الذى ٌفٌد إلتزامه بالتؤمٌن على جمٌع 
 بشؤن تنظٌم التعاقدات التى تبرمها 2018 لسنة 182 من القانون رقم 23العاملٌن بعملٌة المقاولة طبقاً ألحكام المادة 

 .الجهات العامة 
  و ٌوضح مسند األعمال باإلخطار إسم المقاول و عنوانه و رقمه التؤمٌنً و إسم  المسند إلٌه عملٌة المقاولة ورقمه 

التؤمٌنً و مكان المقاولة و القٌمة اإلجمالٌة لها و قٌمة التؽٌٌر بحسب األحوال و ٌرفق بهذا اإلخطار صورة طبق األصل 
 .من عقد المقاولة محرراً باللؽة العربٌة  

إخطار مكتب الصندوق المختص ببٌان كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرؾ موضحاً به تارٌخ إستبلم المقاول إخطار  -2
 .االستحقاق وكذا ختامً العملٌة

تعلٌق صرؾ كل دفعة أو مستخلص أو صرؾ الدفعة النهائٌة طبقاً لختامً األعمال على تقدٌم  المقاول الشهادة الدالة  -3
. على سداد مستحقات الصندوق المختص عن المقاولة

وإذا أخل مسند األعمال بؤى إلتزام مما سبق فإنه ٌكون مسئوالً بالتضامن مع المقاول عن سداد اإلشتراكات والمبالػ 
 .من قانون التؤمٌن اإلجتماعى (152)اإلضافٌة المستحقة عنها وذلك وفقاً لحكم المادة 

 
 1/5/2019 ٌعمل بها من (207)مادة 

     ٌلتزم الجهاز القائم على التؤجٌر أو التعاقد أو التصرٌح بإستؽبلل المحجر أو المبلحة بإخطار مكتب الصندوق المختص 
بكل تعاقد باستؽبلل محجر أو مبلحة، و بكل تؽٌٌر ٌطرأ علٌه خبلل ثبلثة أٌام من تارٌخ التعاقد أو التصرٌح أو التؽٌٌر وٌوضح 

. باإلخطار إسم صاحب العمل ورقم إشتراكه بالصندوق ومكان المحجر أو المبلحة وقٌمة عقد اإلٌجار أو التصرٌح و مدته 
   وعلى الجهاز المشار إلٌه حساب األجور التً تحدد على أساسها حصة صاحب العمل فً اإلشتراكات وفقاً للجدول رقم 

. المرفق عن كل مبلػ مستحق األداء من صاحب العمل مقابل إستؽبلل المحجر أو المبلحة (8)
  وعلى صاحب العمل أن ٌسدد االشتراكات المستحقة عن كل مبلػ ٌتم أداإه للجهاز المشار إلٌه مقابل اإلستؽبلل بموجب 

. شٌك مصرفً أو شٌك معتمد أو من خبلل منظومة الدفع اإللكترونى فً تارٌخ األداء باسم مكتب الصندوق المختص
    وعلى الجهاز المشار إلٌه تسلٌم مكتب الصندوق المختص الشٌكات أو أوامر الدفع اإللكترونى التً ٌتم إستبلمها من 

( 129)أصحاب األعمال فً الٌوم التالً إلستبلمها ، وفً حالة التؤخٌر ٌلتزم بؤداء المبلػ اإلضافً المنصوص علٌه فً المادة 
 .من قانون التؤمٌن االجتماعً المشار إلٌه عن كل شهر كامل من مدة التؤخٌر

 
 1/5/2019 ٌعمل بها من (208)مادة 

         على كل عامل من العمال الخاضعٌن ألحكام هذا الفصل الذٌن لم ٌتم إتخاذ إجراءات إشتراكهم وفقاً للمواد السابقة أن 
 )ٌتقدم إلى أى مكتب من مكاتب الصندوق المختص بطلب إشتراك فى هذا النظام ، وٌحرر  هذا الطلب على النموذج رقم 

. المرفق    ( 208
      وعلى مكتب الصندوق المختص إتخاذ إجراءات التؤمٌن على العامل فور تقدمه بطلب اإلشتراك وتسلٌمه بطاقة 

اإلشتراك الممؽنطة ، كما ٌلتزم المكتب المختص بإخطار وزارة القوى العاملة والهٌئة العامة للتؤمٌن الصحً إلٌكترونٌاً  
ببٌانات العامل وتارٌخ بدء إشتراكه إلتخاذ ما ٌلزم نحو إجراء قٌاس مستوى مهارته وإجراء الفحص الطبً اإلبتدائً له 
إلثبات حالته الصحٌة ومدى لٌاقته لممارسة المهنة المطلوب اإلشتراك عنها  ، و ذلك خبلل ثبلثة أشهر من تارٌخ بدء 

إشتراكه فى التؤمٌن و ٌكون للعامل إجراء قٌاس مستوى المهارة والكشؾ الطبً اإلبتدائً فى أي مكتب من المكاتب أو 
الفروع التابعة لكل من وزارة القوى العاملة و الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحً ، وٌتم موافاة المكتب التؤمٌنً المختص بالنتٌجة 

. إلكترونٌاً  فور إتخاذ اإلجراء
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     وعلى كل عامل سبق تسجٌله والتؤمٌن علٌه التقدم إلى المكتب  المختص بطلب للحصول على البطاقة الممؽنطة و إستٌفاء 
 .باقً إجراءات التؤمٌن المشار إلٌها

 
 1/5/2019 ٌعمل بها من (209)مادة 

   ٌتحمل الصندوق المختص فى جمٌع األحوال برسم الكشؾ الطبً اإلبتدائى على العامل، وتتحدد تكلفة هذا الكشؾ 
. وإجراءاته بموجب إتفاق ٌبرم بٌن رئٌس الصندوق المختص و رئٌس الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحً 

 .وٌتم إعادة عرض العامل على اللجنة الطبٌة لتوقٌع الكشؾ الطبى علٌه فى حالة تؽٌٌر مهنته 
وٌتعٌن على العامل تسلٌم بطاقة اإلشتراك إلى مكتب الصندوق المختص عند إنتهاء مدتها أو تؽٌٌر  المهنة ، و ٌسلم العامل 

. بطاقة أخرى
 .كما ٌتعٌن تسلٌم البطاقة فً جمٌع األحوال األخرى التً  ٌخرج بموجبها من مجال تطبٌق أحكام هذا الفصل

 
 1/5/2019 ٌعمل بها من ( مكرر 209)مادة 

  :ٌشترط إلنتفاع المإمن علٌه بؤحكام تؤمٌن المرض اآلتى 
 أن ٌكون قد روعً بشؤنه كافة إجراءات التؤمٌن المنصوص علٌها بالمواد السابقة - 1
. أن ٌكون المإمن علٌه قد سدد كافة اإلشتراكات المستحقة علٌه حتى تارٌخ إعتماد نموذج إشتراكه فً تؤمٌن المرض - 2
. أن ٌكون حامبلً لبطاقة إشتراك عامل مقاوالت سارٌة - 3

وٌشترط النتفاع المإمن علٌه بمزاٌا تؤمٌن المرض أن ٌكون مشتركاً فٌه لمدة ثبلثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، 
 .على أن ٌكون الشهران األخٌران متصلٌن 

 
 1/7/2016 ٌعمل بها من (210 )مادة 

.    تعتبر مدة صبلحٌة بطاقة المإمن علٌه مدة إشتراك فً التؤمٌن ، وٌتعٌن أداء اإلشتراكات عنها 
( 208 ، 204)وبالنسبة للفترات التى لم ٌتم أداء حصة المإمن علٌه  عنها خبلل مدة صبلحٌة البطاقة  وفقاً ألحكام المادتٌن 

. فٌلتزم المإمن علٌه بؤن ٌإدي حصته فى اإلشتراكات عن تلك المدد بؤي مكتب من مكاتب الصندوق 
  وفى حالة وفاة المإمن علٌه ٌكون لورثته الحق فى أداء اإلشتراكات عن المدة من تارٌخ آخر سداد حتى تارٌخ الوفاة أو 

تارٌخ إنتهاء مدة البطاقة أٌهما أسبق وذلك خبلل ثبلثة شهور من تارٌخ تقدٌم طلب صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة أو خصمها من 
 .الحقوق التؤمٌنٌة 

 
 1/5/2019 ٌعمل بها من (211)مادة 

       إذا حال المرض أواإلصابة اللذان ٌقعان للمإمن علٌه بٌنه وبٌن مزاولة العمل أو تجدٌد بطاقة اإلشتراك الممؽنطة فتعتبر 
مدة إشتراكه مستمرة خبلل هذه الفترة إذا ثبت العجز الكامل أو العجز الجزئً و صدر قراراللجنة الخماسٌة بعدم وجود عمل 

.   آخر له أو وقعت وفاته وٌتم تحصٌل اإلشتراكات المستحقة عنها
وتختص الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى بتحدٌد الفترات التى ٌحول المرض أو االصابة خبللها بٌن المإمن علٌه وبٌن أداء 

 .عمله 
 

 1/5/2019 ٌعمل بها من (212)مادة 
 إذا رؼب المإمن علٌه فً تعدٌل مستوى مهارته فعلٌه الحصول من الصندوق المختص على بٌان بحالته التؤمٌنٌة والتقدم به 

. إلى وزارة القوى العاملة 
 .وٌعدل أجر اشتراك المإمن علٌه إعتباراً من أول الشهر التالً لتارٌخ تعدٌل المهنة أو مستوى المهارة

 
 1/5/2019 ٌعمل بها من (213)مادة 

 :ال تسري أحكام هذا الفصل فً شؤن العملٌات اآلتٌة ( 206، 203 ) مع عدم اإلخبلل بؤحكام المادتٌن رقمى 
العملٌات التى ٌقوم بتنفٌذها الجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة و وحدات اإلدارة المحلٌة ووحدات القطاع العام و  -1

. قطاع األعمال العام بذاتها
العملٌات التً ٌتقدم صاحب العمل بطلب بإعفائه من أداء اإلشتراكات وفقاً ألحكام هذا الفصل أثناء التنفٌذ وقبل إنتهاء  -2

. العملٌة إذا رأت اللجنة أنها بحسب طبٌعتها و حجمها ٌتم تنفٌذها  بالعمالة الدائمة لصاحب العمل
عملٌات التورٌد أو التؤجٌر إذا إقتصر دور المورد أو المإجر بمقتضى عقد التورٌد أو اإلٌجار على مجرد التورٌد أو  -3

. تقدٌم الشًء محل اإلٌجار
عملٌات المبانً السكنٌة التً ال تجاوز تكلفتها اإلجمالٌة مائة ألؾ جنٌه بشرط أال ٌستخدم عنصر الخرسانة المسلحة فى  -4

.  بناء األساسات أو األعمدة
عملٌات دور العبادة التً ال تجاوز تكلفتها اإلجمالٌة ثبلثمائة وخمسون ألؾ جنٌه بشرط أن ٌكون قد تم تنفٌذها بالجهود  -5

الذاتٌة و أال تكون جزءاً من مبنً مستؽل لؽٌر العبادة، وٌقصد بالجهود الذاتٌة التطوع للعمل فً تشٌٌد المبنى بدون أجر و 
 .لٌس التبرع بقٌمة التكلفة المالٌة

أن تشترك الجهة القائمة بالتنفٌذ عن العمال  ( 3 ، 2، 1)           وٌشترط فً العملٌـات المنصوص علٌهـا فً البنـود 
 .القائمٌـــن بالعمل لدى الصندوق طبقاً  لقواعد اإلشتراك  النمطى 
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 1/5/2019 ٌعمل بها من (214)مادة 
من  ( 3 ، 2)       إذا تبٌن للصندوق وجود عمالة مإقتة ؼٌر مإمن علٌها فى العملٌات المنصوص علٌها فى البندٌن رقمى 

. المرفق  (8)المادة السابقة إلتزمت الجهة بؤداء االشتراكات على أساس نسب األجور المحددة بالجدول رقم 
من المادة السابقة  (1)      أما فى حالة وجود عمالة مإقتة ؼٌر مإمن علٌها فى العملٌات المنصوص علٌها فً البند  رقم 

