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 مقدمة

يسعى صندوق التأمني االجتماعي للعاملني بالقطاع احلكومي إىل نشر وتعميق الوعي التـأميين  

مبجال التأمني االجتماعي وكذا زيادة الثقافة التأمينيـة لـدى رفـراد اعتمـع باعت ـا       لدى املهتمني 

 رن احلماية التأمينية قد امتدت إىل كل رسرة مصرية.

متضـمنة   3/8/2019وحتقيقًا لذلك يسعدني رن رقدم مضـ طة النـدوة الشـهرية املنعقـدة بتـا ي       

 رهم األسئلة اليت نوقشت يف الندوة.

 
 

 التأمني االجتماعي رئيس صندوق
 للعاملني بالقطاع احلكومي

 
 "حممد سعودي قطب"
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 املوضوع م

 :األسئلة 1

 
األسئلة املرت طة بقـانون التامينـات االجتماعيـة واملعا ـات الصـاد  بالقـانون  قـم        

 .2019لسنة  148
 :املرفقات 2

 

الصـاد  بالقـانون  قـم    مالمح قانون التأمينات االجتماعية واملعا ـات   حماضرة يف

 .2019لسنة  148
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 19/ 1السؤال رقم 
قـوانني  اجلديـد عـ     قـانون التأمينـات االجتماعيـة واملعا ـات    يف  اتهل ختتلف نسب اال رتاك

 ؟التأمني االجتماعي السابقة

 اإلجابة:

لسـنة   (148) قـم  الصـاد  بالقـانون   ( مـ  قـانون التأمينـات االجتماعيـة واملعا ـات      2تنص املـادة ) 

 على رن: 2019

 الفئات اآلتية: رحكام هذا القانون على تسري "

 :العاملون لدى الغريأوالً: 
والوحــدات واملؤسســات العامــة واهليئــات العامــة  للدولــة ياإلدا  باجلهــاز العــاملون املــدنيون -1

 هذه اجلهات. م  ألياالقتصادية التابعة 

التابعـة   وغريها م  الوحدات االقتصادية العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام -2

 .قطاع األعمال العاماملنتدبون يف  ركات  دا ةاإل ؤساء ورعضاء جمالس هلا، مبا يف ذلك 

ملـؤقتني والعرضـيني واملـو يني باجلهـات     كما تسري رحكام هذا القانون على العـاملني ا 

 .(2 ،1)املنصوص عليها يف ال ندي  

رن تكـون عالقـة العمـل    ، مع مراعـاة  اخلاضعون ألحكام قانون العملبالقطاع اخلاص  العاملون -3

ويسـتثنى مـ  هـذا الشـرا عمـال املقـاوالت       ، اليت تربط املؤم  عليه بصاحب العمـل منتممـة  

وعمـال الصـيد وعمـال النقـل الـحتي. وحتـدد الالتحـة التنفيذيـة هلـذا           وعمال الشح  والتفريـ  

 .العت ا  عالقة العمل منتممة القواعد والشروا الالزم توافرهاالقانون 

 وحتدفيما عدا م  يعمل منهم داخل املنازل ، املشتغلون باألعمال املتعلقة خبدمة املنازل -4

فى تأمني الشيخوخة والعجز 
 والوفاة
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 دهم الالتحة التنفيذية هلذا القانون. -5

ة صاحب العمل الذي  يعملون لديه ويعـوهلم فعـاًل، بشـرا تـوافر الشـروا املنصـوص       رفراد رسر -6

 (.3عليها يف ال ند )

 ( رال تقل س  املؤم  عليه ع  الثامنة عشرة.5، 4، 3ويشرتا يف ال نود )

ويف حالة التحاق املؤم  عليه بالعمل لدى ركثر م  صاحب عمل فال يعتد ضـم  مـدة ا ـرتاكه    

لــدى صــاحب عمــل واحــد، وحتــدد الالتحــة التنفيذيــة هلــذا القــانون قواعــد ورحكــام  إال مبــدة عملــه 

 حتديد مدة العمل اخلاضعة هلذا القانون.

