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 الوزيـــر
 قرار  ـــ

 25/5/2017الصادر بتاريخ (  310وزير التضامن االجتماعي رقم ) 
 بشأن 

  2007لسنة  554تعديل بعض أحكام قرار وزير املالية رقم 
 بشأن القواعد املنفذة ألحكام قانون التأمني االجتماعي 

  1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 ـــ

 وزير التضامن االجتماعي

 ؛1975لسنة  79نون التأمني االجتماعي الصادر بالقانون رقم بعد اإلطالع على قا

 ؛ 2003لسنة  12وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

املعاشىىاو ودعىىديل بعىىم قواىىا  قىىوانني  التىىأمني    بزيىىاد  2016( لسىىنة  60وعلىىى القىىانون رقىىم   

 االجتماعى ؛

 ؛ 2016لسنة  81وعلى قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم 

بتقريىر منةىة للعىاملني باجلهىاد االدارد للدولىة       1998لسىنة   458وعلى قرار رئيس اجلمهوريىة رقىم   

 ؛املعاشاو و املستةقني عنهم  ألصةابوووداو اإلدار  احمللية و اهليئاو العامة و

 ؛ 2012لسنة  387وعلى قرار رئيس اجلمهورية رقم 

بشأن البدالو اليت ال دعترب عنصرًا من عناصر  1984لسنة  679وعلى قرار رئيس جملس الودراء رقم 

 ؛ 1975لسنة  79اجر االشرتاك يف قانون التأمني االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 ؛ 2012لسنة  206وعلى قرار رئيس جملس الودراء رقم 

 ؛ 2015لسنة  915وعلى قرار رئيس جملس الودراء رقم 

بشىىأن القواعىىد املنألىىا  ألواىىا  قىىانون التىىأمني     2007لسىىنة  554وعلىىى قىىرار وديىىر املاليىىة رقىىم    

 ؛1975لسنة  79االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 ؛االجتماعي وعلى موافقة جملس إدار  اهليئة القومية للتامني 

 ؛التأمني اإلجتماعى صندوقي رئيسيوعلى املاكر  املعروضة علينا من 
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 الوزيـــر
 ـــ

 عد التنسيق مع ودير املالية؛بو

 .ردآه جملس الدولةاعلى ما  وبناًء

 قرر
 املادة األوىل

فقىر    190و  185و  184و  182و  177و  ( 3و  1بنىد     142و  18قرقا  وص املواد ىىدل بنصىىىُيستب

 2007لسىنة   554من قىرار وديىر املاليىة رقىم      247 و 239و  225و  207و 206و  205و  204و  203وثانية 

 : النصوص اآلدية املشار إليه 

يقصد بأجر االشرتاك كل ما حيصل عليىه املىنمن عليىه مىن مقابىل نقىد  مىن جهىة عملىه          : ( 18مادة )

 األصلية لقاء عمله األصلي ويشمل :

 أوالً : األجر األساسى ، ويقصد به :

للدولة واهليئاو العامة والقطاع العا  وقطاع  اإلدار بالنسبة للمنمن عليهم العاملني باجلهاد  -1

 هم جبهاو عملهم عالقة عمل الئةية: األعمال العا  الاين دربط

 اجلداول املرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من عالواو.  يفاألجر املنصوص عليه 

للدولة واهليئاو العامة ممن خضعوا  ألواا   اإلدار بالنسبة للمنمن عليهم العاملني باجلهاد  -2

 قانون اخلدمة املدنية.

هىاا   يفنمن علىيهم املوجىودين باخلدمىة    بالنسبة للم 30/6/2015 يف األساسياألجر  -أ

 التاريخ.

يتةىىدد األجىىر   30/6/2015بالنسىىبة للمىىنمن علىىيهم الىىاين يلتةقىىون باخلدمىىة بعىىد        -ب

 ( املرفق.13هلم وفقًا للجدول رقم   األساسي

سىنويًا يف قول يوليىو مىن كىل      %9ويضم إىل األجر املشار إليه بالبنىدين  ق(    ب( نسىبة   

 املتغري. األجر  على قن دستقطع من  يف شهر يونيو السابق األساسيعا  منسوبة إىل األجر 

( الاين دربطهم جبهىاو  2   1بالنسبة للمنمن عليهم العاملني باجلهاو املشار إليها  بالبندين   -3

 عملهم عالقة عمل دعاقدية قو عرضية : 
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 الوزيـــر
 ـــ

األوىوال  األجر املنصوص عليه بعقد العمل ومىا ُيضىاإ إليىه مىن عىالواو قو ديىاداو  سى         

 .دعترب جزءًا من األجر املتغري قو األجر اليومي املستةق اليتمستبعدًا منه العناصر 

للمىىنمن علىىيهم العىىاملني بالقطىىاع اخلىىاص واملشىىتغلني باألعمىىال املتعلقىىة  دمىىة      بالنسىىبة -4

 املنادل وقفراد قسر  صاو  العمل الاين يعملون لديه و يعوهلم: 

 الىيت وما يطىرق عليىه مىن عىالواو مسىتبعدًا منىه العناصىر         األجر املنصوص عليه بعقد العمل

 دعترب جزءًا من األجر املتغري.

 :األجر األساسي ما يأتي يفوفى مجيع األحوال يراعى 

جنيهىًا شىهريًا  ويىتم دياددىه      180بقيمىة   1/7/2016 يفيتةدد احلد األدنىى هلىاا األجىر     -أ

 شهر يونيو السابق. يفليه منسوبة إ %10قول يوليو من كل سنة بنسبة  يفسنويًا 

جنيهىًا شىهريًا ويىتم دياددىه      1240بقيمة  1/7/2016 يفيتةدد احلد األقصى هلاا األجر  -ب

 .شهر يونيو السابق يفمنسوبة إليه  %10قول يوليو بنسبة  يفسنويًا 

 األقصى الشهر  إىل ققرب عشر  جنيهاو. ين األدنى وويراعى جرب احلد

قجىرًا   األجىر  كله حمسوبًا باإلنتاج قو بالعمولة فيعترب هاا األجر مبراعا  البند  ق(  إذا كان -ج

 قساسيًا مبا ال جياود احلد األقصى املشار إليه سنويًا. 

 :املتغري ، و يقصد به ثانيًا : األجر
 ما حيصل عليه املنمن عليه وعلى األخص : باقي

 احلوافز. -1

 العموالو. -2

 ة:شأنها الشروط اآلدي يفالوهبة   متى  دوافرو  -3

قن ياون قد جرد العرإ بأن يدفعها عمالء املنشىأ  علىى قسىاس نسىبة مئويىة حمىدد         -أ

 مقدمًا من املبالغ املستةقة على العمالء.

 قن ياون هلا صندوق مشرتك باملنشأ  دوضع فيه وصيلتها لتوديعها بني العمال. -ب
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 الوزيـــر
 ـــ

قن ياىىون هنىىاك قواعىىد متألىىق عليهىىا بىىني رب العمىىل والعمىىال  ىىدد مبوجبهىىا كيأليىىة     -ج

 دوديعها عليهم.

لس من قجر االشرتاك وفقًا لقرار رئيس جم افال دعترب جزًء التاليةالبدالو   فيما عدا البدالو   -4

 : 1984لسنة  679الودراء رقم  

دصىرإ   الىيت وبىدل السىألر وبىدل وضىور اجللسىاو ومريهىا مىن البىدالو          االنتقالبدل  -أ

ل وظيألته ويستثنى مىن ذلىب بىدل    للمنمن عليه مقابل ما يتالأله من قعباء دقتضيها قعما

 التمثيل.

دصرإ مقابىل مزايىا    اليتبدل السان وبدل امللبس وبدل السيار  ومريها من البدالو  -ب

 عينية. 

دستةق نتيجة ندب املنمن عليه بعم الوقت داخل جهة عمله األصىلية   اليتالبدالو  -ج

 قو خارجها.