فتلتزم الجهة باإلشتراك عن هذه العمالة نمطٌاً ، وفى حالة عدم قٌام الجهة المشار إلٌها باإلخطار وفقاً ألحكام المادتٌن رقمى 
 .المرفق  ( 8) تلتزم بؤداء اإلشتراكات على أساس نسب األجور المحددة بالجدول رقم  (203،206)
 

 1/5/2019 ٌعمل بها من  (215 )مـادة  
ٌجوز ألصحاب األعمال الذٌن تسند إلٌهم عملٌات مقاوالت وٌستخدمون فً تنفٌذها عمالة ممن وردت مهنهم بالجدول رقم 

المرفق ومإمنا علٌهم تؤمٌناً نمطٌاً ، طلب إسترداد ما تم أداإه من إشتراكات فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة محسوبة  (6)
.  علً أساس نسبة من اإلشتراكات السابق سدادها

وٌقدم طلب اإلسترداد إلً المكتب المشترك لدٌه عن العملٌة وذلك فً ٌناٌر وٌولٌو من كل عام عن الستة أشهر السابقة 
 ( مكرر 214 )وٌرفق به بٌان معتمد من جهة اإلسناد والمكتب النمطً المشترك لدٌه عن هإالء العمال وفقا للنموذج رقم 

. المرفق
و ٌقوم المكتب المقدم إلٌه الطلب بعرض ملؾ العملٌة وطلب اإلسترداد وبٌان العمالة المقدم علً اللجنة الفنٌة ألعمال 

. المقاوالت فً موعد أقصاه أسبوع من تارٌخ ورود الطلب إلٌه
:  وعلً اللجنة المشار إلٌها القٌام باآلتً 

.   التؤكد من مبلءمة مهن العمالة الواردة فً البٌان المقدم مع األعمال المنفذة  -1
 .مقارنة عدد العمالة التً ٌتكشؾ مبلءمة مهنهم مع األعمال المنفذة بالعملٌة خبلل الفترة المقدم عنها طلب اإلسترداد  -2
تحدٌد نسبة اإلشتراكات التً سٌتم ردها لصاحب العمل وذلك بمقارنة عدد هإالء العمال بعدد العمالة المفترض قٌامها  -3

 .   بتنفٌذ هذه األعمال 
. إخطار المكتب المختص بنسبة اإلشتراكات التى سٌتم ردها لصاحب العمل  -4

وعلً المكتب حساب قٌمة اإلشتراكات المطلوب ردها وفقا للنسبة المحددة بمعرفة اللجنة وعرضها علً لجنة رد الرصٌد الدائن 
 .

 1/5/2019 ٌعمل بها من (216)مادة 
  تشكل لجنة فنٌة ألعمال المقاوالت والمحاجر والمبلحات بقرار من رئٌس الصندوق المختص  برئاسة أحد السادة رإساء 

القطاعات أو اإلدارات المركزٌة بالصندوق و عضوٌة عدد من ذوى الخبرة فى مجال أعمال المقاوالت المختلفة من بٌن 
العاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة وٌكون إختصاص رئٌس اللجنة إختصاصاً إدارٌاً دون التدخل فى 

.  اإلختصاصات الفنٌة للجنة 
و ٌجوز لرئٌس الصندوق فى العملٌات الكبٌرة أو العملٌات ذات الطبٌعة الخاصة أن ٌطلب اإلستعانة بمن ٌراه من السادة أساتذة 

. الجامعات ومن المهندسٌن اإلستشارٌٌن وذلك بناء على عرض من رئٌس اللجنة
 .   كما تشكل بقرار من رئٌس الصندوق أمانة فنٌة للجنة من عدد كاؾ  من العاملٌن بالصندوق من ذوى الخبرة

 
 1/5/2019 ٌعمل بها من (217)مادة 

:   تختص اللجنة المشار إلٌها فً المادة السابقة باآلتى 
المرفق وتضاؾ هذه النسبة إلى الجدول المشار إلٌه  (8)تحدٌد نسب األجور فى العملٌات التً لم ترد ضمن الجدول رقم  -1

. وتعتبر جزءاً منه
 . المرفق (6)إقتراح إضافة مهن أخرى إلى المهن المنصوص علٌها فى الجدول رقم  -2

  وٌصدر قرار باإلضافة من الوزٌر المختص بالتؤمٌنات بناء على عرض رئٌس الصندوق بالنسبة   
 (.2و1)     للبندٌن رقمى 

إبداء الرأي فى المسائل الفنٌة التى ٌثور بشؤنها خبلؾ عند تطبٌق أحكام هذا الفصل ، وٌتم إعتماد قرار اللجنة من رئٌس  -3
 .الصندوق

 
 1/5/2019 ٌعمل بها من (218 )مادة

 على المكتب المختص عند ورود إخطار عن أعمال المقاوالت من المقاول أو الجهة المسندة أن ٌقوم بتحدٌد نسبة األجور فى 
المرفق خبلل ثبلثة أٌام على األكثر من  (217)المرفق وإخطار المقاول بها على النموذج رقم  (8)العملٌة وفقاً للجدول رقم 

تارٌخ إستبلم اإلخطار وذلك بموجب خطاب موصى علٌه بعلم الوصول أو بتسلٌمه للمقاول أو وكٌله بالٌد بعد التوقٌع باإلستبلم 
أمام الموظؾ المختص ، أو بؤى وسٌلة أخرى معتمدة ،  

و فى حالة تعدٌل نسب األجور أثناء تنفٌذ األعمال ٌلتزم المكتب باخطار المقاول بذلك بخطاب موصى علٌه بعلم الوصول أو 
. بؤى وسٌلة أخرى معتمدة 

وفى حالة عدم قبول المقاول لهذه النسبة علٌه التقدم بطلب إعتراض ٌفٌد ذلك للمكتب المختص خبلل ثبلثٌن ٌوماً من تارٌخ 
إستبلم اإلخطار وإال أصبحت النسبة نهائٌة ،  وفى حالة تقدٌم الطلب فى المٌعاد المشار إلٌه ٌقوم المكتب المختص بعرض ملؾ 

 ( 217) مادة  (3)إلبداء الرأي وفقاً إلختصاصها المحدد فى البند  ( 216)العملٌة على اللجنة الفنٌة المشار إلٌها فى المادة 
. وعلى المكتب إخطار المقاول بقرار اللجنة خبلل ثبلثة أٌام من تارٌخ وروده
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وال ٌترتب على اإلعتراض المقدم من المقاول توقفه عن سداد اإللتزامات المستحقة علٌه فى المواعٌد المحددة لذلك وفقاً لنسبة 
 .األجور التى تم إخطاره بها

 
 1/5/2019 ٌعمل بها من (219)مادة 

: ٌلتزم المكتب باآلتً  (8)    فً حالة عدم وجود نسبة للعملٌة المعروضة على المكتب بالجدول رقم 
المرفق  ( 217 )رقم  تحدٌد نسبة بصفة مإقتة إسترشاداً بؤقرب عملٌة مشابهة بالجدول وإخطار المقاول بها على النموذج -1

. وفقاً للمادة السابقة
 ( 217)من المادة    (3، 1)إتخاذ إجراءات عرض ملؾ العملٌة على اللجنة الفنٌة وفقاً إلختصاصها المحدد فى البندٌن  -2

.   وذلك خبلل خمسة عشر ٌوماً على األكثر من تارٌخ إخطار المقاول
 .إخطار المقاول بقرار اللجنة بتحدٌد النسبة خبلل ثبلثة أٌام من تارٌخ ورود القرار للمكتب  -3

 
 1/5/2019 ٌعمل بها من (220)مادة 

من قانون التؤمٌن اإلجتماعى أمام لجنة فحص  (157)    للمقاول أن ٌعترض على قرار اللجنة الفنٌة وفقا ألحكام المادة 
. المنازعات وذلك خبلل ثبلثٌن ٌوماً من تارٌخ إستبلم اإلخطار وإال أصبحت النسبة نهائٌة

     وٌصدر رئٌس الصندوق المختص قرار تشكٌل هذه اللجنة على أن ٌكون من بٌن أعضائها عدد من ذوى الخبرة فى مجال 
. المقاوالت من العاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة

     وٌقدم اإلعتراض إلى المكتب المختص بموجب إٌصال أو ٌرسل بالبرٌد المسجل بعلم الوصول مرفقاً به كافة األوراق 
. والمستندات التى تإٌد إعتراضه

       وال ٌترتب على اإلعتراض المقدم من المقاول توقفه عن سداد اإللتزامات المستحقة علٌه فى المواعٌد المحددة لذلك وفقاً 
 .لنسبة األجور التى تم إخطاره بها

 
 1/5/2019 ٌعمل بها من (221)مادة 

:  على مكتب الصندوق المختص قٌد طلبات اإلعتراض بسجل ٌعد لهذا الؽرض على أن ٌشتمل على البٌانات اآلتٌة 
. تارٌخ ورود الطلب -1
. رقم مسلسل لقٌد الطلب بالسجل وتارٌخ القٌد -2
. اسم المقاول مقدم الطلب ورقمه التؤمٌنً ورقمه القومى  وعنوانه -3
. اسم العملٌة ورقم اإلشتـراك عنها وإسم مسند األعمال وعنوانه -4
موضوع اإلعتراض مبٌناً به نسبة األجور التى حددها المكتب والقٌمة اإلجمالٌة للعملٌة ونسبة األجور التى حددتها  -5

 .اللجنـة الفنٌة ألعمال المقاوالت والمحاجر والمبلحات ورقم وتارٌخ إخطار المقاول بقرار اللجنة
 

 1/5/2019 ٌعمل بها من (222)مادة 
على مكتب الصندوق  المختص إحالة ملؾ المنازعة إلى لجنة فحص المنازعات  بعد إستٌفاء جمٌع األوراق والمستندات 

 .البلزمة للبت فى النزاع 
 

 1/5/2019 ٌعمل بها من (223)مادة 
ٌتم إخطار المقاول قبل المٌعاد المحدد للجلسة التً سٌتم فٌها بحث إعتراضه بخمسة عشر ٌوماً على األقل بخطاب موصى 
علٌه مع علم الوصول أو باٌة وسٌلة أخرى معتمدة لحضور إجتماع اللجنة وتقدٌم ما قد ٌكون لدٌه من مستندات أخرى وإبداء 

. وجهة نظره فً النزاع، وللمقاول أن ٌوكل فً الحضور أمام اللجنة من ٌراه 
  فإذا لم ٌحضر أي منهم فً المٌعاد المحدد ٌعاد إخطاره لحضور جلسة الحقة ، وذلك قبل موعد إنعقادها بؤسبوعٌن ، فإذا 

 .تخلؾ عن حضور اإلجتماع الثانً فللجنة أن تناقش النزاع فً ؼٌبته
 

 1/5/2019 ٌعمل بها من (224)مادة 
 ٌتم إخطار المكتب المختص بقرار اللجنة فى مٌعاد الٌتجاوز أسبوع من تارٌخ إعتماده وعلى المكتب إخطار المقاول 

بمضمون  قرار اللجنة بخطاب موصً علٌه بعلم الوصول أو باٌة وسٌلة أخرى معتمدة وذلك خبلل ثبلثة أٌام من تارٌخ ورود 
 .اإلخطار للمكتب

 
 1/5/2019 ٌعمل بها من (225)مادة 

 )تحدد المبالػ المستحقة للصندوق عن المقاوالت واألعمال المحدد قٌمتها بعملة أجنبٌة على أساس سعر الصرؾ المعلن 
 . فى تارٌخ السداد للمكتب ، وٌجوز للمقاول السداد بذات العملة  (سعر البٌع 

 
 1/5/2019 ٌعمل بها من (226)مادة 

على الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام والقطاع الخاص أن تعلق التعامل مع 
أصحاب األعمال والمإمن علٌهم على تقدٌم الشهادات والبطاقات الدالة على إشتراكهم بالصندوق المختص وعلى األخص 

: الجهات اآلتٌة 
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تعلٌق تجدٌد شهادة قٌاس المهارة ، وكذا تعلٌق تقدٌم الرعاٌة اإلجتماعٌة ، على تقدٌم العامل ما ٌفٌد : وزارة القوى العاملة   -
 . التؤمٌن علٌه و إنتظامه فى أداء اإلشتراكات 