 :ومن يف حكمهم ،أصحاب األعمالثانيًا: 
واحلرفيـون وغريهـم    ،األفراد الذي  يزاولون حلسـا  رنفسـهم نشـا ًا يا يـًا رو صـناعيًا رو ز اعيـاً       -1

رن تـنمم رنشـطتهم قـوانني     همويشـرتا خلضـوع  ، مات حلسا  رنفسـهم خدنشا ًا رو مم  يؤدون 

 رو يلزم ملزاولتها احلصول على ترخيص بذلك م  اجلهة اإلدا ية املختصة. ،خاصة

لس اورعضاء جمـ و ؤساء  الشركاء املتضامنون يف  ركات األ خاص و ركات التوصية باألسهم، -2

واملديرون يف الشـركات   بالقطاع اخلاص،اإلدا ة واألعضاء املنتدبون يف الشركات املساهمة 

 ذات املسئولية احملدودة.

 مالك  ركات الشخص الواحد. -3

وحيدد تا ي  بدء انتفاع كل مهنـة بأحكـام   ، ورعضاء النقابات املهنية. املشتغلون بامله  احلرة -4

  تيس اهليئة.بقرا  م   القانونهذا 

 .الذي  يشتغلون حلسا  رنفسهماألعضـاء املنتجون يف اجلمعيات التعاونية اإلنتاجية  -5

 فأكثر. فداًناالز اعية اليت ت ل  مساحتها  يمالكو األ اض -6

مستأجري  باألجرة  ا روفأكثر، سواء كانوا مالًك فداًناالز اعية اليت ت ل  مساحتها  يحاتزو األ اض -7

 ا.مًع كالهمارو باملزا عة رو 
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الـدخل السـنوي عـ  احلـد األدنــى      الذي  ال يقل نصيب كـل مـنهم مـ     مالك العقا ات امل نية  -8

 ألجر اال رتاك، وحتدد الالتحة التنفيذية هلذا القانون  روا وقواعد اخلضوع هلذا ال ند.

، مبا يف ذلـك وسـاتل النقـل الـحتي والنهـري      ال ضاتع ورصحا  وساتل النقل اآللية لأل خاص ر -9

 .وال حري واجلوي

 .الوكالء التجا يون -10

 .ية رو الشراعيةمراكب الصيد امليكانيكرصحا   -11

 املأذونون الشرعيون واملوثقون املنتدبون م  غري الره ان. -12

 العمد واملشاي . -13

 .وقصاصو األثر املر دون واألدالء السياحيون -14

 األدباء والفنانون. -15

و ثة رصحا  األعمـال يف املنشـ ت الفرديـة، وحتـدد الالتحـة التنفيذيـة هلـذا القـانون  ـروا           -16

 اخلضوع.

 الصناعات املنزلية وال يئية والريفية واألسرية. رصحا  -17

ويشرتا لالنتفاع بأحكام هذا ال ند عدم اخلضوع ألحكام هذا القانون   قـًا لل نـد رواًل مـ  هـذه     

 املادة، ورال تقل س  املؤم  عليه ع  احلادية والعشري .

حيدد القرا  تـا ي  بـدء   وجيوز بقرا  م   تيس اهليئة إضافة فئات رخرى وفقًا هلذا ال ند، على رن 

 االنتفاع والشروا األخرى لالنتفاع بأحكام هذا القانون.

 : يف ااخار ني املررينيالعاملثالثًا: 
 العاملون املرت طون بعقود عمل  خصية. -1

 العاملون حلسا  رنفسهم. -2

 املهاجرون م  الفئات املشا  إليها يف ال نود السابقة احملتفظ هلم باجلنسية املصرية. -3
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 ــــــــــ(7/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 
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ملون ال حريون الذي  يعملون على سف  حبرية ترفع علم دولـة رجن يـة وذلـك خـالل فـرتة      العا -4

 سريان جواز السفر ال حري.

ــحت العامــل املصــري   ــة   ويعت ــة واإلقليمي ــة  بوحــدات املنممــات الدولي داخــل والســفا ات األجن ي

حكـم العامـل    خصي وال يسري يف  أنه قـانون العمـل يف   عقد عمل بمجهو ية مصر العربية املرت ط 

 .املصري باخلا ج

 ويشرتا لالنتفاع بأحكام هذا ال ند ما يأتي:

 رواًل وثانيًا م  هذه املادة.رال يكون خاضعًا ألحكام ال ندي   -

 رال يقل س  املؤم  عليه ع  الثامنة عشرة. -

  رابعًا: العمالة غري املنتظمة:

السـنوي عـ  فئـة احلـد األدنــى      الذي  يقل نصيب كل منهم م  الدخل مالك العقا ات امل نية  -1

 ألجر اال رتاك.