 خارج البالد. دستةق للمنمن عليه ملواجهة قعباء املعيشة اليتالبدالو  -د

االشىرتاك  قيمىة قجىر    االشىرتاك ويشرتط قال جياود جمموع البدالو املستبعد  من قجىر  

 للمنمن عليه.  األساسي

 األجور اإلضافية.  -5

 عادية.الهود مري اجلالتعويم عن    -6

 إعانة مالء املعيشة.  -7

 جتماعية.العالواو اال  -8

 جتماعية اإلضافية.العالو  اال  -9

 ملنح اجلماعية.ا  -10

 املاافآو اجلماعية.  -11

 األرباح. يفنصي  املنمن عليه   -12

 .األساسيما داد على احلد األقصى لألجر   -13
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 الوزيـــر
 ـــ

 .األساسيمل يتم ضمها لألجر  اليتالعالواو اخلاصة    -14

  واحلىد األدنىى املقىرر     االشىرتاك جىر حمىل   األويعترب يف وام األجىر املىتغري الألىرق بىني     

 .   قانونًا

 ًاجنيهى  25320ياون احلد األقصى ألجر االشرتاك املىتغري  بواقىع    1/1/2016واعتبارًا من 

مىن احلىد األقصىى هلىاا األجىر       %15بداية كل سنة ميالدية بنسبة  يفسنويًا  ويزاد احلد األقصى 

 الشىهر  يراعىى جىرب احلىد األقصىى      السىنو  نهاية السنة السابقة   وفى  ديد احلد األقصى  يف

  ققرب عشر  جنيهاو.إىل

جنيه  400عن  1/7/2016 وفى مجيع األووال يراعى قال يقل إمجالي قجر االشرتاك يف 

ملد  نهاية السنة السابقة  يفمن احلد األدنى هلاا األجر سنويًا  %25شهريًا ويزاد هاا احلد بنسبة 

األدنىىى لألجىىور  سىىنويًا   علىىى قال يقىىل  عىىن احلىىد  %10مخىىس سىىنواو   ثىىم دعىىدل الزيىىاد  إىل  

 .املشار إليه احملدد وفقًا لقانون العمل

 : ( 1: )بند 142مادة 
مارر( وفى 105ملن ودده املنمن عليه قو صاو  املعاش على منوذج االستمار  رقم   -1

 والة دعددهم دودع بينهم بالتساو . 

 : ( 3: )بند  142مادة 
و الاين دتوافر ف -3 ش املنصوص عليها هم شروط استةقاياألبناء والبنا املاد   يفق املعا

 من هاا القرار. (177 

ويراعى يف والة وجود قوالد دتوافر فيهم هاه الشروط من مري هاا األرمل دقسم املبالغ السالف 

 ذكرها  س  عدد األدواج.

 : 177مادة 
 ما يلي:  خواو وذلب مبراعا آلخو  واإلواألوالد والوالدين وا رمليقصد باملستةقني األرملة واأل

 األرملة: -1
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 الوزيـــر
 ـــ

ستةقاقها قن ياون الزواج موثقًا قو ثابتًا مبوج  وام قضائي نهائي قو بإعال  شرعي ويشرتط ال

 يف احلاالو اليت جرو العاد  فيها على عد  دوثيق الزواج.

 ودعترب املطلقة طالقًا رجعيًا يف وام األرملة يف احلالتني اآلديتني :

عليه قو صاو  املعاش خالل فرت  عىددها والىيت دقىدر     املطلقة اليت دوفى عنها املنمن -أ

 مبائة يو  من داريخ الطالق.

 املطلقة احلامل اليت دوفى عنها املنمن عليه قو صاو  املعاش وتى دضع محلها.  -ب

 األرمل : -2

 ستةقاقه ما يلى:ويشرتط ال

 قن ياون عقد الزواج موثقًا. -أ

اوبة املعاش سن السىتني ويسىتثنى   قن ياون الزواج قد مت قبل بلوغ املنمن عليها قو ص -ب

 من هاا الشرط احلاالو اآلدية :

كان قىد طلىق املىنمن عليهىا قو صىاوبة املعىاش قبىل بلومهىا سىن           الا والة الزوج  (1

 الستني ثم عقد عليها بعد هاا السن. 

 .1/9/1975متت قبل  اليتواالو الزواج  (2

 قال ياون متزوجًا بأخرد. -ج

 اإلبن : -3

 ون قد بلغ سن احلادية والعشرين ويستثنى من هاا الشرط ما يلى :ستةقاقه قال ياويشرتط ال

لتةىاق بعمىل قو مزاولىة    الطال  مبا ال جياود مرولة الليسانس قو الباالوريوس بشرط عد  اال -أ

 مهنة وعد  بلوغ سن السادسة والعشرين وقن ياون متألرمًا للدراسة.

ة وعىد  بلىوغ سىن السادسىة     لتةىاق بعمىل قو مزاولىة مهنى    احلاصل علىى منهىل بشىرط عىد  اال     -ب

والعشىرين للةاصىىلني علىىى الليسىىانس قو الباىىالوريوس قو الرابعىىة والعشىىرين للةاصىىلني علىىى  

 منهل ققل.
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 الوزيـــر
 ـــ

العاجز عن الاس  ويثبت العجز عن الاس  بشهاد  من اهليئة العامة للتىأمني الصىةى علىى     -ج

 ( املرفق.177النموذج رقم   

 البنت : -4

 وجة.ستةقاقها قال داون متزويشرتط ال

 الوالدان   يستةقان املعاش بدون شروط. -5

االبىىن قو البنىىت  باإلضىىافة إىل  اسىىتةقاقويشىىرتط السىىتةقاقهم دىىوافر شىىروط  اإلخىىو  واألخىىواو : -6

 الشروط اآلدية :

 املعاش.  يف استةقاقهقال ياون قد من قوالد املنمن عليه قو صاو  املعاش سبق  -أ

 املعاش قو يزيد عليه. يفعادل قيمة نصيبه مصدر ي ق قال ياون لألخ قو األخت دخاًل من  -ب

مصدر يعادل قيمة  ق قو بنت متوسط دخوهلم مجيعا من  ابنقال ياون لألخ قو األخت والد قو  -ج

معاش املنمن عليه قو صاو  املعاش قو يزيد عليه   وال يعترب من هاا الدخل املعاش املستةق 

 عن الغري.

 : (182مادة )
يقطىىع قو يوقىىف كليىىًا قو جزئيىىًا  نتيجىىة إعمىىال القواعىىد الىىوارد   لىىا ااملعىىاش  يفيىىتم رد النصىىي  

على قن ياون ذلب علىى مىرولتني كمىا      بالتساو باملواد السابقة على املستةقني من ذاو الألئة قواًل 

 يلى :

 :املرحلة األويل 
 ياون الرد علي املستةقني الاين استةقوا  نصيبهم بالاامل قو جزئيًا.

 : املرحلة الثانية
 ياون الرد علي املستةقني الاين استةقوا قنصبتهم بالاامل فقط. 

خىرد مىع   األوفى والة عد  وجود مستةقني من ذاو الألئة يتم الرد على املستةقني من الألئىاو  

 : اآلديمراعا  الرتدي  
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 الوزيـــر
 ـــ

 املعاش عليه يرد الذيفئة املستحق  املقطوع معاشه فئة املستحق املوقوف أو

 قو املطلقة األرملة قو األرمل

 األوالد -1

 الوالدان. -2

 اإلخو  و األخواو. -3

 األوالد
 األرملة قو األرمل. -1

 .الوالدان -2

 الوالدان

 األرمل.  األرملة قو -1

 األوالد. -2

 اإلخو  و األخواو. -3

( املرفىق  3ويراعى عىد  جتىاود نصىي  املسىتةق احلد األقىصى لنصىيبه احملىدد باجلدول رقىم   

 جتماعى.بقانون التأمني اال

 :( 184مادة )
والة طالق قو درمل البنت قو األخت قو عجز االبن قو األخ عن الاس  بعد وفا  املنمن عليه  يف

ومل يسىبق ألوىد مىنهم اسىتةقاقه يف املعىاش يىتم  ديىد املعىاش املسىتةق هلىم             قو صاو  املعاش

 مبراعا  ما يلى :  

ق يف دىاريخ وفىا  املىنمن عليىه قو     يقدر املعاش مبا كان يستةقه بافرتاض دوافر شىروط االسىتةقا   -1

وذلب منسوبًا إىل قيمة معاش املنمن عليىه قو صىاو  املعىاش ومىا قضىيف إليىه        صاو  املعاش 

 من دياداو وتى داريخ االستةقاق.