تعلٌق إستخراج أو تجدٌد بطاقة الرقم القومً على تقدٌم ما ٌفٌد التؤمٌن  على العامل بالمهنة المراد : مصلحة األحوال المدنٌة  -
 .إثباتها فى البطاقة وإنتظامه فً أداء اإلشتراكات 

تعلٌق إصدار أي تصرٌح لتلك العمالة إال بعد تقدٌم ما ٌفٌد التؤمٌن  على العامل واإلنتظام فى  : اإلدارة العامة لتصارٌح العمل  -
 .أداء اإلشتراكات 

تعلٌق إصدار أي بطاقة تموٌن أو تجدٌدها لتلك العمالة إال بعد تقدٌم ما ٌفٌد التؤمٌن  على العامل واإلنتظام : وزارة التموٌن  -
 .فى  أداء اإلشتراكات 

ربط إستحقاق تلك العمالة لوحدات اإلسكان اإلجتماعً إال بعد تقدٌم ما ٌفٌد التؤمٌن  على العامل واإلنتظام :  وزارة اإلسكان  -
 .فى  أداء اإلشتراكات 

إخطار صندوق التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن بقطاع األعمال العام والخاص  بما لدٌها من حصر للعمالة :  النقابات المهنٌة  -
 (   . 198)المشار إلٌها فى المادة رقم 

 
 1/5/2019 ٌعمل بها من  (227 )مادة 

ٌقوم الصندوق المختص بإببلغ الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحً بالبٌانات اإلحصائٌة البلزمة عن أعداد المإمن علٌهم 
 .وتوزٌعهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهٌئة المذكورة فٌما ٌتوافر لدٌه وٌتعلق بنشاط الهٌئة 

كما ٌقوم بإعطاء المإمن علٌهم الذٌن تتوافر فى شؤنهم شروط اإلنتفاع بتؤمٌن المرض المستند الدال على ذلك ، على أن 
. تقوم الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحً بإعتماد وإستخراج البطاقة الصحٌة لمدة عامٌن فى ضوء ذلك

وتلتزم الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحً بتقدٌم خدمات العبلج والرعاٌة الطبٌة للمإمن علٌهم وذلك تبعاً لمحل السكن  أو 
 .لمنطقة العمل  

 
 1/5/2019 ٌعمل بها من (228)مادة 

 .المرفق فى حكم المقاول (8)    ٌعتبر الشخص الذي ٌقوم لحساب نفسه بؤحد األعمال المنصوص علٌها بالجدول رقم 
 

 1/5/2019 ٌعمل بها من  (229)مادة 
فً تطبٌق أحكام هذا الفصل ٌحل ممثل الجهاز المنوط به قٌاس مستوى المهارة بوزارة القوى العاملة محل ممثل صاحب 

 .من هذا القرار (106)العمل فً تشكٌل اللجنة المنصوص علٌها بالمادة 
 

 1/5/2019 ٌعمل بها من (230)مادة 
:   ٌوقؾ إنتفاع المإمن علٌه بتؤمٌن المرض فى الحاالت اآلتٌة  

 .إنتهاء مدة سرٌان بطاقة إشتراك عامل المقاوالت وحتى تجدٌدها  -1
 .إنتهاء مدة سرٌان البطاقة العبلجٌة وحتى تجدٌدها  -2
 .مدة التجنٌد اإللزامً واإلستبقاء واإلستدعاء للقوات المسلحة  -3
 .المدد التى ٌقضٌها المإمن علٌه خارج الببلد  -4

 
 1/5/2019 ٌعمل بها من (231 )مادة

على الصندوق المختص إصدار التعلٌمات البلزمة وعمل نماذج السجبلت والبطاقات والشهادات البلزمة لتنفٌذ أحكام هذا 
. الفصل

 
 

 ***
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الفصل الثانى 
التأمٌن على عمال النقل البرى 

(  232)مادة 
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري 

:  على الفئات التالٌة الفصل تسرى أحكام هذا 
المعدل 1973 لسنة 66ن على رخص القٌادة وفقا ألحكام قانون المرور رقمون فى القطاع الخاص الحاصلو السائق -1

:  وفقا لما ٌلى 1999لسنة 155بالقانون رقم 
 .السائق الحاصل على رخصة قٌادة مهنٌة من الدرجات األولى والثانٌة والثالثة -أ
 . السائق الحاصل على رخصة قٌادة جرار زراعى مفرد أو ذى مقطورة -ب

 السائق الذى ٌحمل رخصة قٌادة خاصة متى ثبت إشتؽاله على عربات النقل الخفٌفة أو سٌارات األجرة  التى -ج 
.  تعمل فى مجال النقل السٌاحى

. (توك توك)السائق الذي ٌحمل رخصة قٌادة دراجة نارٌة – د 
 .ن على سٌارات النقل فى القطاع الخاصون العاملوالتباع-  2

 
(  233)مادة 

( 9)ٌكون أجر االشتراك فى نظام التؤمٌن اإلجتماعى للمإمن علٌهم المشار إلٌهم فى المادة السابقة وفقاً للجدول رقم 
 . المرفق

 
( 234)مادة 

أن ٌتقدم إلى مكتب الصندوق المختص الذى ٌقع فى دائرته  (232) على العامل من الفئات المنصوص علٌها فى المادة 
: مرفقاً به  (234)محل إقامة العامل بطلب قٌده فى سجل عمال النقل البرى وٌحرر طلب اإلشتراك على النموذج رقم 

 . شهادة المٌبلد أو مستخرج رسمى منها -1
تقرٌر طبى صادر من اللجنة الطبٌة بالهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى بالنسبة للمإمن علٌه التباع موضحاً به نتٌجة  -2

 . الفحص الطبى اإلبتدائى
وٌتولى مكتب الصندوق المختص عرض التباع على اللجنة المشار إلٌها ، وبالنسبة للمإمن علٌه التباع  الذى لم ٌسبق 

عرضه على هذه اللجنة ٌتولى مكتب الصندوق المختص عرضه علٌها عند تقدمه بطلب تجدٌد البطاقة المشار إلٌها بالمادة 
.  وٌتحمل الصندوق  بقٌمة رسم الكشؾ الطبى ( 235)

 
(  235)مادة 

المرفق ، تكون سارٌة المفعول لمدة عام من تارٌخ اإلشتراك  ( 235 )ٌعطى التباع بطاقة إشتراك على النموذج رقم 
أوالتجدٌد بحسب األحوال وتسجل بها بٌانات السداد وتجدد هذه البطاقة لمدد تالٌة وترفق البطاقة التى إنتهت مدة سرٌانها بملؾ 

 . التؤمٌن الخاص بالمإمن علٌه بعد مراجعتها واعتماد المدة المسددة بها
 

 ( 236)مادة 
:       ٌإدى المإمن علٌه حصته فى نظام التؤمٌن اإلجتماعى بنفسه نقداً إلى مكتب الصندوق  المختص وفقا  لما ٌلى 

ٌإدى السائق مقدماً اإلشتراكات المستحقة عن الفترة من أول شهر بدء سرٌان الترخٌص أو تجدٌده وحتى نهاٌة  -1
السنة المالٌة الصادر خبللها الترخٌص وتإدى اإلشتراكات عن المدة المتبقٌة من مدة الترخٌص شهرٌاً وال ٌجوز التجدٌد قبل 

.  أداء اإلشتراكات المتؤخرة
 ٌإدى التباع اإلشتراكات شهرٌاً إعتباراً من بدء اإلشتراك وحتى إنتهاء مدة سرٌان بطاقة اإلشتراك المنصوص  -2

بما ال ٌجاوز الشهرٌن التالٌٌن إلنتهائها وفى حالة عدم السداد حتى نهاٌة هذه المدة ٌعد ذلك قرٌنه على  ( 235)علٌها بالمادة 
 .عدم اإلشتؽال

وٌجوز للمإمن علٌه أن ٌإدى حصته فى اإلشتراكات عن الشهور التالٌة  خبلل مدة سرٌان البطاقة مقدماً وفى حالة 
وفاته ٌكون لورثته الحق فى أداء اإلشتراكات من تارٌخ آخر سداد خبلل مدة سرٌان البطاقة وحتى نهاٌتها أوتارٌخ الوفاة أٌهما 

 . أسبق وذلك خبلل ثبلث شهور من تارٌخ تقدٌم طلب صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة
 

 ( 237)مادة 
على المإمن علٌه التباع أن ٌحافظ على بطاقة التؤمٌن الخاصة به ، وٌتعٌن علٌه تقدٌم هذه البطاقة إلى مكتب الصندوق 

:  المختص فى الحاالت اآلتٌة 
 . إنتهاء مدة البطاقة وٌحصل المإمن علٌه فى هذه الحالة على بطاقة تؤمٌن جدٌدة -1
 .سداد اإلشتراكات -2
 .إستحقاق أى من الحقوق التؤمٌنٌة -3
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 ( 238)مادة 

على مكتب الصنـدوق المختـص إعـطاء المإمن علٌه شهـادة على النـمـوذج رقم 
:   المرفق ، تفٌد سداده لحصته فى إشتراكات التؤمٌن اإلجتماعى فى الحاالت اآلتٌة (238)

.  التقدم ألول مرة للحصول على رخصة القٌادة -1
.  إنتهاء رخصة القٌادة وطلب تجدٌدها -2
. طلب تعدٌل درجة رخصة القٌادة -3
 

 ( 239)مادة 
 1/07/2016 وٌعمل به اعتبارا من 25/05/2017 الصادر بتارٌخ 2017 لسنة 310معدله بالقرار الوزاري 

تحدد حصة صاحب العمل فى إشتراكات التؤمٌن اإلجتماعى المطلوبة من أصحاب كل نوع من أنواع السٌارات فى 
المحدد للفئات المرخص لها بالعمل علً كل منها طبقا لنوعها ووفقا للحصص الواردة القطاع الخاص على أساس األجر 

 .المرافق (12)بالجدول رقم 
 

 ( 240)مادة 
تسدد حصة صاحب العمل فى إشتراكات التؤمٌن اإلجتماعى نقداً ومقدماً عن المدة المطلوب عنها رخصة السٌارة وتإدى 

. هذه اإلشتراكات إلى مكتب الصندوق  المختص
وٌستمر صاحب العمل مسئوال عن حصته فى اإلشتراكات حتى تمام نقل ملكٌة السٌارة بإدارة المرور وفقا لقانون 

. 1999 لسنة 155 المعدل بالقانون رقم 1973 لسنة 66المرور رقم 
 .وعلى المكتب المذكور أن ٌعطى صاحب السٌارة شهادة تدل على سداد حصته فى إشتراكات التؤمٌن اإلجتماعى

 
 ( 241)مادة 

:   ٌنهى إشتراك السٌارة فى الحاالت التالٌة 
.  سرقة السٌارة -1
 . تكهٌن السٌارة ببٌعها خردة -2

 . مرفقا به المستندات المطلوبة (241)وٌقدم طلب إنهاء اإلشتراك على النموذج رقم 
 

 ( 242)مادة 
على إدارات وأجهزة المرور أن تعلق إصدار أو تجدٌد أو تعدٌل درجة الرخصة الخاصة بالسائقٌن العاملٌن فى نشاط 
النقل البرى فى القطاع الخاص أو إصدار أو تجدٌد رخص تسٌٌر السٌارات بهذا القطاع على تقدٌم طالبٌها الشهادة المنصوص 

 (.240 ، 238)علٌها فى المادتٌن 
 

 ( 243)مادة 
:   تراعى األحكام اآلتٌة بالنسبة للمإمن علٌهم السائقٌن 

تختص المجالس الطبٌة بإثبات حاالت العجز وتارٌخ ثبوته وتتولى الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى تحدٌد درجة  -1
 .العجز

من قانون التؤمٌن اإلجتماعى المشار إلٌه ال ٌسرى فى شؤنهم شرط  (18)من المادة  (3)فى مجال تطبٌق البند  -2
 .عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل

 
(  244)مادة 

تعتبر مدة إشتراك المإمن علٌه ممتدة إذا حال المرض أو اإلصابة اللذٌن ٌقعان له أثناء مدة إشتراكه بٌنه وبٌن تجدٌد 
الرخصة أو مزاولة العمل على أن ٌإدى اإلشتراكات المستحقة خبلل هذه الفترة وحتى تارٌخ ثبوت العجز أو صدور قرار 

 .اللجنة الخماسٌة بعدم وجود عمل آخر بالنسبة للتباع أو وقوع الوفاة بحسب األحوال
 

 (245)مادة 
ٌصدر الصندوق المختص  التعلٌمات وٌعد اإلستمارات والنماذج البلزمة لتنفٌذ هذا الفصل كما ٌقوم بتسجٌل مدد 

.  وسدادات المإمن علٌه فى نظام المعلومات بالحاسب اآللى
 ***

 



ة  صري م وقائع ال ى  (تابع) 204 العدد –ال ة 5ف سن ر  مب سبت  2007 
 

80 

 

الفصل الثالث 
التأمٌن على عمال المخابز البلدٌة 

 ( 246)مادة 
 .المرفق (10)تسري أحكام هذا الفصل على العاملٌن بالمخابز البلدٌة بالقطاع الخاص الوارد مهنهم بالجدول رقم 

 
 ( 247)مادة 

 1/07/2016 وٌعمل به اعتبارا من 25/05/2017 الصادر بتارٌخ 2017 لسنة 310معدله بالقرار الوزاري 
 ٌتحدد األجر الشهري الذي تحسب على أساسه الحقوق التؤمٌنٌة للعمال المشار إلٌهم فى المادة السابقة وفقاً للحد األدنى 

 . ألجر اإلشتراك فى التؤمٌن
 

 ( 248)مادة 
عدا اإلشتراك المنصوص علٌه فى البند رقم تحدد حصتً صاحب العمل والمإمن علٌه فى إشتركات التؤمٌن اإلجتماعً 

 من قانون التؤمٌن اإلجتماعً المشار إلٌه وفقاً لؤلجور المشار إلٌها بالمادة السابقة وعدد العاملٌن فى هذا (17)من المادة  (9)
 .القطاع الذي ٌتم اإلتفاق علٌه بٌن وزارة التضامن اإلجتماعى والهٌئة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعً

 
(  249)مادة 

:  ٌتم التأمٌن على عمال المخابز وفقا لإلجراءات اآلتٌة 
على المكتب الفرعً لتشؽٌل عمال المخابز تحرٌر عقد تشؽٌل بٌن العامل وبٌن صاحب العمل وذلك بعد  -1

حصول العامل على شهادة المهارة أو شهادة القٌد التى تصدرها مدٌرٌة القوى العاملة تنفٌذاً لقرار وزٌر القوى العاملة بالمهنة 
المرفق  (1)التى سٌعمل بها وٌعتمد عقد التشؽٌل من المكتب المشار إلٌه من أصل وصورتٌن وٌقدم أصل العقد مع إستمارة رقم 
. نموذجها  المعتمدة والمختومة من مكتب التشؽٌل وترسل إلى مكتب الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل العمل

ٌتم إجراء الكشؾ الطبى األولى بتحدٌد صبلحٌة العامل لمزاولة المهنة التى سٌعمل بها وٌتحمل الصندوق  -2
 . المختص رسم الكشؾ الطبى

 
 ( 250)مادة 

المرفق نموذجها موضحا بها جمٌع العاملٌن  (2) ٌلتزم صاحب العمل فى ٌناٌر من كل عام بتحرٌر اإلستمارة رقم 
الموجودٌن لدٌه فى هذا التارٌخ ومهنهم وتقدٌمها إلى مكتب الصندوق المختص بعد إعتمادها من المكتب الفرعى لتشؽٌل عمال 

.  المخابز وذلك قبل نهاٌة الشهر المشار إلٌه
وعلى مكتب الصندوق مراجعة البٌانات الموجودة فى هذه اإلستمارة والتؤكد من صحتها كما ٌتعٌن على الصندوق 

.   المختص إستٌفاء هذه اإلستمارة طبقاً لما سبق فى حالة إمتناع صاحب العمل عن إستٌفائها
وٌتعٌن على الصندوق المختص إجراء حصر دورى للعمالة المشار إلٌها بكل مخبز بلدى مرة على األقل كل عام 

 .باإلشتراك مع مندوب وزارة القوى العاملة والهجرة ومكتب التشؽٌل المختص
 

 ( 251)مادة 
عند إنتهاء خدمة المإمن علٌه ألى سبب بعد إعتمادها من المكتب الفرعى  (6)ٌلتزم صاحب العمل بتقدٌم اإلستمارة رقم 

.  لتشؽٌل عمال المخابز خبلل أسبوع  من ترك العمل
وعلى مفتش الصندوق المختص عند التفتٌش على هذه المخابز تحرٌر اإلستمارة المشار إلٌها بالبند السابق فى حالة 

. تؤكده من أن العامل ترك الخدمة فى التارٌخ الذى تسفر عنه تحرٌات الصندوق
على  ( 6و2و1 )وفى جمٌع األحوال ٌتعٌن على مكتب الصندوق المختص إجراء مطابقة لتوقٌع صاحب العمل للنماذج 

ضمن نظام المعلومات على الحاسب  (6)وإستمارة  (1)نموذج توقٌع صاحب العمل الموجود بالمكتب وكذلك تسجٌل إستمارة 
 .اآللى

 
(  252)مادة 

 ٌعفى أصحاب المخابز الذٌن ٌستخدمون عماالً ٌسرى بشؤنهم هذا الفصل  من إمساك سجل لقٌد األجور على العمال 
 . الدائمٌن

 
 ( 253)مادة 

 على المكتب الفرعى  لتشؽٌل عمال المخابز أن ٌوضح على نسخ عقد العمل الذى ٌحرر بالنسبة لكل عامل إسم صاحب 
. العمل السابق وعنوانه وتارٌخ إنتهاء خدمة العامل لدٌه

 
 ***
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الباب الثامن 
أحكام عامة 

 
الفصل األول 

العالقة بٌن صندوقى التأمٌن اإلجتماعى 
 ( 254)مادة 

صندوقى  من قطاع ٌتبع أحد 1975 لسنة 79عند إنتقال المإمن علٌه الخاضع ألحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعى رقم 
لى قطاع ٌتبع الصندوق اآلخر، ٌلتزم الصندوق الذى قضٌت فٌه مدة اإلشتراك األخٌرة بتسوٌة وصرؾ التؤمٌن اإلجتماعى إ

كامل حقوقه التؤمٌنٌة وٌلتزم الصندوق اآلخر بؤداء القٌمة الرأسمالٌة لحقوق المإمن علٌه المستحقة لدٌه عن مدد اإلشتراك فى 
 . تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة

 
 ( 255)مادة 

 تقدر القٌمة الرأسمالٌة لنصٌب أحد صندوقى التؤمٌن اإلجتماعى فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة التى ٌلتزم بؤدائها 
المرفق وذلك بحسب الحالة التى ٌتم تسوٌة المعاش على أساسها وتبعاً لسن  ( 11 )إلى الصندوق اآلخر وفقاً للجدول رقم 

.  المإمن علٌه فى تارٌخ إستحقاق صرؾ المعاش
وٌتحمل كل صندوق بنصٌبه بتعوٌض الدفعة الواحدة والمكافؤة بنسبة المدة التى قضاها المإمن علٌه فى القطاع الذى 

.  ٌتبعه إلى مدة اإلشتراك الكلٌة
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الفصل الثانى 
العالقة بٌن صندوقى التأمٌن االجتماعى  

والخزانة العامة 
 ( 256)مادة 

 تقدر أجزاء المعاشات والزٌادات واإلعانات المضافة إلى المعاشات وكذا الزٌادة فى باقى الحقوق التؤمٌنٌة التى تلتزم 
 .بالتكلفة الفعلٌة التى ٌتحملها الصندوق المختصالخزانة العامة بؤدائها إلى صندوقى التؤمٌن اإلجتماعى 

 
 ( 257)مادة 

 .حساب مستقل ٌخصم علٌه بالمبالػ المشار إلٌها بالمادة السابقةصندوقى التؤمٌن اإلجتماعى ٌفرد بحسابات كل من 
التؤمٌن اإلجتماعى من المبالػ المشار إلٌها صندوقى بصرفها كل من  وتتم المطالبة شهرٌاً بالقٌمة النقدٌة للمبالػ التى قام

  .وعلى وزارة المالٌة أداء هذه القٌمة خبلل خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ المطالبة بها
 ***
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الفصل الثالث 
فض المنازعات 

 ( 258)مادة 
  ٌصدر رئٌس الصندوق المختص قرار بتشكٌل لجان تختص بفحص المنازعات الناشئة عن تطبٌق أحكام قانون التؤمٌن 
اإلجتماعى بما فٌها القرارات الصادرة من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى بثبوت حالة العجز لئلبن أو األخ العاجز عن الكسب أو 

بٌعة نوع النزاع طقرارها بثبوت الحاجة إلى معاونة شخص آخر لتقرٌر إعانة العجز ، وٌراعى فى تشكٌل هذه اللجان 
 .المعروض علٌها

 
 ( 259)مادة 

  مع عدم اإلخبلل باإلجراءات والقواعد الخاصة بفحص المنازعات الناتجه عن التؤمٌن على عمال المقاوالت ، تسرى 
القواعد واالجراءات الوارد ذكرها فى المواد التالٌة عند العرض على لجان فحص المنازعات المنصوص علٌها فى المادة 

(258). 
 

 ( 260)مادة 
خبلل مدة  (258)لصاحب الشؤن أن ٌتقدم إلى الصندوق المختص  بطلب عرض النزاع على اللجنة المشار إلٌها بالمادة 

أقصاها ثبلثون ٌوماً من تارٌخ إستبلمه اإلخطار المحدد لحقوقه لدى الصندوق المختص  أو بالمبالػ المستحقة علٌه أو من تارٌخ 
من قانون التؤمٌن اإلجتماعى المشار إلٌه أو من تارٌخ  (128)رفض إعتراضه على حساب المستحقات وفقاً ألحكام المادة 

. إخطاره بعدم ثبوت العجز عن الكسب أو عدم الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر
وٌسلم الطلب بموجب إٌصال أو ٌرسل بخطاب موصى علٌه مع علم الوصول مرفقا ً به كافة األوراق والمستندات التى 

. تإٌد إعتراضه
وال ٌترتب على الطلب المقدم من صاحب العمل توقفه عن سداد اإللتزامات المستحقة علٌه للصندوق المختص وفقاً 

 . ألحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعى فى المواعٌد المحددة لذلك
 

 ( 261)مادة 
على الجهة التى قدم إلٌها الطلب وفقاً ألحكام المادة السابقة أن تقوم بقٌد الطلبات بسجبلت تعد لدٌها لهذا الؽرض وفقا 

.  المرفق (261)لنموذج السجل رقم 
 .وعلى الجهة المذكورة تسلٌم الطلبات إلى اللجنة فور ورودها

 
 ( 262)مادة 

على اللجنة إخطار صاحب الشؤن قبل المٌعاد المحدد للجلسة بخمسة عشر ٌوماً على األقل بكتاب موصى علٌه مع علم 
. الوصول لحضور إجتماع اللجنة وتقدٌم ما قد ٌكون لدٌه من مستندات أخرى وإبداء وجهة نظره فى النزاع

  .وٌكون لصاحب الشؤن أن ٌحضر جلسات المناقشة بنفسه أو من ٌنوب عنه أو ٌوكله
فإذا لم ٌحضر أى منهما فى المٌعاد المحدد ٌعاد إخطاره لحضور الجلسة التالٌة  وذلك قبل موعد إنعقادها بؤسبوع على 

 .األقل فإذا تخلؾ عن حضور اإلجتماع الثانى فللجنة أن تناقش النزاع فى ؼٌبته
 

(  263)مادة 
 تجتمع لجنة فحص المنازعات مرة على األقل كل أسبوعٌن وتحدد كل لجنة أحد أٌام األسبوع لٌكون موعداً دورٌاً 

. إلنعقادها وٌجوز أن ٌستمر اإلجتماع ألكثر من جلسة واحدة لنظر المنازعات التى تقدم إلٌها
 .  وال ٌكون إجتماع اللجنة صحٌحاً إال بحضور جمٌع أعضائها