 عمال الرتاحيل. -2

صغا  املشتغلني حلسا  رنفسهم كال اعة اجلاتلني ومنادي السيا ات وموزعي الصحف وماسـحي   -3

 األحذية املتجولني وغريهم م  الفئات املماثلة واحلرفيني.

 خدم املنازل وم  يف حكمهم الذي  يعملون داخل املنازل. -4

 ن الكريم وقراؤه.حمفمو القرآ -5

 دام الكنيسة.خاملرتلون والقيمة وغريهم م   -6

و ثة رصحا  األعمال يف املنش ت الفردية غري اخلاضـعني لل نـد ثانًيـا متـى تـوافرت يف  ـأنهم        -7

 الشروا اآلتية:

 رال يعمل باملنشأة عمال وقت وفاة مو ثها. -ر

لربط الضري ة على اًسا رن يكون نصيب الوا ث م  الدخل السنوى للمنشأة املتخذ رس - 

 رقل م  احلد األدنى ألجر اال رتاك. الدخل
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 ــــــــــ(8/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 
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 رال يكون قاتمًا بإدا ة املنشأة.-ج

العاملون املؤقتون يف الز اعة سـواء يف احلقـول واحلـداتق وال سـاتني رو يف مشـروعات تربيـة        -8

املا ــــية رو احليوانــــات الصــــغرية رو الــــدواج  رو يف املناحــــل رو يف ر اضــــي االستصــــال   

االستز اع، ويقصد بالعاملني املـؤقتني مـ  تقـل مـدة عمـالتهم لـدى صـاحب العمـل عـ  سـتة           و

ر ـهر متصـلة رو كـان العمـل الـذي يزاولونـه ال يـدخل بط يعتـه فيمـا يزاولـه صـاحب العمـل مـ               

 نشاا.

حاتزو األ اضي الز اعية الذي  تقل مساحة حيازتهم ع  فدان سـواء كـانوا مالًكـا رو مسـتأجري       -9

 رو باملزا عة.باألجرة 

 مالك األ اضي الز اعية غري احلاتزي  هلا مم  تقل ملكيتهم ع  فدان. -10

ويشرتا لالنتفاع بأحكام هذا ال ند عـدم اخلضـوع ألحكـام هـذا القـانون   ًقـا لل نـود رواًل وثانًيـا         

 وثالًثا، ورال يقل س  املؤم  عليه ع  الثامنة عشرة.

رخرى وفقًا هلذا ال ند، على رن حيدد القرا  تـا ي  بـدء   وجيوز بقرا  م   تيس اهليئة إضافة فئات 

 االنتفاع والشروا األخرى لالنتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد اال رتاكات.

هـذه  ألحكـام  فئـات  هذه الوحتدد الالتحة التنفيذية هلذا القانون  روا وضوابط خضوع كل فئة م  

 "املادة.

 

 قانون على رن:ال ذات( م  19تنص املادة )و

( مـ  هـذا   2للفئـات املشـا  إليهـا باملـادة )    تـأمني الشـيخوخة والعجـز والوفـاة      ا رتاكات تتحدد "

 القانون وفًقا ملا يأتي:

 بالنس ة للفئات املشا  إليها بال ند رواًل : -1

العـاملني لديـه   املـؤم  علـيهم   و  م  رجـ  ٪ 12 بها صاحب العمل بواقع يلتزم احلصة اليت -ر 

  هرًيا.
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 ــــــــــ(9/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 
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 .ام  رجره  هرًي ٪9بواقع  هيلتزم بها املؤم  علي احلصة اليت -  

الشـهرى الـذي   مـ  دخـل اال ـرتاك     ٪21بواقـع   بالنس ة للفئات املشا  إليها بال ندي  ثانًيا وثالًثـا :  -2

 .املؤم  عليه م  اجلدول املرفق بالالتحة التنفيذية هلذا القانون خيتا ه

 بًعا :بالنس ة للفئات املشا  إليها بال ند  ا -3

 احلد األدنى ألجر اال رتاك  هرًيا.م   ٪9بواقع  هاحلصة اليت يلتزم بها املؤم  علي .ر 

 . هرًيا احلد األدنى ألجر اال رتاكم   ٪ 12 بواقع مساهمة اخلزانة العامة .  