واقعىة  اسىتةقت يف املعىاش قبىل  قىق      اليتويراعى يف  ديد قيمة املعاش احلاالو املماثلة 

 االستةقاق. 
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 الوزيـــر
 ـــ
االو رد املعاش السابقة على داريخ استةقاقه والناجتة من قطع معاش قود إفاد  املستةق من و -2

وذلىب مبىا ال جيىاود كامىل قيمىة معىاش        وىدود اجلمىع بىني املعاشىاو      عن مراعىا  املستةقني قو 

 املنمن عليه قو صاو  املعاش.

 دطبيق ودود اجلمع بني املعاشاو وذلب على قساس قيمة املعاش املستةق بعىد  ديىده وفقىاً    -3

 ملا سبق.

دطبيىىق وىىدود اجلمىىع بىىني املعىىاش والىىدخل وذلىىب علىىى قسىىاس قيمىىة املعىىاش املسىىتةق بعىىد     -4

  ديده وفقًا ملا سبق.

كما يراعى إعاد  دطبيق ودود اجلمع بني املعاش وصافى الدخل لباقى املسىتةقني علىى قن يىتم    

معاش املىنمن عليىه قو صىاو      من هاا القرار مبا ال جياود 182دطبيق قواعد الرد املشار إليها باملاد  

 املعاش.

 :( 185مادة )
املعاش السابق قطعه يعاد دوديع املعاش بني مجيع املستةقني يف  يفوالة عود  احلق  يف

 داريخ دوال السب  وذلب مع مراعا  ما يلى : 

 املعاش الا  سيعاد دوديعه يتةدد مبعاش املنمن عليه قو صاو  املعاش.  -1

املسىتةقني الاين يعاد املستةقني من بني  باقيمعاشًا دون املساس  قوق ال يعترب من يتقاضى  -2

 دوديع املعاش عليهم. 

داريخ عود  احلق وفقًا ألواىا    يفيعاد دقدير املعاش املستةق حلاالو دون املساس املستةقة  -3

الألئىة   من هاا القرار   مع مراعا  إفاد  املستةقني من واالو رد املعاش مىن ذاو  (184 املاد  

 من املاد  املشار إليها. (  2 عند دطبيق  قواا  البند  بالتساو 

ويراعى فى مجيع األووال قال يزيد نصي  املستةق عما كان عليىه قبىل عىود  احلىق للمسىتةق      

 الاد عاد له احلق فى املعاش.
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 الوزيـــر
 ـــ
 املعىاش بدايىة دون املسىاس يىتم     يفاملعىاش اسىتةق    يفعاد له احلق  الا إذا كان املستةق  -4

دىاريخ عىود  احلىق وفقىًا      يفإعاد  دقدير  املعاش املستةق له و حلاالو دون املساس املستةقة 

 ألواا  البند السابق.

 ( فقرة ثانية : 190مادة ) 
عتبىىارًا مىىن اليىىو  العاشىىر مىىن كىىل شىىهر فيمىىا عىىدا املعاشىىاو   اويتةىىدد دىىاريخ صىىرإ املعاشىىاو  

 تبارًا من اليو  اخلامس من كل شهر.عاجتماعي فيتم صرفها املنصرفة من بنب ناصر اال

 :( 203مادة )
إىل قن يتقىد    ألصىل الهىاا  املنصىوص عليهىا فىى    ألواا  لاخلاضعني على كل عامل من العمال 

من مااد  الصندوق املختص بطلى  االشىرتاك يف هىاا النظىا  وحيىرر هىاا الطلى  علىى         مات  ق  

 ( املرفق.203النموذج رقم  

 :( 204مادة )
 صندوق املختص اختاذ ما يلي :على مات  ال

إعطاء العامل بيانًا  الته التأمينية للتقد  به إىل ودار  القود العاملة واهلجر  لقيده يف سجالدها   - 1

 و ديد مستود مهارده.

عرض العامل على اللجنة الطبية باهليئة العامة للتأمني الصةي إلجراء الألةص الطيب االبتدائي   - 2

 .سة املهنة املطلوب االشرتاك عنهالياقته ملمار وإثباو والته الصةية ومدد

 .ومبلأله اإللارتونىاملنمن عليه  اشرتاكويتم إثباو نتيجة الاشف الطيب ببطاقة 

وبالنسىىبة للمىىنمن عليىىه الىىا  سىىبق دسىىجيله يف ق  ماتىى  دأمينىىاو ومل يسىىبق عرضىىه علىىى   

يىة  عرضه على اللجنىة الطب  يتوىل املات  املختص اللجنة الطبية باهليئة العامة للتأمني الصةي

 .عند دقدمه بطل  جتديد البطاقة
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 الوزيـــر
 ـــ

ويتةمل الصندوق املختص برسم الاشف الطىيب يف احلىالتني السىابقتني   والىا  دتةىدد      

للتىأمني  العامىة  بني رئىيس الصىندوق املخىتص ورئىيس اهليئىة       ادألاقدالألته وإجراءاده مبوج  

 . الصةي

 احلالتني اآلديتني:ية يف ويتم إعاد  عرض  العامل على اللجنة الطب

 .دغيري مهنتهى  1

 ى داريخ انتهاء البطاقة. 2

 :( 205مادة )
( املرفق فىور دقدمىه بىالتقرير    205على املات  دسليم العامىل بطاقة االشرتاك وفقًا للنموذج رقم  

هنىة  الطيب الصادر عن اللجنة الطبيىة بنتيجىة الألةىص الطىيب االبتىدائي املتضىمن لياقتىه ملمارسىة امل        

و الىيت مل حيىدد هلىا    املطلوب االشرتاك عنهىا وشىهاد  قيىاس املهىار   قو بشىهاد  القيىد بالنسىبة للةىاال        

 .وداون البطاقة سارية طوال مد  صالوية شهاد  قياس املهار  قو شهاد  القيد   مستود مهار 

 مل بطاقة اشرتاك  دأمني اجتماعي.وعلى املقاول قن يتةقق من قن العامل حي

 :( 206مادة )
ودسىليم البطاقىة فىى    املخىتص  ماادى  الصىندوق   قد ماتى  مىن   يلتز  املنمن عليىه بالتقىد  إىل   

 احلاالو األدية : ى

 .غيري املهنةد-1

 املهار .درجة  دعديل -2

 .انتهاء مد  البطاقة -3

 . ديد  للمنمن عليه فى دلب احلاالوويلتز  املات  بإصدار بطاقة ج
 :( 207مادة )

عليه بأن يند  شهريًا بأ  مات  من مااد  الصندوق وصته يف االشرتاكاو عن يلتز  املنمن 

 .احلصة مد  البطاقة وذلب يف قول الشهر التالي لشهر استةقاق  دلب
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 الوزيـــر
 ـــ

ويلتز  املنمن عليه يف والة التأخري عن املواعيد احملدد  بىالألقر  السىابقة بىأداء مبلىغ إضىايف      

داء وتى نهاية شهر السداد وحيس  املبلىغ اإلضىايف وفقىًا    عن مد  التأخري من داريخ وجوب األ  سنو

 .1975لسنة  79( من قانون التأمني االجتماعي الصادر بالقانون رقم 129ألواا  املاد   

شرتاكاو عن املىد  مىن دىاريخ  خىر     ويف والة وفا  املنمن عليه ياون لورثته احلق يف قداء اال

على قن يتم السداد خالل ثالثة شهور من  لبطاقة قيهما قسبق سداد وتى داريخ الوفا  قو داريخ انتهاء ا

 داريخ دقديم طل  صرإ احلقوق التأمينية.