 
 ( 264)مادة 

 على رئٌس الجهاز المختص بموضوع النزاع أن ٌعرض على اللجنة مذكرة مفصلة بموضوع النزاع تبٌن وجهة نظر 
 .الجهاز المشار إلٌه مرفقاً بها كافة األوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع

 
 ( 265)مادة 

ٌصدر قرار اللجنة بؤؼلبٌة اآلراء وٌعد القرار من أصل وصورتٌن فى كل منازعة وٌوضح به موجز لموضوع 
المنازعة وملخص لما أبدى فٌها من آراء وأسباب القرار وحٌثٌاته وتارٌخ صدوره ، وٌوقع القرار من األعضاء وٌرفع إلى 

رئٌس الصندوق المختص  أو من ٌفوضه أو إلى مدٌر المنطقة المختص بحسب األحوال إلعتماده ، وٌنبؽى البت فى المنازعة 
.  من هذا القرار (260)خبلل خمسة وأربعٌن ٌوماً على األكثر من تارٌخ ورود الطلب إلى الجهة المشار إلٌها بالمادة 

وٌكون قرار اللجنة بالنسبة للمنازعة فى شؤن حساب المبالػ المستحقة لصندوق التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن بقطاع 
 .االعمال العام والخاص بناء على تحرٌاتها فى حدود تقرٌر الصندوق وطلبات صاحب العمل

 
 ( 266)مادة 

على اللجنة إببلغ القرار الصادر فى المنازعة إلى صاحب الشؤن بخطاب موصى علٌه مع علم الوصول فى مٌعاد ال 
. ٌجاوز ثبلثة أٌام من تارٌخ إعتماد القرار
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 ( 267)مادة 
تعدل المستحقات التى تم حسابها بناء على تحرٌات صندوق التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن بقطاع االعمال العام والخاص 

. من قانون التؤمٌن اإلجتماعى على ضوء قرار اللجنة (128)وفقاً للمادة 
وٌجوز الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خبلل الثبلثٌن ٌوماً التالٌة لصدور القرار وإال أصبح الحساب 

 .نهائٌاً 
 

 ( 268)مادة 
على رئٌس الصندوق المختص أن ٌرفع إلى الوزٌر المختص بٌاناً كل ثبلثة أشهر بعدد المنازعات التى عرضت على 

 .اللجان المشار الٌها بهذا الفصل وأنواعها وأسبابها وما تم بشؤنها والمقترحات الخاصة بإزالة أسبابها
 

 ( 269)مادة 
ٌنشر هذا القرار فى الوقائع المصرٌة وٌعمل به إعتباراً من أول الشهر التالى لتارٌخ نشره وٌلؽى كل ما ٌخالفه من 

. قرارات
 

 5/9/2007:   تحرٌرا فى 
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الجــــداول 
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بٌان بالجداول المرفقة 
  2007لسنة  ( 554)بقرار وزٌر المالٌة رقم 

بشأن القواعد المنفذه لقانون التأمٌن اإلجتماعى 
  1975 لسنة 79 الصادر بالقانون رقم 
 

رقم المادة صفحة إسم الجدول م 

1 
 الحد األدنى واألقصى ألجر اإلشتراك

 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126بالقرار الوزاري  الؽى الجدول 
 1/10/2014وٌعمل به اعتبارا من 

087 18 

2 
القٌمة الحالٌة التى ٌتعٌن على المإمن علٌه أداإها لوقؾ أقساط المبالػ المستحقة علٌه 

للصندوق المختص  
088 38 

 67 089بٌان بنسب العجز المتخلفة عن اإلصابة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل   3

 123 090الحد األقصى الرقمى لمعاش األجر األساسى  4

 171 091المبالػ التى ترد عند وقؾ العمل باإلستبدال  5

 094  لعمال المقاوالت - بٌان المهن الرئٌسٌة 6
198-

216 

 199 095لعمال المقاوالت – تحدٌد أجر اإلشتراك المإمن علٌه  7

 096تحدٌد نسب األجور  8

200-
212-214-
216-217-
218-228 

 233 106أجر اإلشتراك لعمال النقل البرى  9

 246 107جدول المهن الرئٌسٌة لعمال المخابز  10

 255 108جداول تحدٌد القٌمة الرأسمالٌة للمعاش  11

12 
حصة صاحب العمل قٌمة اشتراكات التؤمٌن اإلجتماعى وفقا ألنواع السٌارات التى 

ٌمتلكها 
111 125 

13 
أجر االشتراك األساسً فً تارٌخ بداٌة االشتراك للمإمن علٌهم من العاملٌن بالجهاز 
اإلداري للدولة والهٌئات العامة الخاضعٌن ألحكام قانون الخدمة المدنٌة الذٌن ٌلتحقون 

 30/6/2015بالخدمة بعد 
112 18 
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   (1 )جدول رقم 
الحد األدنى واألقصى ألجر اإلشتراك التأمٌنى 

 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126بالقرار الوزاري  الؽى الجدول  1
1/10/2014 
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  (2 )جدول رقم 
 1/10/2014 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126مستبدل بالقرار الوزاري 

 جنٌه 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها 
ن يسبق تقسٌطها حتى سن الست

القٌمة الحالٌة لقسط سنوى 
 جنٌه ٌدفع طوال 1قدره 

المدة المتبقٌة لبلوغ سن 
 الستٌن

المدة المتبقٌة 
لبلوغ سن 

 الستتن
 السن

القٌمة الحالٌة لقسط سنوى 
 جنٌه ٌدفع طوال المدة 1قدره 

 الستٌنالمتبقٌة لبلوغ سن 

المدة المتبقٌة 
لبلوغ سن 

 الستٌن
 السن

  سنة ملٌم جنٌه  سنة ملٌم جنٌه

10 18 20 40 12 36 40 20 

9 96 19 41 12 31 39 21 

9 72 18 42 12 26 38 22 

9 46 17 43 12 21 37 23 

9 18 16 44 12 15 36 24 

8 87 15 45 12 08 35 25 

8 55 14 46 12 01 34 26 

8 19 13 47 11 94 33 27 

7 81 12 48 11 85 32 28 

7 40 11 49 11 77 31 29 

6 96 10 50 11 67 30 30 

6 48 9 51 11 57 29 31 

5 96 8 52 11 46 28 32 

5 40 7 53 11 34 27 33 

4 80 6 54 11 21 26 34 

4 14 5 55 11 07 25 35 

3 44 4 56 10 91 24 36 

2 68 3 57 10 75 23 37 

1 85 2 58 10 57 22 38 

0 96 1 59 10 38 21 39 
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 ( 3 )جدول رقم 
 نسب العجز الناتج عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل

 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517مستبدل بالقرار الوزاري 
 

 

الحالة المرضٌة 
نسبة العجز 

 %

 : نزٌؾ المخ أو إنسداد شراٌٌن المخ ٌنتج عنه

 100شلل نصفى ؼٌر قابل للشفاء  -1

 80خزل نصفى مع فقد النطق -2

 60خزل نصفى مع صعوبة فى النطق -3

  50-25خزل نصفى أٌمن  -4

 40- 20خزل نصفى أٌسر -5

 70شلل بالطرؾ العلوى األٌمن -6

 50شلل بالطرؾ العلوى األٌسر -7

 35خزل بالطرؾ العلوى األٌمن -8

 25خزل بالطرؾ العلوى األٌسر -9

 50 - 10فقد النطق 10

 : إنسداد الشراٌٌن التاجٌة للقلب ٌنتج عنه

جلطة بالقلب مع تركٌب دعامة مصحوبة  -1
بقصور بالقلب 

20 - 25 

جلطة بالقلب مع إجراء جراحة بتوصٌل  -2
الشراٌٌن مع قصور بالقلب والقلب 

. متكافىء

25 -35 

 100عدم تكافإ القلب لمدة عامٌن  -3
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    (4  )جدول رقم 
 1/10/2014 وٌعمل به اعتبارا من 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126مستبدل بالقرار الوزاري 

الحد األقصى الرقمى لمعاش األجر األساسى 
 

الحد االقصى للمعاش  تارٌخ اإلستحقاق  

1/5/2013  790 

1/7/2014  810 

1/7/2015  896 

1/7/2016  992  

1/7/2017  1096  
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( 5)جدول رقم 
بٌان المبالػ التى ترد عند وقؾ العمل باالستبدال 
بالنسبة لكل جنٌة من المعاش الشهرى المستبدل 

 

السن فى تارٌخ 
وقؾ العمل 
 باالستبدال

 المدة المتبقٌة من المدة االصلٌة لالستبدال

1 2 3 4 5 

 جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم

40 700 11 900 22 500 33 600 43 300 53 

41 700 11 900 22 500 33 600 43 250 53 

42 700 11 900 22 500 33 600 43 200 53 

43 700 11 900 22 450 33 550 43 150 53 

44 700 11 900 22 400 33 500 43 100 53 

45 700 11 850 22 400 33 450 43 050 53 

46 700 11 800 22 400 33 400 43 950 52 

47 700 11 800 22 350 33 350 43 850 52 

48 700 11 800 22 300 33 300 43 750 52 

49 700 11 800 22 300 33 250 43 650 52 

50 700 11 800 22 300 33 200 43 550 52 

51 700 11 750 22 250 33 100 43 450 52 

52 700 11 700 22 200 33 000 43 300 52 

53 700 11 700 22 150 33 900 42 150 52 

54 700 11 700 22 100 33 800 42 000 52 

55 700 11 650 22 000 33 650 42 800 51 

56 700 11 600 22 900 32 500 42 600 51 

57 650 11 500 22 800 32 350 42 350 51 

58 600 11 500 22 700 32 200 42 100 51 

59 600 11 450 22 600 32 050 42 800 50 

60 600 11 400 22 500 32 900 41 500 50 

61 600 11 350 22 400 32 650 41 150 50 

62 600 11 300 22 300 32 400 41 800 49 

63 550 11 250 22 100 32 100 41 350 49 

64 500 11 200 22 900 31 800 40 900 48 

65 500 11 100 22 700 31 400 40 400 48 

66 500 11 000 22 500 31 100 40 900 47 

67 450 11 900 21 250 31 700 39 300 47 

68 400 11 800 21 000 31 300 39 700 46 

69 400 11 650 21 750 30 850 38 000 46 

70 400 11 500 21 500 30 400 38 300 45 
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( 5)تابع جدول رقم 
بٌان المبالػ التى ترد عند وقؾ العمل باالستبدال 
بالنسبة لكل جنٌة من المعاش الشهرى المستبدل 

السن فى 
تارٌخ وقؾ 

العمل 
 باالستبدال

 المدة المتبقٌة من المدة االصلٌة لالستبدال

6 7 8 9 10 

 جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم

40 400 62 100 71 400 71 300 87 800 94 

41 350 62 550 71 300 79 150 87 600 94 

42 300 62 - 71 200 79 - 87 400 94 

43 250 62 900 70 100 79 850 86 200 94 

44 200 62 800 70 - 79 700 86 - 94 

45 100 62 650 70 800 78 450 86 700 93 

46 - 62 500 70 600 78 200 86 400 93 

47 850 61 350 70 400 78 950 85 100 93 

48 700 61 200 70 200 78 700 85 800 92 

49 550 61 - 70 100 77 350 85 400 92 

50 400 61 800 69 600 77 - 85 900 91 

51 250 61 550 69 250 77 550 84 400 91 

52 100 61 300 69 900 76 100 84 800 90 

53 850 60 950 68 500 76 600 83 200 90 

54 600 60 600 68 100 76 100 83 500 89 

55 300 60 200 68 600 75 450 82 800 88 

56 - 60 800 67 100 75 800 81 - 88 

57 650 59 350 67 550 74 050 81 100 87 

58 300 59 900 66 900 73 300 80 100 86 

59 900 58 350 66 200 73 400 79 100 85 

60 500 58 800 65 500 72 500 78 - 84 

61 - 58 100 65 600 71 450 77 800 82 

62 500 57 400 64 700 70 400 76 400 81 

63 850 56 600 63 700 69 150 75 900 79 

64 200 56 800 62 700 68 900 73 300 78 

65 500 55 850 61 500 67 450 72 700 76 

66 800 54 900 60 300 66 - 71 - 75 

67 950 53 800 59 650 64 400 69 150 73 

68 100 53 700 58 600 63 800 67 300 71 

69 200 52 550 57 150 62 050 66 300 69 

70 300 51 400 56 700 60 300 64 300 67 
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( 5)تابع جدول رقم 
بٌان المبالػ التى ترد عند وقؾ العمل باالستبدال 
بالنسبة لكل جنٌة من المعاش الشهرى المستبدل 