، وتقسـم  ٪1وتزاد نس ة اال رتاكات كل س ع سنوات اعت اً ا م  تا ي  العمل بهذا القـانون بنسـ ة   

 ".٪26صاحب العمل واملؤم  عليه، على رال تتجاوز إمجالي نس ة اال رتاكات مناصفة بني 

 على رن: ذات القانون( م  36تنص املادة )و

( مـ  هـذا   2املـؤم  علـيهم الـوا د ذكـرهم يف ال نـد رواًل مـ  املـادة )       خيضع لنمـام املكافـأة    "

 القانون.

 :ياملكافأة مما يأت نمام ولومي

 ا. رتاك  هرًيم  رجر اال ٪1حصة يلتزم بها املؤم  عليه بواقع   -1

 ا. رتاك املؤم  عليه لديه  هرًيا رجر م  ٪1حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع  -2

ويسـتحق عـ  امل ـال  الفعليـة     خاص باملؤم  عليه،  يوتودع امل ال  املذكو ة يف حسا   خص

رول الشهر التالي إليداع امل ـال  يف احلسـا    م  استثما  ع  املدة عاتد املودعة يف هذا احلسا  

  .  التأمينيةستحقاق احلقوق نهاية الشهر السابق على تا ي  اوحتى 

القواعــد هلــذا القــانون  الالتحــة التنفيذيــة وحتــددوتقــوم اهليئــة باســتثما  رمــوال هــذا احلســا ،  

رمــوال هــذا احلســا  وكيفيــة إضــافته  امل ــال  وحســا  عاتــد اســتثما   إليــداع واإلجــراءات املنممــة

 "للرصيد.

 على رن: ذات القانون( م  46تنص املادة )و
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 ــــــــــ(10/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

لسـنة   2مع عدم اإلخـالل بأحكـام قـانون نمـام التـأمني الصـحي الشـامل الصـاد  بالقـانون  قـم            "

 :يتأمني إصابات العمل مما يأت ، ميول2018

( مـ  رجـر اال ـرتاك للعـاملني لديـه       ٪ 1ا رتاك  هري يؤديـه صـاحب العمـل يتحـدد بواقـع )      -1

بالنس ة لغري اخلاضعني ألحكـام قـانون نمـام التـأمني الصـحي الشـامل املشـا  إليـه يـؤدى إىل          

 اهليئة املعنية بالتأمني الصحي مقابل العالج والرعاية الط ية.

( مـ  رجـر اال ـرتاك للعـاملني لديـه       ٪0.5بواقـع ) ا رتاك  هري يؤديه صاحب العمل يتحـدد   -2

مقابل احلقوق املالية اليت تلتزم بها اهليئة، وتتم زيادة نس ة اال رتاك الشهري حتى تصل إىل 

 ت عًا ملخا ر نشاا املنشأة وفقًا ملا حتدده الالتحة التنفيذية هلذا القانون يف هذا الشأن. 1٪

واهليئـات العامـة وغريهـا مـ  األ ـخاص االعت ا يـة العامـة         وتلتزم وحـدات اجلهـاز اإلدا ي للدولـة   

ووحــدات القطــاع العــام وقطــاع األعمــال العــام بصــرم تعــويال األجــر ومصــا يف االنتقــال يف حالــة   

 ( م  هذه املادة بواقع النصف.2اإلصابة مقابل ختفيال نس ة اال رتاكات اليت تلتزم بها وفقًا لل ند )

احب العمل يف غري اجلهـات املشـا  إليهـا بـالفقرة السـابقة مـ  هـذه        وللهيئة املوافقة على قيام ص

املادة بأداء تعويال األجر ومصا يف االنتقال مقابل ختفـيال نسـ ة اال ـرتاكات الـيت تلتـزم بهـا وفًقـا        

 ( م  هذه املادة بواقع النصف.2لل ند )

 املشا  إليها.  رتاكاتالاستثما  اع ي  -3

( 4،3،2،1بـال نود )  رتاكات ع  املؤم  عليهم املشا  إلـيهم  رصحا  األعمال م  رداء اال ويعفى

 "( م  هذا القانون إذا كانوا ال يتقاضون رجرًا.45م  املادة )