 :( 225مادة )
على اجلهاو احلاومية واهليئاو العامة وووداو القطاعني العا  واخلاص عد  دشغيل ق  عامل 

ه البطاقة الدالة على إال بعد دقدميمن هاا القرار ( 198من الألئاو املنصوص عليها يف املاد   

علق التعامل مع اشرتاكه بالصندوق املختص وعلى دلب اجلهاو التأكد من سريان دلب البطاقة وقن ٌد

لة على اشرتاكهم بالصندوق قصةاب األعمال واملنمن عليهم على دقديم الشهاداو والبطاقاو الدا

 .املختص

 :( 239مادة )
 االجتماعي املطلوبىة مىن قصىةاب كىل نىوع       دد وصة صاو  العمل يف اشرتاكاو التأمني

لعمىل علىى   من قنواع السياراو يف القطاع اخلاص على قساس األجر احملىدد للألئىاو املىرخص هلىا با    

 .( املرافق12لوارد  باجلدول رقم  ووفقًا للةصص اكل منها طبقًا لنوعها 

 :( 247مادة )
املاد   يفية للعمال املشار إليهم يتةدد األجر الشهر  الا   س  على قساسه احلقوق التأمين

 التأمني. يف االشرتاكالسابقة وفقًا للةد األدنى ألجر 
 املادة الثانية

فقر   190 قخري  فقر   183 ماررًا  180 قخري  قر  ف 179 ماررًا  120قرقامها مواد جديد   اإىىىضد

  ىاآلدية: نصوصها إليه  املشار 2007لسنة  554قرار ودير املالية رقم إىل  ًامارر 207 قخري  



 

13/37 
 

 الوزيـــر
 : ًا(مكرر 120مادة ) ـــ

جنيىىه مخسىىمائة  1/7/2016عتبىىارًا مىىن اياىىون احلىىد األدنىىى ملعىىاش املىىنمن عليىىه املسىىتةق  

 و.شاماًل كافه الزياداو واإلعانا شهريًا

 دتم إضافته للمعاش لرفعه للةد األدنى ما يأدى  : الا ويراعى عند وساب قيمة الألرق 

مىن   ( 120 بعد ديادده بالزيىاد  املقىرر  باملىاد      االستةقاقداريخ  يف  ديد قيمة املعاش -1

 هاا القرار على قن يستبعد منه ما يلى :

ماىررًا   (103   إعانة العجز املقرر  لصاو  معاش العجز الاامىل وفقىًا لىنص املىاد  رقىم      -أ

 .جتماعىمن قانون التأمني اال

وووىداو اإلدار  احملليىة واهليئىاو     ةللدولى  اإلدار املنةة املقرر  للعاملني باجلهىاد   -ب

لسىنة   458اجلمهوريىة رقىم    املعاشاو واملسىتةقني عىنهم بقىرار رئىيس     وألصةاب العامة

1998. 

ه املدنيىة فيتةىدد   تى معاشىًا عىن مىد  خدم    اسىتةق  بالنسبة لصاو  املعاش العسارد الىاد  -2

 .اردوالعس للرفع من عدمه يف ضوء إمجاىل قيمة املعاشني املدنى استةقاقهمدد 

ة   وكىاا  اإلصابى مري املنهى للخدمى  ال يسرد وام احلد األدنى على معاش العجز اجلزئى -3

وفقىًا لقىرار رئىيس اجلمهوريىة رقىم      املسىتةق   االستثنائي معاش العجز اجلزئي اإلصابيعلى 

 2015لسىنة   915و  2012لسىنة   206وقىرار  رئىيس جملىس الىودراء رقمىي       2012لسنة  387

ملعىاش دىأمني    االستةقاقدتوافر يف شأن صاو  املعاش إودد واالو  املشار إليهم ما مل

 .الشيخوخة والعجز والوفا 

ه إىل احلىد األدنىى عنىد عىود      عى ة الألرق الاد دتم إضافته للمعىاش لرف معد  التأثري على قي -4

 .من هاا القرار 120قرر  باملاد  صاو  املعاش للعمل وإيقاإ الزياد  امل

 .د األدنىباحل االنتألاععد  دارار  -5



 

14/37 
 

 الوزيـــر
 ـــ

بىىالألرق بىىني احلىىد األدنىىى وبىىني املعىىاش املسىىتةق وفقىىًا لقىىانون    ةودتةمىىل اخلزانىىة العامىى

 .جتماعىالتأمني اال

 :فقرة أخرية  (179ادة )م
 "وال دطبق قواعد ودود اجلمع بني املعاشاو املشار إليها إال فى التواريخ اآلدية :

 داريخ وفا  املنمن عليه قو صاو  املعاش.  -1

 احلمل املستان ويًا. انألصالقول الشهر التاىل لتاريخ   -2

 املعاش إذا كان داليًا لتاريخ الوفا . استةقاقداريخ   -3

 املعاش. استةقاقاملعاش اآلخر يف والة احلصول عليه بعد داريخ  استةقاقداريخ   -4

ألولويىة  ا داألولويىة األدنىى عىن املعىاش ذ      داريخ ديىاد  نصىي  املسىتةق فىى املعىاش ذ       -5

األولويىة األدنىى نتيجىة دطبيىق      داألعلى للةاالو اليت سىبق عىد  وصىوهلا علىى املعىاش ذ     

 .قواا  هاه املاد 

داريخ عود  احلق فى املعاش السابق قطعه وذلب بالنسبة للمستةق الاد عاد لىه احلىق فىى      -6

 .املعاش
 ( :اً مكرر 180مادة )

صىرإ املعىاش املسىتةق   وإذا كىان بعىم       يفيف والة دوال سب  إيقاإ املعىاش يعىود احلىق    

من املعاش السابق إيقافه نتيجة عملياو الرد واأليلولىة فىتخألم معاشىادهم    املستةقني قد  ل إليه جزء 

 بقدر اجلزء الاد  ل إليهم من معاش من دال سب  إيقافه.

 : ( فقرة ثالثة183مادة )
ا  مبراعىا  دوديىع املعىاش بألىرض     وحيدد معاش األرمل فى والة عىد  اسىتةقاقه يف دىاريخ الوفى    

 استةقاقه يف داريخ الوفا .
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 الوزيـــر
 ( فقرة أخرية : 190مادة )  ـــ

جيىىود للهيئىىة بىىاادها قو مىىن خىىالل الشىىركاو املتخصصىىة قن دقىىد  خىىدماو إلارتونيىىة لصىىاو   و

املعاش قو املستةق الاد يصرإ املعىاش عىن نألسىه قو املسىتةق الىاد يصىرإ عىن نألسىه وعىن الغىري           

 قية دااليف إضافية مقابل دقديم هاه اخلدماو.ل اهليئة قو صاو  الشأن عد   م بشرط

 :اً مكرر (207مادة )
 السىىتخدا جيىىود للهيئىىة قن دقىىو  بنألسىىها قو مىىن خىىالل التعاقىىد مىىع إوىىدد الشىىركاو املتخصصىىة  

ى على   هىاا القىرار  البطاقاو املمغنطة للتأمني على العمالة اخلاضعة للألصل األول من الباب السابع من 

قن دقو  اهليئة بإعداد دراسة جدود متااملة قبل التعاقد مع قد شركة فى هاا اجملال ودعىرض هىاه   

  وبشىرط عىد   مىل املىنمن عليىه قو صىاو  العمىل قيىة         الدراسة على جملس اإلدار  للموافقة عليها

 دااليف إضافية مقابل دقديم هاه اخلدماو.
 املادة الثالثة

 111   110   109 إىل املواد قرقا     5   6   6   5   6   6   6   4   5   6بنود جديد  بأرقا  اإ دض

لسىىنة  554مىىن قىىرار وديىىر املاليىىة رقىىم   علىىى الرتديىى       118   117   116   115   114   113   112  

 :اآلدي انصهاملشار إليه  2007

لزيىاداو واإلعانىاو عىن    شاماًل كافة ا 1/7/2016" ال يقل إمجالي املعاش املستةق اعتبارًا من 

 .جنيه " 500

 رابعةاملادة ال
دتةمل بها اخلزانة العامة مقابل ضم كل عالو  خاصة على ود  إىل قجر  اليتدتةدد التالألة 

وفقًا  1/7/2015عتبارًا من اسنويًا  %9املقدر  بنسبة  األساسيقو دياد  األجر  األساسي االشرتاك

 -لآلدى:

 : األساسي الشيووخة والعز  والوفاة عن األجر بالنسبة ملعاش تأمني أوالً :

 دتةمل بها اخلزانة العامة  اصل ضرب كل من العناصر اآلدية : اليتدتةدد التالألة 



 

16/37 
 

 الوزيـــر
 ـــ

عنىىد  ديىىد قجىىر وسىىاب  االعتبىىارقيمىىة العىىالو  اخلاصىىة قو قيمىىة الزيىىاد  التىىى قخىىاو فىىى    – 1

 املعاش.