السن فى تارٌخ 
وقؾ العمل 
 باالستبدال

 المدة المتبقٌة من المدة االصلٌة لالستبدال

11 12 13 14 15 

 جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم

40 800 101 650 108 900 114 900 120 600 126 

41 600 101 300 108 600 114 550 120 100 126 

42 400 101 - 108 300 114 700 120 600 125 

43 150 101 700 107 950 113 750 119 100 125 

44 900 100 400 107 600 113 300 119 600 124 

45 550 100 - 107 100 113 750 118 100 124 

46 200 100 600 106 600 112 200 118 500 123 

47 800 99 100 106 - 112 550 117 700 122 

48 400 99 600 105 400 111 900 116 900 121 

49 900 98 - 105 770 110 050 116 - 121 

50 400 98 400 104 - 110 200 115 - 120 

51 750 97 650 103 100 109 150 114 900 118 

52 100 97 900 102 200 108 100 113 700 117 

53 300 96 950 101 150 107 900 111 400 116 

54 500 95 - 101 100 106 700 110 900 114 

55 600 94 900 99 850 104 250 109 300 113 

56 700 93 800 98 600 103 800 107 600 111 

57 600 92 550 97 100 102 150 106 800 109 

58 500 91 300 96 600 100 500 104 900 107 

59 200 90 800 94 900 98 550 102 800 105 

60 900 88 300 93 200 97 600 100 600 103 

61 400 87 550 91 250 95 400 98 200 101 

62 900 85 800 89 300 93 200 96 800 98 

63 150 84 850 87 050 91 750 93 100 96 

64 400 82 900 85 800 88 300 91 400 93 

65 450 80 650 83 350 86 600 88 500 90 

66 500 78 400 81 900 83 900 85 600 87 

67 350 76 500 79 300 81 100 83 600 84 

68 200 74 700 76 700 78 300 80 600 81 

69 - 72 250 74 050 76 450 77 600 78 

70 800 69 800 71 470 73 600 74 600 75 

:  مالحظات 
ٌتحدد سن المستبدل وقت وقؾ العمل باالستبدال بالسن التى تم على اساسها حساب رأس المال المقابل للمعاش  -1

. المستبدل مضافا الٌها عدد السنوات الكاملة المنقضٌة من تارٌخ بدأ العمل باالستبدال حتى تارٌخ وقؾ العمل به 
تحدد المدة المتبقٌة لوقؾ العمل باالستبدال بقسمة عدد الدفعات الشهرٌة الواجب تحصٌلها من تارٌخ وقؾ العمل  -2

 .  12باالستبدال حتى تارٌخ انتهاء مدته االصلٌة على 
لحساب المبلػ المقابل لمدة تتضمن كسرا من السنة تتبع طرٌق النسبة والتناسب بٌن المدتٌن الصحٌحتٌن اللتٌن  -3

.  تقع بٌنهما المدة المطلوبة 
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(  6)جدول رقم 
  بٌان المهن الرئٌسٌة

 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517مستبدل بالقرار الوزاري 
 1/5/2019 وٌعمل به من 2019 لستة 152معدل بالقرار الوزاري 

 

 .نجار*   .مبلط*  

. عامل خرسانة*   . حداد*  

. عامل حفر ابار*   . براد*  

. عامل قطع ونحت*   . كهربائى*  

. عامل تركٌبات واصبلح وصٌانة*   . سباك صحى*  

. عامل زجاج*   . لحام*  

. عامل تشؽٌل ماكٌنات ومعدات*   . نقاش*  

. مبٌض*   . بناء*  

. سمكرى*   . عامل وضع طبقات عازلة*  

. عامل عادى*   . سائق معدات مٌكانٌكٌة* 

. سروجً سٌارات*   . منجد أفرنجى*  

. عامل تركٌب موكٌت*   . (جناٌنً  )عمال الزراعة *  

. سفرجى- طباخ *   . امن وحراسة*  

. صٌاد*   . ؼواص*  

  
 األعمال العاملةٌحدد صندوق التؤمٌن اإلجتماعى للعاملٌن بقطاع األعمال العام والخاص باإلشتراك مع وزارة القوى 

. التى تندرج تحت المهن المشار إلٌها
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ة  صري م وقائع ال ى  (تابع) 204 العدد –ال ة 5ف سن ر  مب سبت  2007 
 

95 

 

 
   .(7)جدول رقم 

 بتحدٌد أجر إشتراك المؤمن علٌه
 1/5/2019 وٌعمل به من 2019 لستة 152معدل بالقرار الوزاري 

  

 مستوى المهارة اجر االشتراك الشهرى

عامل محدود المهارة  *   التؤمٌنًالحد االدنى الجر االشتراك 

عامل متوسط المهارة  *    التؤمٌنً جنٌها زٌادة على الحد األدنى ألجر اإلشتراك 30

عامل ماهـــر *    التؤمٌنً جنٌها زٌادة على الحد األدنى ألجر اإلشتراك 60

 
 :- مالحظات

.  ـ  ٌتحدد أجر إشتراك العامل طبقاً لمستوى مهارته 1
. الشأن مستوى المهارة المنصوص علٌه فى هذا العاملة ـ  تحدد وزارة القوى 2
. إذا كانت مهنته لم ٌحدد لها مستوى مهارة " محدود المهارة " ـ  ٌعتبر مستوى مهارة العامل 3
.  ـ  ٌتحدد أجر العامل العادى بأجر العامل محدود المهارة 4
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(  8)جدول رقم 
بتحدٌد نسب األجور  

 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517مستبدل بالقرار الوزاري 
 1/07/2016 وٌعمل به اعتبارا من 25/05/2017 الصادر بتارٌخ 2017 لسنة 310 بالقرار الوزاري معدل

 1/5/2019 وٌعمل به من 2019 لستة 152 معدل بالقرار الوزاري ـ
 

 ـ أعمال التشٌٌد والبناء  1
  (تورٌد ومصنعٌة ـ تسلٌم مفتاح  )األعمال المتكاملة : أوال 

 

نسبة األجور نوع العملٌة م 

 :  المنشآت الضخمة مثل  1

% 10  (بدون تجهٌز )الفنادق والمستشفٌات الضخمة ومافى مستواها 

% 8  (مع التجهٌز )الفنادق والمستشفٌات الضخمة ومافى مستواها 

 :  المنشآت المتوسطة مثل  2

  –الورش-  المبانى اإلدارٌة ـ المدارس ـ مبانى المصانع ـ المخازن 
منشآت )   المستشفٌات والفنادق المتوسطة–المحطات بؤنواعها 

 (بدون تجهٌز

12 %

  %10 المنشآت المتوسطة مع التجهٌز 3

 :  المبانى الخفٌفه مثل  4

% 20 والبواباتاألسوار والقواطٌع  

% 15حمامات السباحة   5

% 15مبلعب  الإنشاء  6

% 15مقابر  الإنشاء  7

  %8 وحدات سكنٌة سابقة التجهٌز 8

  %12 وحدات سكنٌة كاملة التشطٌب 9

 %  10 وحدات سكنٌة فاخرة+ شالٌهات كاملة التشطٌب + فٌبلت  10

 % 15أعمال التعلٌة    11

 
  (تورٌد ومصنعٌة )المتعلقة بأحد بنود العملٌة  )األعمال ؼٌر المتكاملة : ثانٌا  

 

نسبة نوع العملٌة م 
األجور 

  %15 نصؾ تشطٌبمبانً سكنٌة  1

  تكسٌرحفر ـ ردم ـ  2

% 60تشؽٌل عمال   -أ  

% 12تشؽٌل معدات   -ب  

 أساسات مٌكانٌكٌة   3

  %8  مع التورٌد–أ  

  %18  بدون تورٌد –ب  

% 10مساحٌة  العمال األ- الجسات  4

 خرسانة مسلحة   5

% 14مع تورٌد جمٌع المكونات  - أ 

% 10 (خرسانة جاهزة ) مع تورٌد جمٌع المكونات-  ب  

% 18  بدون تورٌد األسمنت–ج  

% 25بدون تورٌد الحدٌد  - د 

% 45مصنعٌة مع تورٌد سلك الرباط والمسماروالرمل والزلط  -هـ  

 خرسانة عادٌة   6

% 10مع التورٌد  - أ 

% 7 (خرسانة جاهزة ) مع تورٌد جمٌع المكونات-  ب  

% 25مع تورٌد الرمل والزلط  - ج 

 % 50 بالخبلطة المٌكانٌكٌةمصنعٌة صب خرسانة  7

% 17أعمال البناء   8

% 10الطبقات العازلة   9
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% 35أعمال البٌاض   10

% 20الكسوات والببلط   11

% 15أعمال الرخام   12

% 20األعمال الصحٌة   13

% 20أعمال الكهرباء   14

 الدهانات   15

% 35ٌدوى  - أ 

% 20بالمعدات  - ب 

 أعمال النجارة   16

% 15  مع التورٌد–أ  

  %45  بدون تورٌد–ب  

 :  األعمال المعدنٌة مثل  17

  : الون ـ األلومٌوممالكرٌتال ـ الهٌاكل المعدنٌة ـ الج 

% 15مع التورٌد  - أ 

% 35بدون تورٌد  - ب 

% 30 :أعمال الترمٌمات  18

%  10  اإلحبلل والتجدٌد مع التجهٌز 19

 % 20اإلحبلل والتجدٌد بدون تجهٌز  20

% 20الترمٌمات المشتملة على الحقن   21

% 5 مع التورٌدأعمال الزجاج  22

  %15 حقن وعزل الكمرات بالمواد اإلٌبوكسٌة 23

 % 15إنشاء المظبلت والصهارٌج  24

 % 8الكرفانات مع التورٌد   25

 % 15تورٌد وتركٌب الستائر  26

 % 5تورٌد وتركٌب األثاث  27

 
ثالثاً ـ أعمال المصنعٌات والتركٌبات  

 

نسبة األجور نوع العملٌة - 1م 

% 65 أو تورٌد العمالةأعمال المصنعٌات بدون تورٌد  1

% 40جبلء ببلط أو رخام   2

  %20 وخبلفه وإزالة أنقاض مبانى تكسٌر 3
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ـ أعمال الشبكات العامة  2
   

نسبة األجور نوع العملٌة م 

 :  أعمال الشبكات العامة مثل  1

  التلٌفونات والكهرباء و الرى و الصرؾ الصحى ومٌاة الشرب  

% 15مع تورٌد مكونات الشبكة  - أ 

% 30 مع تورٌد الرمالمصنعٌة – ب  

   العداٌاتومد مواسٌر بطرٌقة األنفاق  2

% 10مع التورٌد  - أ 

% 20بدون تورٌد  – ب  

% 15ؼرفة الدخول والخروج  – ج  

  شبكات األلٌاؾ الضوئٌة  3

  %10 مع التورٌد –أ  

  %25 بدون تورٌد –ب  

 :  أعمال البٌارات  4

% 15  مع التورٌدأـ  

% 25ب ـ تؽوٌص فقط   

   من أقرب نقطةشبكات التؽذٌة  5

% 20مع التورٌد  - أ 

% 40بدون تورٌد  – ب  

 تطهٌر األحواض   6

% 30ٌدوى  - أ 

% 15مٌكانٌكى  – ب  

% 15النزح الجوفى   7

% 20التشؽٌل والصٌانة   8

% 15  إنشاء الخزانات والصهارٌج 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ة  صري م وقائع ال ى  (تابع) 204 العدد –ال ة 5ف سن ر  مب سبت  2007 
 

99 

 

