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قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2165 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء 
بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛

وبناًء على ما عرضه وزيرى التضامن االجتماعى والمالية ؛

قــــــــرر :
) المادة األولى (

يكون تنفيذ المادة )111( من قانون التأمينات االجتماعية والمعاشـــات المشار 

إليه على النحو التالى :

أواًل - التزامات وزارة المالية :

1 - تلتـــزم وزارة المالية بســـداد القســـط الســـنوى األول للهيئـــة القومية للتأمين 

االجتماعى البالغ 160٫5 مليار جنيه على أجزاء شهرية )بقيمة 13٫375 مليار جنيه 

للجزء( عن السنة المالية الحالية 2020/2019 ، وفًقا لما يلى :

طريقة السدادمليار جنيهالشهر

يوليو

أغسطس

سبتمبر

13٫375

13٫375

13٫375

تمهيد :
 أخـــًذا فى االعتبار المبالغ التى ســـددت / جارى تســـديدها لصالح صندوقى 

التأمينات اعتباًرا من أول السنة المالية الحالية وحتى تاريخه والتالى بيانها :

مليار جنيه
8٫474      قيمـــة مـــا تـــم إتاحته نقًدا من الخزانـــة العامة لصندوقى   

التأمينات خالل شهرى يوليو وأغسطس .

0٫400      قيمـــة الفوائـــد التـــى ســـددها بنـــك االســـتثمار القومى 

للصندوقيـــن عـــن المديونية المســـتحقة لهمـــا طرفه خالل 

شهرى يوليو وأغسطس

32٫500    جارى سداده خالل شهر سبتمبر 2019

41٫374           جملة المسدد / الجارى سداده
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طريقة السدادمليار جنيهالشهر

يكون سداد األقساط الثالثة األولى )يوليو / سبتمبر( سداًدا معجاًل على 

النحو التالى : 

مليار جنيه
41٫374      جملة المسدد / الجارى سداده .

)40٫125(   يخصم األقساط )األجزاء( المستحقة عن أشهر )يوليو/  

أغسطس / سبتمبر( .

1٫249      المتبقى المسدد بزيادة 

13٫375أكتوبر

مليار جنيه
1٫249            المتبقى المسدد بالزيادة عن أشهر )يوليو / سبتمبر( .

2٫126          يتم سدادها نقًدا .

10٫000       يتم ســـدادها بموجب ســـندات قابلة للتداول يصدر على 

الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين االجتماعى بمتوسط 

سعر الفائدة على السندات التى تصدر بذات اآلجال

13٫375نوفمبر

3٫375         يتم سدادها نقًدا .

10٫000       يتـــم ســـداده بموجب ســـندات قابلة للتـــداول يصدر على 

الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين االجتماعى بمتوسط 

سعر الفائدة على السندات التى تصدر بذات اآلجال .

13٫375ديسمبر

3٫375         يتم سدادها نقًدا .

10٫000       يتـــم ســـداده بموجب ســـندات قابلة للتـــداول يصدر على 

الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين االجتماعى بمتوسط 

سعر الفائدة على السندات التى تصدر بذات اآلجال .

يتم سداده نقًدا .13٫375يناير

يتم سداده نقًدا .13٫375فبراير

يتم سداده نقًدا .13٫375مارس
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طريقة السدادمليار جنيهالشهر

يتم سداده نقًدا .13٫375أبريل

يتم سداده نقًدا .13٫375مايو

يتم سداده نقًدا .13٫375يونيه

يكون سداد األجزاء من أكتوبر حتى يونية خالل األسبوع األخير من كل شهر بحسب 

طريقة السداد الموضحة .

وبذلك تكون وزارة المالية قد ســـددت بنهاية العام المالى الحالى القســـط السنوى 

المستحق عليها بموجب المادة )111( سالفة الذكر للهيئة القومية للتأمين االجتماعى 

والبالغ 160٫5 مليار جنيه على النحو التالى :

مليار جنيه 
130٫5    سدد نقًدا .

30٫0     مسدد بسندات قابلة للتداول .

2 - تلتزم وزارة المالية بإدراج هذا القسط السنوى بزيادة )5٫7٪( مركبة سنوًيا 

ولمدة خمســـين ســـنة وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة ســـنوًيا ، ويتم سداد 

القســـط الســـنوى بواقع جزء من اثنى عشـــر جزًءا خالل السنة المســـتحق عنها القسط، 

بحيث يســـدد كل جزء فى األســـبوع األخير من كل شـــهر وبمراعاة حكم المادة )113( 

من قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات المشار إليه ، كما تلتزم وزارة المالية عند 

عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة 

العامة بسداد هذه المبالغ .