   12ى دىىاريخ الضىىم بالشىىهور مقسىىومة علىىى   فىىى األجىىر األساسىىى السىىابقة علىى  االشىىرتاكمىىد   – 2

 الألعلية   وذلب مبراعا  : االشرتاكودتةدد على قساس مد  

جتمىاعى املشىار إليىه    مىن قىانون التىأمني اال    (34 املد  احملسوبة طبقًا ألواا  املىاد    –ق 

 االشىرتاك والتى مل يتضمن قجر وساب دالألتها قيمة العىالو  قو الزيىاد  دضىاإ إىل مىد      

 احلد األقصى للمعاش. الستةقاقال يزيد على املد  املوجبة مبا 

 املشار إليها املدد اآلدية  : االشرتاكال دشمل مد   –ب 

مىن قىانون التىأمني االجتمىاعى املشىار      ( 22( املد  املضافة طبقىًا ألواىا  املىاد      1 

 .إليه

املعاشىاو للقىواو   لتىأمني و ( مدد الضمائم واملدد اإلضافية طبقًا لقوانني التقاعد وا2 

 .املسلةة

 .ملدد املضافة عن املناطق النائية( ا3 

لني بشىأن مىدد االسىتبقاء للعىام     1976لسىنة   28( املدد املضىافة طبقىًا للقىانون رقىم     4 

 .املدنيني مبدن القنا  وسيناء

 .االشرتاك( املدد التى دقضى القوانني والقىراراو اخلاصىىىىىة بإضافتهىا ملد  5 

 ر الشهر فى إمجاىل هاه املدد إىل شهر كامل.جيرب كس –ج

 املعامل  : املعامل الاد مت وساب املعاش على قساسه.  –3

 -ويتةدد ما دتةمله اخلزانة العامة فى املعاش وفقًا للمعادلة اآلدية :           

 (  3املعامل  ×  (2مد  االشرتاك بالشهور  ( × 1قيمة العالو  قو الزياد             

12 

 ثانيًا :بالنسبة لنظام املكافأة :

 -دتةملها اخلزانة العامة  اصل ضرب العنصرين اآلديني : اليتدتةدد التالألة 
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 الوزيـــر
 ـــ

عنىىد  ديىىد قجىىر وسىىاب     االعتبىىار يفقخىىاو  الىىيتقيمىىة العىىالو  اخلاصىىة قو الزيىىاد         – 1

 .املاافأ 

الضم بالشهور مضافًا إليها املىد   مد  االشرتاك الألعلية فى نظا  املاافأ  السابقة على داريخ  – 2

 .12ل املبالغ املدخر  مقسومة على احملسوبة مقاب

 اخلزانة العامة فى نظا  املاافأ  وفقًا للمعادلة اآلدية : دتةملهويتةدد ما 

 . (2مد  االشرتاك فى نظا  املاافأ  بالشهور  ( × 1قيمة العالو   

12  

من قانون التأمني  27احملسوبة وفقًا للماد   األساسيعن األجر تعويم الدفعة الواود  بالنسبة لثالثًا :

 .1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم  االجتماعي

 دتةمل بها اخلزانة  اصل ضرب كل من العناصر اآلدية : اليتدتةدد التالألة 

 .يمعند  ديد قجر وساب التعو االعتبارقخاو فى  اليتقيمة العالو  اخلاصة قو الزياد     – 1

السىابقة علىى دىاريخ الضىم بالشىهور مىع مراعىا  مىا جىاء           األساسىي فى األجىر   االشرتاكمد     – 2

 .(قواًل من  (2 بالبند 

 .%15املعامل     – 3

 ويتةدد ما دتةمله اخلزانة العامة فى مبلغ دعويم الدفعة الواود  وفقًا للمعادلة اآلدية :

 15× بالشهىىور  االشرتاكمد  × قيمة العالو  

     100   

 وقوق دأمينية قخرد  الإ احلقوق املشار إليها.   ال يتم وساب دالألة أل   – 4

 اخلامسةاملادة 
املشار إليىه   2007لسنة  554( املرفقني  بقرار ودير املالية رقم 12    (8باجلدولني رقمي   يستبدل 

 554املرفق بقرار ودير املاليىة رقىم    (119  كما يستبدل بالنموذج رقم  بهاا القر ار اناملرفق ناجلدوال

 املشار إليه النموذج املرفق بهاا القرار. 2007لسنة 
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 الوزيـــر
 السادسةاملادة  ـــ

املشىار اليىه اجلىدول رقىم      2007لسىنة   554يضاإ اىل اجلداول املرفقة بقىرار وديىر املاليىة رقىم     

 ( املرفق بهاا القرار.13 

 السابعةاملادة 
 .1/7/2016مناعتباراينشر هاا القرار فى الوقائع املصرية ويعمل به 

 

 واىل فتحيغادة  
 

 25/5/2017حتريرًا يف : 
  االجتماعيوزير التضامن 

 
 
 
 

  



 

19/37 
 

 الوزيـــر
 (8جدول رقم ) ـــ

 بتحديد نسب األجور 
 أعمال التشييد والبناءىى1

 أوال : األعمال املتكاملة  ) توريد ومصنعية ـ تسليم مفتاح (

 نسبة األجور لعمليةنوع ا م

  أ ـ املنشآت املخصصة للمنفعة العامة : 
  املنشآت الضخمة مثل : 1
 %10 الفنادق واملستشفيات الضخمة وما يف مستواها ) بدون جتهيز(  
 %8 الفنادق واملستشفيات الضخمة وما يف مستواها) مع التجهيز(  
  املنشآت املتوسطة مثل : 2
الـور  ـ اططـات ونوااهـا ـ املستشـفيات والفنـادق  -املدارس ـ مباين املصانع ـ املخـانن املباين اإلدارية ـ  

 املتوسطة
12% 

 %10 املنشآت املتوسطة مع التجهيز  3
  املباين اخلفيفة مثل : 4
 %20 األسوار والقواطيع والبواابت 
 %15 محامات السباحة  5
 %15 إنشاء املالاب  6
 %15 إنشاء املقابر    7

 %12 وحدات سكنية كاملة التشطيب 8
 %10 فيالت + شاليهات كاملة التشطيب 9
 %15 أامال التعلية  10

 ثانيا  : األعمال غري املتكاملة ) املتعلقة بأحد بنود العملية ) توريد ومصنعية(: 
 نسبة األجور نوع العملية م

 %15 ض داخلي ( مباين سكنية بدون تشطيب ) هيكل خرساين ومباين وبيا 1

  حفر ـ ردم ـ تكسري  2
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 الوزيـــر
 ـــ

 %60 تشغيل امال  -أ 

 %20 تشغيل معدات  -ب 

 %10 أساسات ميكانيكية  3

 %10 مع التوريد  -أ 

 %25 بدون توريد  -ب 

 %10 األامال املساحية -اجلسات 4

 %2 اإلشراف الفين الى التنفيذ والتشغيل  5

  خرسانة مسلحة  6

 %14 مع توريد مجيع املكوانت  -أ 

 %10 مع توريد مجيع املكوانت ) خرسانة جاهزة ( –ب  

 %18 بدون توريد األمسنت -ج 

 %25  بدون توريد احلديد  -د 

 %45 الرمل والزلطو مصنعية مع توريد سلك الرابط واملسمار  -هـ 

  خرسانة اادية  7

 %10 مع التوريد  -أ 

 %7 مع توريد مجيع املكوانت ) خرسانة جاهزة ( -ب 

 %25 مع توريد الرمل والزلط  -ج 

 %50 مصنعية صب خرسانة ابملعدات  8

 %17 أامال البناء  9

 %10 الطبقات العانلة  10

 %40 أامال البياض  11
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 الوزيـــر
 ـــ

 %20 الكسوات والبالط  12

 %15 أامال الرخام  13

 %20 األامال الصحية  14

 %20 أامال الكهرابء  15

  الدهاانت  16

 %40 يدوى -أ 

 %30 ابملعدات -ب 

  أامال النجارة  17

 %15 مع التوريد  -أ 

 %35 بدون توريد  -ب 

  األامال املعدنية  18

  الكريتال ـ اهلياكل املعدنية ـ اجلمالون ـ األلومنيوم 

 %15 مع التوريد  -أ 

 %35 بدون توريد  -ب 

 %30 أامال الرتميمات    19

 %10 التجهيز  اإلحالل والتجديد مع  20

 %20 اإلحالل والتجديد بدون جتهيز   21

 %20 الرتميمات املشتملة الى احلقن 22

 %5 أامال الزجاج مع التوريد 23

 %15 حقن وازل الكمرات ابملواد اإليبوكسية 24

 %15 إنشاء املظالت والصهاريج 25

  الكرفاانت 26
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 الوزيـــر
 ـــ