  (أعمال متكاملة تورٌد ومصنعٌة  )ـ قطاع الرى 3
 

نسبة األجور نوع العملٌة م 

  %15 الترع والمصارؾ  تؽطٌة 1

 : ازالة حشائش و ورد النٌل  2

% 40ٌدوى  - أ  

% 10بالمعدات  - ب  

% 25التكسٌات باألحجار   3

 أعمال الستاٌر المعدنٌة   4

% 5تورٌد ودق  - أ 

% 20  أو تقطٌعدق فقط – ب  

+ كباري علً المجاري المائٌة + إنشاء الكبارى المبلحٌة  5
 ( أفمام وهدارات – سحارات –بدالت  )األعمال الصناعٌة 

15 %

 دق اآلبار  6

% 10مع تورٌد المواسٌر  - أ 

% 25بدون تورٌد المواسٌر  _ ب 

% 30رباط الحوض العائم   7

% 5  تينتون باألسمنت والبهالستائر الحاجزه للمٌا 8

  %10 إنشاء السدود الركامٌة 9

 % 8تطهٌر وتوسٌع المسطحات المائٌة والموانً  10

 % 20تورٌد واستزراع مع الصٌانة  11

 % 15تورٌد واستزراع بدون صٌانة  12

 % 30صٌانة مسطحات خضراء وأشجار  13

 % 20إنشاء مزارع سمكٌة  14

 % 15إنشاء مراسً  15

 % 15مقاومة الحشرات واآلفات   16

 % 15إنشاء الصوبات  17

 % 20تطوٌر الترع  18

 % 15تطوٌر المساقً  19
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  قطاع الطرق والكباريـ 4
 

نسبة األجور نوع العملٌة م 

 :  األعمال الترابٌة  1

% 60أ ـ تشؽٌل عمال  

% 10ب ـ تشؽٌل معدات   

 :   تكسٌر األحجار  2

% 60أ ـ تشؽٌل عمال   

% 20ب ـ تشؽٌل كسارات   

 إنشاء ورصؾ الطرق   3

% 8أـ إنشاء طبقة أساس  

% 8 طبقة الرصؾ األسفلتٌة  -ب  

% 12كبارى على خوازٌق  4

% 8كبارى على النٌل   5

 :  اإلرشادٌة لوحاتتورٌد وتركٌب العواكس االرضٌة وال 6

% 15مع التورٌد   – أ  

% 30بدون التورٌد  – ب  

% 25البردورات   7

% 15 بالمعدات ةالدهان بالبوٌة العاكس 8

% 10إنشاء عداٌة أسفل السكة الحدٌد  9

% 5تورٌد ورش طبقة تشرٌب   10

  %15 ببلطات خرسانٌة 11

 % 25ؼرؾ التفتٌش  12

 % 15إنشاء وتجمٌل المٌادٌن  13

 مصنعٌة إنشاء ورصؾ الطرق   14

% 25المعدات الثقٌلة  - أ 

% 50ٌدوى  – ب  

% 20رفع وفك سكة حدٌد   15
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  : ـ أعمال المٌكانٌكا والكهرباء أعمال متكاملة 5 
 

 :  األعمال المٌكانٌكٌة والكهربائٌة مثل  1

محطات المٌاة والصرؾ الصحى ـ محطات تولٌد الكهرباء  
المحوالت بؤنواعها ـ آالت ومعدات المصانع ـ الطلمبات 

 السخانات- معدات المطابخ  –المصاعد ـ التكٌٌؾ 

 

% 5أـ مع التورٌد   

% 25ب ـ بدون تورٌد   

أعمال وتركٌبات األجهزة الدقٌقة والمعدات االلكترونٌة ـ  2
الحاسبات اآللٌة نظم االتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة األجهزة 
الطبٌة أجهزة اإلنذار ـ أجهزة قٌاس التحكم أجهزة محطات 

المحوالت المعزولة بالؽاز  

 

% 3أـ مع التورٌد   

% 25ب ـ بدون تورٌد   

% 2وتجدٌد الكاببلت البحرٌة ذات الجهد العالى   وتركٌبتورٌد  3

% 10تورٌد وتركٌب أبراج تبرٌد   4

% 15صٌانة وإصبلح معدات مٌكانٌكٌة مع تورٌد قطع الؽٌار  5
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 ـ قطاع البترول  6
أعمال متكاملة  : أوالً 

 

نسبة األجور نوع العملٌة م 

% 5أعمال المساحة البحرٌة وجسات التربة البحرٌة   1

% 1 والقٌاسات المتعلقة باستكشافات البترول ةأعمال المساحة السزمً 2

 مد خطوط المواسٌر البرٌة   3

 داخل المدن  – أ  

% 10مع التورٌد  – أ  

% 20ب ـ بدون تورٌد   

 ب ـ خارج المدن   

% 5مع التورٌد  –  أ  

% 10ب ـ بدون تورٌد   

  مد خطوط المواسٌر البحرٌة 4

  %3 مع التورٌد–  أ  

  %5 بدون تورٌدب ـ  

 شبكات الؽاز الخارجٌة  5

  %15 مع التورٌد –أ  

  %35ب بدون تورٌد  

   (المنزلٌة  )شبكات الؽاز الداخلٌة  6

%  20مع التورٌد   –أ  

%  40بدون تورٌد  ب ـ  

  :إنشاء المنصات البحرٌة ومكوناتها  7

% 3 والتركٌبأ ـ التصنٌع مع التورٌد  

% 8بالموقع   فقط ـ تركٌب ب 

% 1أعمال تؤجٌر وتشؽٌل أجهزة ومعدات وأدوات حفر اآلبار واستكمال اآلبار وصٌانتها   8

% 2أعمال التؤجٌر والتشؽٌل المتكاملة األخرى  9

  %10 انشاء األرصفة البحرٌة 10

 
أعمال ؼٌر متكاملة : ثانٌاً 

 

نسبة األجور نوع العملٌة م 

 عزل وتؽلٌؾ المواسٌر البترولٌة   1

% 10مع التورٌد  - أ 

% 15بدون تورٌد  – ب  

 المراشمة  والدهانات لؤلسطح المعدنٌة   2

% 20مع التورٌد  - أ 

% 35بدون تورٌد  – ب  

% 20أعمال تنظٌؾ المستودعات وأوعٌة الضؽط واألبراج   3

% 1البحث عن األلؽام وإزالتها   4

% 10تفجٌر صخور   5

% 10خدمات فنٌة لتشؽٌل أو صٌانة المعدات بالموقع   6

  :صٌانة معدات بترولٌة خاصة مثل  7

الطلمبات الؽاطسة فى اآلبار ـ الكاببلت التى تعمل داخل اآلبار ـ  
مواسٌر الحفر ـ أبراج الحفر ومستلزماتها 

2 %

% 1كٌة  ذنظافة خطوط بالفرشة ال 8

 % 5 حماٌة بوؼاز باستخدام الدوائر التلٌفزٌونٌة 9

 % 15 إصبلح وصٌانة أرصفة بحرٌة  10

 % 5 أعمال حفر داخل الماء إلنشاء أرصفة بحرٌة 11

 % 15 إنشاء دولٌنات وشمعات الوحدات العائمة 12

 % 10احبلل وتجدٌد وصٌلنة المنصات البحرٌة  13
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ـ أعمال النقل  7

  (ؼٌر المصنعة )تورٌد ونقل مواد البناء :  أوال 
    

نسبة األجور نوع العملٌة م 

% 5الرمال واألتربة   1

% 3الزلط أو التربة الزلطٌة   2

% 3األحجار بؤنواعها   3

 
 

ـ النقل بالسٌارات مع التحمٌل والتفرٌػ  :ثانٌا 
 

نسبة األجور نوع العملٌة م 

 :  النقل والتحمٌل والتفرٌػ  1

% 10أـ تشؽٌل عمال  

% 5ب ـ تشؽٌل معدات   

% 2ج ـ النقل مع التورٌد فى الموقع   

 
التحمٌل والتفرٌػ فقط  :  ثالثا 

   

نسبة األجور نوع العملٌة م 

 تحمٌل ـ تفرٌػ ـ فرز ـ تستٌؾ ـ تعبئة ـ شٌالة   1

% 65أ ـ تشؽٌل عمال  

% 20ب ـ تشؽٌل معدات   

% 5تفرٌػ حبوب باستخدام شفاطات   2
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 ـ مقاوالت مختلفة8

 

نسبة نوع العملٌة م 
األجور 

% 50تجهٌزة األقطان   1

% 65  المعدات والمهمات بدون تقدٌم العادٌةالنظافة  2

% 45النظافة العادٌة مع تورٌد مهمات النظافة   3

  %35 خدمات النظافة العادٌة مع توفٌر وسٌلة النقل للمقالب العمومٌة 4

% 20  (تقدٌم وجبات ساخنة )أعمال التؽذٌة  5

% 10  (تقدٌم وجبات جافة  )أعمال التؽذٌة  6

% 30 مع النظافةأعمال التؽذٌة  7

% 35  بالمعداتكبس قش  8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ة  صري م وقائع ال ى  (تابع) 204 العدد –ال ة 5ف سن ر  مب سبت  2007 
 

105 

 

 ـ أعمال المحاجر والمالحات  9
 

نسبة األجور نوع العملٌة م 

 : المحاجر المستؽلة عن طرٌق اإلٌجار  1

أـ محاجر رمال الؽبار ـ الرمال البٌضاء ـ رمال  
المرشحات ـ الزلط ـ التربة الزلطٌة ـ الطفلة ـ 

الجبس  

 من القٌمة % 35
اإلٌجارٌة السنوٌة 

للمحجر  

ب ـ محاجر الحجر الجٌرى والرملى والحجر  
الجٌرى الصلب ـ الدولومٌت ـ الرخام ـ البازلت 

االلباستر ـ أحجار الزٌنة  

 من القٌمة % 40
اإلٌجارٌة السنوٌة 

للمحجر  

من القٌمة %  45  محاجر الرخام والجرانٌت زاأللباستر–ج  
اإلٌجارٌة السنوٌة 

 للمحجر

 من القٌمة %10 المبلحات   –د 
 السنوٌةاإلٌجارٌة 
للمبلحة  

من قٌمة المواد  % 10 المحاجر المستؽلة عن طرٌق تصارٌح اإلتاوة   2
المستخرجة سنوٌا من 
المحجر وطبقا لحساب 

  المٌزان
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 ( 9 )جدول رقم 
أجر اإلشتراك لعمال النقل البرى 

 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517مستبدل بالقرار الوزاري 
 

 العامل اجر االشتراك الشهرى

الحد األدنى ألجر اإلشتراك 
سائق حاصل علً رخصة قٌادة دراجة 

 (توك توك)نارٌة 

الحد األدنى ألجر اإلشتراك  تباع 

.  جنٌهاً زٌادة على الحد األدنى ألجر اإلشتراك 20
سائق حاصل على رخصة قٌادة درجة 

ثالثة 

 جنٌهاً زٌادة على الحد األدنى ألجر اإلشتراك 40
سائق حاصل على رخصة قٌادة درجة 

ثانٌة 

 جنٌهاً زٌادة على الحد األدنى ألجر اإلشتراك 60
سائق حاصل على رخصة قٌادة درجة 

أولى 
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(  10)جدول رقم 
 جدول المهن الرئٌسٌة لعمال المخابز

 

 العمالة اإلدارٌة
 

العمالة الفنٌة 
 

وكٌل أو رئٌس وردٌة  فران 

سحلجى أو جرار  مساعد فران 

كاتب  خراط أو رئٌس معجن 

موزع  عجان أو زمبٌل 

ـ  طولجى أو مرحالتى 
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( 11)جدول رقم 
 (أ  )

القٌمة الرأسمالٌة لمعاش شهرى قدره جنٌه واحد مستحق فى حاالت 
طلب صرؾ المعاش لؽٌر العجز والوفاة 

 

السن فى تارٌخ 
استحقاق صرؾ 

 المعاش
 القٌمة الرأسمالٌة للمعاش

السن فى تارٌخ استحقاق صرؾ 
 المعاش

القٌمة الرأسمالٌة 
 للمعاش

  ج187 51  ج222 35

36 220 52 185 

37 218 53 182 

38 216 54 179 

39 214 55 176 

40 212 56 173 

41 210 57 170 

42 208 58 168 

43 205 59 166 

44 203 60 163 

45 201 61 160 

46 199 62 157 

47 197 63 154 

48 195 64 151 

49 192 65 148 

50 189   

 
 :ملحوظة 

. فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة 
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( 11)جدول رقم 
 (ب )