3 - تتحمل الخزانة العامة المعاشـــات االستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية 

بالقانون رقم 71 لســـنة 1964 والتى تتقرر اعتباًرا من تاريخ العمل بقانون التأمينات 

االجتماعية والمعاشات المشار إليه .
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4 - تتحمـــل الخزانـــة العامـــة أى مزايا إضافيـــة تتقرر بعد تاريـــخ العمل بقانون 

التأمينات االجتماعية والمعاشـــات المشـــار إليه سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا 

إضافية لبعض الفئات .

ثانًيا - التزامات الهيئة القومية للتأمين االجتماعى )صندوق التأمين االجتماعى(:

1 - تحمل المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بقانون التأمينات االجتماعية 

والمعاشات المشار إليه وعدم مطالبة الخزانة العامة بها .

2 - تحمـــل التزامـــات الخزانـــة العامة المقـــررة بموجب أحكام القانـــون المذكور 

المنصـــوص عليها فى المادتيـــن الثانية والثالثة من قانون اإلصدار ، والمواد أرقام 19 

)بند ب من البند 3( ،23 )بند 4( ، 27 ، 28 )بند ج( ، 29 ، 35 ، 159 ، 163 

من هذا القانون .

3 - تحمل مســـاهمة الخزانة العامة بالنســـبة للفئات المشار إليها بالبند رابًعا من 

المادة )2( من القانون المذكور ، وعدم مطالبة الخزانة العامة بهذه المساهمة .

4 - الموافقـــة على أيلولة المبالغ المودعة لحســـاب صندوقى التأمين االجتماعى 

لدى بنك االســـتثمار القومى إلى حســـاب وزارة المالية فى تاريخ العمل بأحكام القانون 

المذكور .

5 - إســـقاط مبالـــغ الصكوك التى صـــدرت من وزارة الماليـــة لصندوقى التأمين 

االجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المذكور .

6 - إســـقاط كامل المديونية المســـتحقة على الخزانة العامـــة لصندوقى التأمين 

االجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المذكور .

7 - يتحمـــل الصنـــدوق العجز االكتوارى فى نظام التأمين االجتماعى الحالى فى 

تاريخ العمل بالقانون المذكور . 
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)المادة الثانية(

يجتمع وزيرا التضامن االجتماعى والمالية فى شهر مارس من كل عام لالتفاق على 

آلية سداد القسط السنوى الالحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد .

)المادة الثالثة(

ُينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 المحرم سنة 1441 هــ

                          الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 م

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
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قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2168 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء 
بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام األحوال الشخصية ؛

وعلى القانون المدنى ؛

وعلى ما ورد من وزارة الداخلية وبعد التحرى واســـتظهار القرائن التى يغلب معها 

هالك المفقودين ؛

قــــــــرر :
) المادة األولى (

ــودون فى حادث غـــرق مركب الصيد )الحاج ياســـين الزهرى( بخليج  ُيعتبـــر المفـق

السويس يوم 2018/11/28 المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق أمواًتا فى حكم الفقرة 

الثانية من المادة )21( من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه .

) المادة الثانية (
ُينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وُيعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 المحرم سنة 1441 هــ

                          الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 م

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
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كشف بأسماء المفقودين فى حادث مركب الصيد )الحاج ياسين الزهرى(

تاريخ امليالدالرقم القومىاالسمم
احلالة

 االجتماعية
املهنةمحل اإلقامة

حسن إبراهيم محمد1

أبو جمعة

الخياطة متزوج266102211004511966/10/22

بدمياط

عامل

الســـيد 2 بدر  هشـــام 

بصلة

الروضةمتزوج280092711005181980/9/27

بدمياط

عامل

يحيـــــى زكريــــــــــــا 3

عبدالحميد التوارجى

عزبة البرجمتزوج285042411004171985/4/24

بدمياط

صياد

ــوى أحمد أحمد 4 النـب

عثمان

الروضةمتزوج269020611004331969/2/6

بدمياط

صياد

كامل 5 سعيد  خميس 

عبد ربه

البرج بكفرمتزوج268092615011311968/9/26

الشيخ

صياد

شعبان السيد محمد 6

السيد

عزبة البرجمتزوج268112411004361968/11/24

بدمياط

صياد

رشـــدى فوزى جمعة 7

أبو خليفة

الشيخ ضرغاممتزوج268090711006951968/9/7

بدمياط

صياد

شـــلبى 8 ســـعد  عماد 

العراقى

عزبة العجيزىمتزوج276022611001361976/2/26

بدمياط

عامل

محمد 9 محمـــد  حازم 

الغريب

عزبة البرجمتزوج287021211008191987/2/12

بدمياط

صياد

محمد 10 ناجـــى  ناجى 

نوفل

الشيخ ضرغاممتزوج280092711006911980/9/27

بدمياط

صياد
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