 %8 مع التوريد  -أ 

 %25  تركيب وفك بدون توريد -ب 

 %15 توريد وتركيب الستائر 27

 %5 توريد وتركيب األاثث  28

 %10 أامال الديكور مع التوريد  29
 

 ثالثًا ـ أعمال املصنعيات والرتكيبات 
 نسبة األجور نوع العملية  م

 %65 أامال املصنعيات بدون توريد أو توريد العمالة  1

 %40  جالء بالط أو رخام 2

  نقاض مباين وخالفههدم وإنالة أ 3

 %20 بالمعدات  -أ 

 %40 يدوي  -ب 

 

 أعمال الشبكات العامة    -2
 نسبة األجور نوع العملية م

  أامال الشبكات العامة مثل : 1

  مياه الشرب والصرف الصحي والري والكهرابء والتليفوانت  

 %15 مع توريد مكوانت الشبكة  -أ 

 %35 بدون توريد –ب  

  بطريقة األنفاق والعداايتمد مواسري  2

 %10 مع التوريد  -أ 
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 الوزيـــر
 ـــ

 %25 بدون توريد  -ب 

 %15 غرف الدخول واخلروج -ج 

  شبكات األلياف الضوئية  3

 %10 مع التوريد  -أ 

 %25 بدون توريد  -ب  

  أامال البيارات  4

 %15 أـ مع التوريد  

 %25 ب ـ تغويص فقط  

  ة شبكات التغذية من أقرب نقط 5

 %25 مع التوريد  -أ 

 %45 بدون توريد  –ب  

  تطهري األحواض  6

 %30 يدوى -أ 

 %15 ميكانيكي  –ب  

 %15 النزح اجلوىف 7

 %25 التشغيل والصيانة  8

 %15 إنشاء اخلزاانت والصهاريج  9
 قطاع الري ) أعمال متكاملة توريد ومصنعية ( -3

 نسبة األجور نوع العملية م

 %15 ية الرتع واملصارفتغط 1

  إنالة حشائش وورد النيل 2
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 الوزيـــر
 ـــ

 %40 يدوى -أ 

 %10 مبعدات -ب  

 %25 التكسيات ابألحجار  3

  أامال الستائر املعدنية  4

 %10 توريد ودق  -أ 

 %30 دق فقط أو تقطيع  -ب 

إنشــاء الكبــاري املالحيــة + كبــاري الــى اةــاري املائيــة + األامــال الصــنااية )  5
 أفمام وهدارات (  –سحارات  –دالتب

20% 

  دق اآلابر  6

 %15 مع توريد املواسري  -أ 

 %35 بدون توريد املواسري  -ب 

 %30 رابط احلوض العائم  7

  %5 الستائر احلاجزة ملياه ابألمسنتوالبنتونيت 8

 %14 إنشاء السدود الركامية  9

  %8 تطهري وتوسيع املسطحات املائية واملواين 10

 %20 توريد واستزراع مع الصيانة 11

 %15 توريد واستزراع بدون صيانة 12

 %30 صيانة مسطحات خضراء وأشجار  13

 %20 إنشاء مزارع مسكية  14

 %15 إنشاء مراسي  15

 %15 مقاومة احلشرات واآلفات 16
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 الوزيـــر
 ـــ

 %15 إنشاء الصوابت  17

 %20 تطوير الرتع  18

 %15 تطوير املساقي 19

 أعمال الطرق الربية واملائيةـ 4
 نسبة األجور نوع العملية م

  األامال الرتابية 1

 %60 تشغيل امال  -أ 

 %10 ب ـ تشغيل معدات  

  تكسري األحجار  2

 %60 أ ـ تشغيل امال  

 %20 ب ـ تشغيل كسارات  

  إنشاء ورصف الطرق  3

 %8 أـ إنشاء طبقة أساس 

 %10 طبقة الرصف األسفلتية -ب 

 %20 طبقة الرصف األمسنتية -ج 

 %15 كباري الى خوانيق 4

 %8 كباري الى النيل  5

  توريد وتركيب العواكس األرضية واللوحات اإلرشادية 6

 %15 مع التوريد   –أ  

 %30 بدون توريد  –ب  
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 الوزيـــر
 ـــ

 %25 الربدورات 7

 %15 الدهان ابلبوية العاكسة ابملعدات 8

 %15 سكة احلديدإنشاء اداية أسفل ال 9

 %5 توريد ور  طبقة تشريب  10

 %15 بالطات خرسانية 11

 %25 غرف التفتيش 12

 %15 إنشاء وجتميل امليادين  13

  مصنعية إنشاء ورصف الطرق  14

 %25 املعدات الثقيلة  -أ 

 %50 يدوى–ب  

 %20 رفع وفك سكة حديد   15

 املة :ـ أعمال امليكانيكا والكهرباء أعمال متك 5

  األامال امليكانيكية والكهرابئية مثل : 1

حمطـــات امليـــاه والصـــرف الصـــحي ـ حمطـــات توليـــد الكهـــرابء اطـــوالت ونوااهـــا ـ  
 –معدات املطـاب   –املصااد ـ التكييف  -آالت ومعدات املصانع ـ الطلمبات

 السخاانت 

 

 %5 أـ مع التوريد  

 %25 ب ـ بدون توريد  

ات األجهــزة الدقيقــة واملعــدات االلكرتونيــة ـ احلاســبات اآلليــة نظــم أامــال وتركيبــ 2
االتصــاالت الســلكية والالســلكية األجهــزة الطبيــة أجهــزة اإلنــذار ـ أجهــزة قيــاس 

 التحكم أجهزة حمطات اطوالت املعزولة ابلغان 
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 الوزيـــر
 ـــ

 %3 أـ مع التوريد  

 %25 ب ـ بدون توريد  

 %2 حرية ذات اجلهد العايل توريد وتركيب وجتديد الكابالت الب 3

 %10 توريد وتركيب أبراج تربيد  4

 %15 صيانة وإصالح معدات ميكانيكية مع توريد قطع الغيار 5

 قطاع البرتول  -6
 أوالً : أعمال متكاملة 

 نسبة األجور نوع العملية م

 %5 أامال املساحة البحرية وجسات الرتبة البحرية  1

  والقياسات املتعلقة  أامال املساحة السزمية 2

 %1 ابستكشافات البرتول  

  مد خطوط املواسري الربية  3

  داخل املدن  –أ  

 %10 مع التوريد  

 %20 بدون توريد  

  ب ـ خارج املدن  

 %5 مع التوريد  - 

 %10 بدون توريد  - 

  مد خطوط املواسري البحرية  4

 %3 مع التوريد  - 

 %5 بدون توريد  - 
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 الوزيـــر
 نسبة األجور نوع العملية م ـــ

  شبكات الغان اخلارجية  5

 %15 مع التوريد  -أ 

 %35 بدون توريد  -ب 

  شبكات الغان الداخلية ) املنزلية (  6

 %20 مع التوريد  -أ 

 %40 بدون توريد  -ب 

  إنشاء املنصات البحرية ومكوانهتا  7

 %3 أ ـ التصنيع مع التوريد والرتكيب  

 %8 ب ـ تركيب فقط ابملوقع 

 %1 تشغيل أجهزة ومعدات وأدوات حفر اآلابر واستكمال اآلابر وصيانتها أامال أتجري و  8

 %2 أامال التأجري والتشغيل املتكاملة األخرى 9
  
 ثانيًا : أعمال غري متكاملة 

 نسبة األجور نوع العملية م

  ازل وتغليف املواسري البرتولية  1

 %10 مع التوريد  -أ 

 %15 بدون توريد  –ب  

  ة والدهاانت لسأسط  املعدنية املرامش 2

 %20 مع التوريد  -أ 
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 الوزيـــر
 ـــ

 %35 بدون توريد  –ب  

 %20 أامال تنظيف املستوداات وأواية الضغط واألبراج  3

 %1 البحث ان األلغام وإنالتها  4

 %10 تفجري صخور 5

 %10 خدمات فنية لتشغيل أو صيانة املعدات ابملوقع  6

  مثل : صيانة معدات برتولية خاصة 7

الطلبمـــات الغاطســـة يف اآلابر ـ الكـــابالت الـــا تعمـــل داخـــل اآلابر ـ مواســـري احلفـــر ـ  
 أبراج احلفر ومستلزماهتا