القٌمة الرأسمالٌة لمعاش شهرى قدره جنٌه مستحق فى حالة طلب 
صرؾ المعاش لثبوت العجز  

 

السن فى تارٌخ استحقاق 
 صرؾ المعاش

 القٌمة الرأسمالٌة للمعاش
السن فى تارٌخ استحقاق صرؾ 

 المعاش
القٌمة الرأسمالٌة 

 للمعاش

  ج180 46  ج211 25حتى 

26 210 47 178 

27 209 48 177 

28 208 49 175 

29 207 50 173 

30 206 51 171 

31 204 52 169 

32 202 53 167 

33 201 54 164 

34 200 55 161 

35 199 56 159 

36 197 57 157 

37 195 58 155 

38 194 59 153 

39 193 60 150 

40 192 61 147 

41 190 62 145 

42 188 63 143 

43 186 64 141 

44 184 65 139 

45 182   

 
 :ملحوظة 

 .فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة 
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( 11)جدول رقم 
 (ج  )

القٌمة الرأسمالٌة لمعاش شهرى قدره جنٌه مستحق فى حالة طلب 
صرؾ المعاش للوفاة  

السن فى تارٌخ استحقاق 
 صرؾ المعاش

 القٌمة الرأسمالٌة للمعاش
السن فى تارٌخ استحقاق 

 صرؾ المعاش
 القٌمة الرأسمالٌة للمعاش

  ج174 46  ج200 25حتى 

26 199 47 172 

27 198 48 170 

28 197 49 168 

29 196 50 166 

30 195 51 164 

31 194 52 162 

32 193 53 160 

33 192 54 158 

34 191 55 156 

35 190 56 153 

36 189 57 150 

37 188 58 148 

38 187 59 146 

39 186 60 144 

40 185 61 141 

41 183 62 139 

42 181 63 137 

43 179 64 135 

44 177 65 133 

45 176   

 :ملحوظة 
. فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة 
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 12جدول رقم 
حصة صاحب العمل  

قٌمة اشتراكات التأمٌن اإلجتماعى وفقا النواع السٌارات التى ٌمتلكها 
 1/9/2009 وٌعمل به من 2009 لسنة 517مضاؾ بالقرار الوزاري 

 1/07/2016 وٌعمل به اعتبارا من 25/05/2017 الصادر بتارٌخ 2017 لسنة 310 بالقرار الوزاري معدل
 

نوع السٌارة مسلسل 
المده المستحق  
عنها اإلشتراك 

قٌمة االشتراك 

 جنٌه 504 ثبلثة أشهرالسٌارة النقل العادٌة  1

 جنٌه 516 ثبلثة أشهرالسٌارة النقل المقطورة  2

 جنٌه 492 ثبلثة أشهرالجرار الزراعى بالمقطورة  3

والسٌارة السٌارة النقل الخفٌؾ  4
 طن 2ال تزٌد حمولتها عن  الثبلجة

  جنٌه252 ثبلثة أشهر

  جنٌه1104 سنـــةالسٌارة االتوبٌس  5

  جنٌه1008 سنـــةالسٌارة االجرة  6

  جنٌه1008 سنةالسٌارة المبلكى  7

  جنٌه276 ثبلثة أشهرالسٌارة النقل القبلب بالمقطورة  8

  جنٌه264 ثبلثة أشهرالسٌارة النقل القبلب العادٌة  9

السٌارة النقل العادٌه المخصصة لنقل  10
 (فنطاس )المواد السائله 

  جنٌه264 ثبلثة أشهر

السٌارة النقل العادٌة المخصصة لنقل  11
الموارد السائلة 

  جنٌه264 ثبلثة أشهر

  جنٌه1008 ســـنةالسٌارة تحت الطلب نقل موتى  12

  جنٌه960 ســـنة (التوك توك  )الدراجة النارٌة  13

 جنٌه 1104 ســـنة خبلط خرسانة 14

جنٌه  960 ســـنة موتٌسٌكل لنقل البضائع  15

 2سٌارة قاطرة تزٌد حمولتها عن  16
 طن

 جنٌه 516ثبلثة أشهر 

 
.           سنوٌا بعد ذلك  % 10لمدة خمس سنوات ثم بنسبة  % 25 تزاد هذه الحصص بنسبة :مبلحظات 
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( 13)جدول رقم 
أجر االشتراك األساسً 

فً تارٌخ بداٌة االشتراك للمؤمن علٌهم من العاملٌن بالجهاز اإلداري للدولة  
 30/6/2015والهٌئات العامة الخاضعٌن ألحكام قانون الخدمة المدنٌة الذٌن ٌلتحقون بالخدمة بعد 

 1/07/2016 وٌعمل به اعتبارا من 25/05/2017 الصادر بتارٌخ 2017 لسنة 310 بالقرار الوزاري مضاؾ
 

 (ب)الرابعة  (ج)الثالثة  تارٌخ اإللتحاق بالعمل
 فنً كاتب

 (ب)الخامس 
 حرفً/معاون خدمة

 (ب)السادس 
 معاون خدمة

 220 220 230 270 1/7/2015من 

 240 240 260 300 1/7/2016من 

 270 270 290 330 1/7/2017من 

 300 300 320 360 1/7/2018من 

 330 330 350 400 1/7/2019من 

 
 .سنوٌا فً أول ٌولٌو من كل عام منسوبة إلً األجر األساسً فً شهر ٌونٌو السابق  % 9وٌزاد هذا األجر بنسبة : ملحوظة 
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النماذج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ة  صري م وقائع ال ى  (تابع) 204 العدد –ال ة 5ف سن ر  مب سبت  2007 
 

114 

 

 
بٌان النماذج المرفقة 

 2007لسنة  ( 554 )  بقرار وزٌر المالٌة رقم 
 بشأن القواعد المنفذه لقانون التأمٌن اإلجتماعى 

 1975 لسنة 79 الصادر بالقانون رقم 
  

رقم النموذج إسم النموذج م 
رقم  

المادة  

 3/ أوالً /5 1إخطار إشتراك عامل  1

9/3 

11 

12 

13-25 

249 

 5/ أوالً /5 5صحٌفة البٌانات األساسٌة  2

 6/ أوالً /5 105تحدٌد المستفٌدٌن من التعوٌض اإلضافى  3

143 

 7/ أوالً /5 مكرر 105تحدٌد المستفٌدٌن من منحة الوفاه  4

142 

143 

بٌان من المؤمن علٌه بمدد اإلشتراك السابقة أو مدى  5
إستحقاق معاش آخر 

 8/ أوالً /5 7

7 

 10بٌانات التؽطٌة التأمٌنٌة  6
مكرر  10

 10/ أوالً /5

10 

إستمارة حساب أو اإلشتراك عن مدة  7
  41 ، 34 ، 33وفقاً ألحكام المادة 

 41-34-33-2/ ثانٌاً /5 44

44 

 2/ ثالثاً /5 6إخطار إنتهاء خدمة مؤمن علٌه   8

14-25-131 

132 

133 

طلب صاحب العمل إعتبار جمٌع الفروع وحدة واحدة  9
أو أكثرفى مجال عالقتها مع الصندوق 

8 8 

طلب إشتراك صاحب العمل   10
وبٌان التعدٌالت التى طرأت على العاملٌن وأجورهم 

2 9 

10 

13-17-25 

250 

نموذج توقٌع صاحب العمل أو المدٌر المسئول  11
9 9/1 

 15 15إخطار بتؽٌٌر فى بٌانات المنشأة  12

 16 16نموذج دمج منشأتان أو أكثر  13

 31 31شهادة بسداد إشتراكات التأمٌن اإلجتماعى  14

 32/2 32 (فرعى  )حافظة إجمالى اإلشتراكات واألقساط  15

 32/4م . ت3 (إجمالى  )حافظة إجمالى اإلشتراكات واألقساط  16

 32/5 مكرر 32إقرار المدٌر المالى  17

 33 33سجل قٌد أجور العاملٌن بالقطاع الخاص  18

 35 35إذن التحصٌل  19
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رقم النموذج إسم النموذج م 
رقم  

المادة  

إستمارة تحصٌل األقساط  20
39 

39 

40 

 44 مكرر 44سجل قٌد طلبات المدة السابقة  21

طلب رد تعوٌض الدفعة الواحدة أو المعاشات عن  22
مدد الفصل بالطرٌق التأدٌبى أو ؼٌر التأدٌبى 

45 45 

46/2 

نموذج عدم الرؼبة فى حساب مدة اإلجازة الخاصة  23
لؽٌر العمل 

52 52  

 61 61اإلخطار عن وقوع إصابة عمل  24

 64 64إخطار عن اإلصابة خارج البالد  25

 67 67إخطار عن وقوع إصابة عمل ناتجة عن اإلجهاد  26

طلب أصحاب المعاشات بعدم اإلنتفاع بأحكام العالج  27
والرعاٌة الطبٌة 

99 99 

 99  مكرر99طلب إنتفاع األرملة بحق العالج والرعاٌة الطبٌة  28

 100 100نموذج إستخراج البطاقة العالجٌة لصاحب المعاش  29

 103 103شهادة ثبوت العجز للمؤمن علٌه  30

 103 مكرر 103طلب تحوٌل للكشؾ الطبى إلثبات حالة العجز  31

سجل قٌد طلبات العرض على اللجنة بثبوت عدم  32
وجود عمل آخر 

 105 2 مكرر 105

نموذج حساب مدة المكافأة مقابل المبالػ المدخرة  33
ومدة األجر المتؽٌر مقابل اإلحتٌاطى  

122 122 

 133 133طلب صرؾ تعوٌض البطالة  34

 134 134بطاقة صرؾ تعوٌض البطالة  35

سجل قٌد الرؼبات فى تحدٌد المستفٌدٌن من التعوي  36
ض اإلضافى ومنحة الوفاه 

143 143 

 153 153طلب صرؾ إعانة عجز للمرافق  37

 153 مكرر 153عدم إستحقاق إعانة عجز /شهادة إستحقاق 38

 160 160طلب إستبدال معاش  39

 161 161إستمارة تحوٌل للكشؾ الطبى وتقرٌر الجهة الطبٌة  40

 165 165إخطار تقدٌر قٌمة اإلستبدال  41

 168 168إخطار تحصٌل أقساط اإلستبدال  42

 172 109طلب صرؾ مستحقات مؤمن علٌه  43

 172 119طلب صرؾ الحقوق التأمٌنٌة لحاالت المستفٌدٌن  44

 172 مكرر 119طلب صرؾ الحقوق التأمٌنٌة لألخوة واألخوات  45

طلب صرؾ المعاش لحاالت المستحقٌن بعد وفاة  46
المؤمن علٌه أو صاحب المعاش  

172 172 

 173 173إخطار ربط المعاش لحاالت األحٌاء  47

 173 مكرر 173إخطار ربط المعاش لحاالت المستحقٌن  48

 177 177شهادة ثبوت العجز لإلبن أو األخ العاجز عن الكسب  49

إقرار ٌقدم من األبناء واألخوة عند بلوؼهم سن  50
الحادٌة والعشرٌن 

189 189 

 190 190طلب صرؾ المعاش بالتوكٌل  51

 197 197إقرار بإستمرار التوكٌل  52

 203 203طلب إشتراك عامل مقاوالت  53

 207-205 205بطاقة إشتراك عامل مقاوالت  54
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رقم النموذج إسم النموذج م 
رقم  

المادة  

 217 217إخطار المقاول بنسب األجور  55

 234 234طلب إشتراك عمال النقل البرى  56

 235 235بطاقة إشتراك عمال النقل البرى  57

 242-238 238شهادة تأمٌن عمال النقل البرى  58

 241 241طلب إنهاء إشتراك سٌارة  59

 261 261سجل قٌد طلبات لجنة المنازعات  60

 148 مكرر 30تقدٌر أعباء المدة االعتبارٌة فً المحافظات النائٌة  61

 125 مكرر 214بٌان بالعمالة المؤمن علٌها بالمنشأة وتعمل بعملٌة  62

 
 