2% 

 %1 نظافة خطوط ابلفرشة الذكية  8

 %5 محاية بوغان ابستخدام الدوائر التليفزيونية  9

 %15 إصالح وصيانة أرصفة حبرية  10
 %5 نشاء ارصفه حبرية أامال حفر داخل املاء إل 11
 %15 إنشاء دولينات ومشعات الوحدات العائمة 12

 ـ أعمال النقل 7
   (ونقل مواد البناء ) الغري مصنعةأوال :  توريد 
 نسبة األجور نوع العملية م

 %10 الرمال واألتربة  1

 %7 الزلط أو الرتبة الزلطية 2

 %7 األحجار ونوااها  3
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 الوزيـــر
 ـــ

 لسيارات مع التحميل والتفريغ ثانيًا :ـ النقل با
 نسبة األجور نوع العملية م

  النقل والتحميل والتفريغ  1

 %10 أـ تشغيل امال  

 %7 ب ـ تشغيل معدات  

 %2 ج ـ النقل مع التوريد يف املوقع  

   ثالثًا :  التحميل والتفريغ فقط 
 نسبة األجور نوع العملية   م

  ف ـ تعبئة ـ شيالة حتميل ـ تفريغ ـ فرن ـ تستي 1

 %65 أ ـ تشغيل امال  

 %20 ب ـ تشغيل معدات  

 %5 تفريغ حبوب ابستخدام شفاطات  2

 ـ مقاوالت خمتلفة 8
 نسبة األجور نوع العملية م

 %50 جتهيز األقطان  1

 %65 النظافة اليدوية بدون تقدمي املعدات واملهمات  2

 %45 ظافة النظافة العادية مع توريد مهمات الن 3

 %20 أامال التغذية ) تقدمي وجبات ساخنة (  4

 %10 أامال التغذية ) تقدمي وجبات جافة (  5

 %30 أامال التغذية مع النظافة  6

 %35 كبس قش ابملعدات  7

 %45 األمن واحلراسة مع توفري كافة املهمات  8
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 الوزيـــر
 ـ أعمال احملاجر واملالحات 9 ـــ
 نسبة األجور نوع العملية م

  المحاجر المستغلة عن طريق اإليجار : 1

محااااجر رمااااا الغااااار ا الرمااااا الاي اااا  ا رمااااا  -أ 
 المرشحات ا الزلط ا التراة الزلطية ا الطفلة ا الجاس 

ية رمن القيمة اإليجا 220%
 السنوية للمحجر 

محاااجر الحجاار الجياارم والرملاا  والحجاار الجياارم  -ب  
ازلاات ابلااسااتر ا الصاالب ا الاامولوميت ا الرـاااب ا الا

 أحجار الزينة 

ية رمن القيمة اإليجا 230%
 السنوية للمحجر 

ية رمن القيمة اإليجا %110 المالحات -ج  
 للمالحة 

قرشا عن كا متر مكعب  130 المحاجر المستغلة عن طريق تصاريح اإلتاوة   2

 يستـلص من المحجر
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 (12جدول رقم )

 حصة صاحب العمل 

 ميتلكها التينواع السيارات أل لتأمني االجتماعي وفقااشرتاكات ا يف

 السيارة نوع م
 املستحق ةاملد

 االشرتاك عنها

 باجلنيه االشرتاك قيمة
 

 جنيه504 قشهر ثالثة العادية النقل السيار  1

 جنيه 516 قشهر ثالثة املقطور  النقل السيار  2

 هجني 492 قشهر ثالثة املقطور  الزراعي اجلرار 3

4 
 والسيار  اخلأليف النقل السيار 

 طن 2 عن محولتها دزيد ال ةالثالج
 جنيه 252 قشهر ثالثة

 جنيه 1104 سنىىىة األدوبيس السيار  5

 جنيه 1008 سنىىىة األجر  السيار  6

 جنيه 1008 سنىىىة املالكي السيار  7

 جنيه 276 قشهر ثالثة املقطور  القالب النقل السيار  8

 جنيه 264 قشهر ثالثة العادية القالب النقل ر السيا 9

10 
 لنقل املخصصة العادية النقل السيار 

 (فنطاس   السائلة املواد
 جنيه 264 قشهر ثالثة

11 
 لنقل املخصصة العادية النقل السيار 

 السائلة املوارد
 جنيه 264 قشهر ثالثة

 جنيه 1008 سىىىنة مودى نقل الطل   ت السيار  12

 جنيه 960 سىىىنة ( دوك التوك   النارية دراجةال 13

 جنيه 1104 سىىىنة خرسانه خالط 14

 جنيه 960 سىىىنة البضائع لنقل مودوسيال 15

 جنيه 516 قشهر ثالثة طن 2 عن محولتها دزيد قاطر  سيار  16

 
 .سنويًا بعد ذلب  %10او ثم بنسبة ملد  مخس سنو %25دزاد هاه احلصص بنسبة مالحظات  :
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 (13جدول رقم )

 أجر االشرتاك األساسي
 يف تاريخ بداية االشرتاك للمؤمن عليهم من العاملني باجلهاز اإلداري للدولة 
 30/6/2015واهليئات العامة اخلاضعني ألحكام قانون اخلدمة املدنية الذين يلتحقون باخلدمة بعد 

 ــــ

 الثالثة )ج( تاريخ اإللتحاق بالعمل
)ب(  ةالرابع

 فىن  كاتب

 اخلامس )ب( 
 معاون خدمة/حريف

السادس )ب( 
 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 

 ملحوظة   :

 .شهر يونيو السابق يفقول يوليو من كل عا  منسوبة إىل األجر األساسى  يفسنويًا  %9هاا األجر بنسبة ويزاد 
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  2007( لسنة 554( قرار وزاري رقم ) 119وذج رقم ) نم                                                                         

 
 

                                                                                              التأميني :الرقم                                                                                           
                                                  القومـي  :الرقم                                                                            

       رقــــم الملـف :                                                                            

                            
 
 

 

 الحقوق التأمينية لحاالت المستفيدين طلب صرف 
 

 ...................................................................................................... :اســــم المؤمـن عليـــه / صاحب المعاش       

 ...................................................................................................... اســــــــــم جهة العمل األخيرة وعنوانها  :      

 ...................................................................................................... أخــــــــر قانـــــــــــون معـامـــــل بـــــــه :      

           ...................................................................................................... الرقم التأميني لجهة العمل )رقم المنشأة (:      

 20 /    /  :                       تاريــــــــــــــــخ الوفـــــــــــــاة      

  ..................... صلة القرابة: ...................................  اسم القائم بصرف نفقات الجنازة:      

 

 ....................................................................................................... :     عنـــــــــــــوان المستفــــيديـــــــــــــن      

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 ........................................... :      البريد اإللكتروني ........................................... :      يفونرقم التل    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 الكشط في البياناات  (   يراعى قبل استيفاء بيانات هذا الطلب الرجوع إلى المالحظات الموضحة خلفه مع مراعاة عدم الشطب أو 1) 

 واإلجابة ) بنعم ( أو ) ال ( على كل بند.          

 .(بين السطور)البيانات داخل الخانات  تستوفى(    2)        

 

 
 عنوان المركز الرئيسي:                                                                       الرقم البريدي:    

 

 (www.nosi.gov.eg(                                    الموقع اإلليكتروني: )16217مركز إتصاالت خدمة العمالء ) رقم تليفون    

 الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي

 ..............................صندوق العاملين بـ 

  

 

 امـــــه هــــتنبي

ليس للهيئة مندوبون يترددون على المنازل الستيفاء 

 المستندات أو تحصيل مستحقات الهيئة

يستوفى هذا البيان في حالة 

وفاة صاحب المعاش وعدم 

 وجود أرمل أو أرملة
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 2007( لسنة 554( قرار وزاري رقم ) 119نموذج رقم ) تابع                                                                                        
                       رمل أو األرملةاأل -1

 
 

الرقــــــم 
 التأمينـي

 ســــــــــماال
تاريـــــخ 
 الــــزواج

تاريــــخ 
 الميــــــالد

هل الزواج 
 موثق ؟

االرملة هل 
لديها حمل 

 ؟مستكن 

 بيانات الزواج اآلخر لألرمل
قيمة المعاش اآلخــر 

بخالف المعاش 
المطلوب صرفه )إن 

 وجد(

بط المعاش جهة ر
 اآلخــر

الجهة التي يرغب في 
 صرف المعاش عليها

 ـعيالتوق
 جنيـــه قرش تاريخ الزواج  هل متزوج بأخرى؟

       /    /      /    /         /    /      

      /    /     /    /        /    /      

      /    /     /    /        /    /      

      /    /     /    /        /    /      

 
 

 األبناء واألخــــــــوة -2

الرقـــــــــم 
 التأمينــــي

 اســـــــــم الــوالــــــدة ســــــــــــــماال
ن 

صلة القرابة للمؤم

ش
ب المعا

ح
صا

عليه أو 
 

 تاريخ الميالد

ب بالتعليم أو 
طال

هل هو 

ال يعمل 
ى مؤهل و

عل
صل 

حا
؟

 

جز
عا

هل هو 
 

ن 
ع

ب ؟
س
الك

 

قيمة المعاش 
اآلخــر بخالف 

المعاش 
المطلوب صرفه 

 )إن وجد(

جهة ربط 
المعاش 
 اآلخـــر

هل يزاول 
عمال أو 
 مهنة ؟

تاريخ 
 المزاولة

األجـــر  رمقدا
 أو الدخل 

الجهة 
التي 

يرغب في 
صرف 
المعاش 
 عليها

 التوقــــع

 جنيـــه قرش جنيـــه قرش

         /     /            /     /     

         /     /            /     /     

         /     /            /     /     

         /     /            /     /     

         /     /            /     /     

         /     /            /     /     

         /     /            /     /     

         /     /            /     /     

         /    /            /    /     
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 البنات واألخــــــــوات -3

الرقـــــــــم 
 التأمينــــي

 اإلســــــــــم
اســـــــــم 
 الــوالـــــــدة

ن 
صلة القرابة للمؤم

ب 
ح
صا

عليه أو 
ش

المعا
 

 تاريخ الميالد

عية 
جتما

إل
حالة ا

ال
يوم الوفاة

 

قد عخ تاري
الزواج أو 
الطالق أو 
 الترمل 

قيمة المعاش 
اآلخــر بخالف 

المعاش 
صرفه  المطلوب

 )إن وجد(

جهة ربط 
المعاش 
 اآلخـــر

زاول تهل 
عمال أو 
 مهنة ؟

تاريخ 
 المزاولة

مقدار األجـــر 
 أو الدخل 

الجهة التي 
رغب في ت

صرف المعاش 
 عليها

 التوقيـــع

 ـهجنيــ قرش جنيـــه قرش

         /     /       /     /        /  /     

         /     /       /     /       /  /     

         /     /       /     /       /  /     

         /     /       /     /       /  /     

         /     /       /     /        /  /     

         /     /       /     /       /  /     

         /     /       /     /       /  /     

         /     /       /     /       /  /     

         /    /       /    /       /  /     

 

 الـــــــوالــــــــــــدان -4

 

الرقـــــم 
 التأمينــــي

 ســــــــمالا
قيمة المعاش 
األخر بخالف 

المعاش المطلوب 
 صرفه ) إن وجد(

 جهــة ربط المعاش
هل يزاول عمال 

 أو مهنة ؟
 تاريخ المزاولة

مقدار األجر أو 
الدخل من العمل 

 أو المهنة
الجهـة التي يرغب في 
 صرف المعاش عليها

 التوقيــــع

 جنيه قرش جنيه قرش
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 ة الشرعيينبيان بأسماء الورث

 العنــــــــــــــــــوان صلة القرابة النوع االسم بالكامل رباعيًا الرقم القومي الرقم التأميني
      

      

      

      

      

      

      

 
 
      

 ............................... ن البيانات الموضحة بهذا الطلب صحيحة وتمثل المستفيدين عن المرحوم /أنشهد نحن الموقعين أدناه ب 

 يوم وفاته وأن التوقيعات الواردة بالطلب صحيحة.     
 ......................................................... شاهد ثان  :    ................................................................ شاهد أول  : 

 .............................................................. والسيد /    .......................................... السيد / الموقعان على هذا هما 

 ................................................................................................................................... وهما من العاملين في       

 20تحريراً في :       /   /         
    خاتم شعار الجمهورية  

  

       
  رئيس شئون العاملين                  

 

                                                                                                                                                                                                                    ............................... 
 

 

  اعتماد النموذج بمنطقة أو مكتب الصندوق المختص  )حالة عدم االعتماد اإلدارى(
 

شخصااية المااوقعين  وإقاارارهم بصااحة البيانااات الااواردة بااالنموذج علااى  تاام التوقيااع أمامنااا علااى هااذا النمااوذج  بعااد التحقااق ماان
        مسئوليتهم الشخصية. 

                              20تحريراً في :       /   /    

 خامت شعار اجلمهورية مدير املات  / املنطقة الرئيس املباشر املوظف املختص بيان

    االسم

    التوقيع

 

 ـــظـات هـامــــةمالح
 تقديمها يرفق مع هذا الطلب شهادة الوفاة أو المستخرج الرسمي منها أو ملخص شهادة الوفاة فى حالة عدم سابقة  -1   

 -وفي حالة الفقد ترفق المستندات األتية فيما عدا شهادة الوفاة:        

 المستندات المطلوبة لصرف معاش الوفاة. -أ         

 صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد. -ب        

 شهادة إدارية على أن تعتمد من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليه خالل ثالثة أشهر من تاريخ الفقد. -جـ        

 يه وفقد أثناءه وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل.شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيلياً نوع العمل الذي كان يؤد -د         

 للمعاش.ال يدرج بالطلب أية بيانات عن األخوة واألخوات فى حالة وجود أوالد مستحقين أو أرملة مع والدين مستحقين  -2   

 انفصاله.في حالة وجود حمل مستكن يراعى إرسال شهادات الميالد بمجرد  -3   

 ذلك.سنة وقت الوفاة وكانوا طلبة أو حاصلين على مؤهل ولم يلتحقوا بعمل يرفق مع هذه االستمارة شهادة تثبت  21أبناء أو إخوة تجاوزوا سن في حالة وجود  -4   

 بيانهم   ويعد ذلك إقراراً منهم بصحة البيانات:يكون التوقيع على هذه االستمارة من المستحقين اآلتي  -5   

  الوالدان.)ب(         قصراً(.)إذا كانوا  موبناته موعن أبنائه منفسهأن )أ( األرمل أو األرملة ع  

 . قصراً(كانوا  )إذا)د( الولي الشرعي عن األوالد واألخوة واألخوات      البالغين.)جـ( األبناء والبنات واألخوة واألخوات  

 لي الشرعي أو الوصي من متولي شئون القصر.)هـ( متولي شئون القصر في حالة عدم وجود الولي الطبيعي أو األم أو الو 

 أخت.مكرر( بيانات مدى توافر شروط اإلعالة لألخ أو األخت عن كل أخ أو  119) نموذج رقميرفق  -6   

   مترملة. –مطلقة  –متزوجة )التي تم عقد قرانها(  –ويقصد بها آنسة )لم يعقد قرانها(  -الوفاة: الحالة االجتماعية يوم  -7   

قيع على هاذا النماوذج أماام يجوز عدم التصديق اإلدارى على هذا النموذج  بشرط حضور أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى المنطقة أوالمكتب التأمينى المختص للتو - 8   

نماوذج مان مادير المنطقاة أو المكتاب و يخاتم بخااتم شاعار الموظف المختص  و فى هذه الحالة يجب توقيع الموظف ومديره المباشر بما يفيد أن التوقيع تم أمامه  ويعتماد ال

  الجمهورية الخاص بالمنطقة او المكتب التأمينى.

 

خمسمائة جنيه أو بإحدى  يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالثة شهور وغرامة ال تزيد على

هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيـانـات غيـر صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن 

 ( 1975لسنة  79قانون  179ـوص عليهـا فـي القانون ) م إعطاء البيانات المنص

 حالة اإلدالء ببيانات خاطئة تؤدى إلى صرف مبالغ دون وجه حق   فين مادياً وجنائياً متضامنين قانونا مع المستفيدي النموذج ايعتبر المصدقان على هذ
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