 على رن: ذات القانون( م  70تنص املادة )و

( لسـنة  2مع عدم اإلخالل بأحكام قانون نمام التـأمني الصـحي الشـامل الصـاد  بالقـانون  قـم )       "

 :يأتيميول تأمني املرض مما ، 2018
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 ــــــــــ(11/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  
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 :وتشمل( م  هذا القانون 2للمؤم  عليهم املشا  إليهم باملادة )ال رتاكات الشهرية ا -1

 :يحصة صاحب العمل وتقد  على النحو اآلت -ر

( 2( م  ال نـد )رواًل( مـ  املـادة )   2، 1املشا  إليهم بال ندي  )عليهم  املؤم  رجو  م  ٪ 3 (1)

تعـويال  املشا  إليها بـأداء  وتلتزم اجلهات ، للعالج والرعاية الط يةوذلك م  هذا القانون 

 نتقال املنصوص عليها يف هذا ال ا .الاألجر ومصا يف ا

( مــ  ال نــد رواًل مــ  5، 4، 3بــال نود )مــ  رجــو  املــؤم  علــيهم املنصــوص علــيهم  3.25٪ (2)

 ( م  هذا القانون.2املادة )

 : ياآلتحصة املؤم  عليهم وتقد  على النحو  - 

 م  األجو  بالنس ة للعاملني.  1٪ (1)

م  فئة دخل رو رجر اال رتاك الشهرى للمؤم  عليهم م  الفئات املشـا  إليهـا بـال نود     4٪ (2)

 ( م  هذا القانون.2ثانيًا و ابعًا م  املادة )

املنــتفعني بأحكــام العــالج والرعايــة الط يــة  مــ  املعــال بالنســ ة ألصــحا  املعا ــات 1٪ (3)

 ا ال ا .الوا دة يف هذ

املنتفعني بأحكام العالج والرعاية الط يـة الـوا دة يف   لمستحقني م  املعال بالنس ة ل 2٪ (4)

 هذا ال ا .

 :نسب إ رتاكات تأمني املرض وفًقا لآلتيتوزع و

 4٪ لغري رصحا  املعا ات. للعالج والرعاية الط ية 

 0.25٪ 3بـال نود ) لمؤم  عليهم املنصوص علـيهم  لنتقال ألداء تعويال األجر ومصا يف اال ،

يعفـى صـاحب    رنوز لرتيس اهليئـة  ، وجي( م  هذا القانون2( م  ال ند رواًل م  املادة )5، 4

 نتقال. العمل م  رداء هذا اال رتاك مقابل التزامه بأداء تعويال األجر ومصا يف اال

لتـأمني الصـحي   املعنيـة با ا بتصـريح مـ  اهليئـة    وجيوز لصاحب العمل عالج املريال و عايتـه   يًـ  

وذلـك  مـ  هـذا القـانون     (48املنصـوص عليـه باملـادة )    للشروا واألوضـاع الـيت يتضـمنها القـرا      وفقًا

مـ  رجـو  املـؤم  علـيهم      ٪1مقابل ختفيال نس ة اال رتاكات املخصصة للعالج والرعايـة الط يـة إىل   
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(12/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  
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 رتاكات املخصصة لتعـويال األجـر ومصـا يف االنتقـال     يتحملها صاحب العمل باإلضافة إىل نس ة اال

 .عليهم املؤم  رجو  م  ٪0.25واحملددة بواقع 

 " يع استثما  رموال هذا التأمني. -2

 ( م  ذات القانون على رن:58وتنص املادة )

( مـ  رواًل مـ    3، 2تسري رحكام هـذا ال ـا  علـى املـؤم  علـيهم املنصـوص علـيهم يف ال نـود )        

ة رو العـاملون الـذي  يسـتخدمون يف رعمـال عرضـي     ( مـ  هـذا القـانون، ويسـتثنى مـ  ذلـك       2املادة )

 والعمال املو يني وعمال الشـح  والتفريـ   وعمال الرتاحيل املقاوالت  مؤقتة وعلى األخص عمال

 النقل الحتى وعمال الز اعة وعمال الصيد. وعمال

 ويشرتا لالنتفاع بهذا التأمني رال ياوز س  املؤم  عليه الستني.

 ( م  ذات القانون على رن:86وتنص املادة )

 :يتأمني ال طالة مما يأت ميول

 .م لديه  هرًيام  رجو  املؤم  عليه ٪1اليت يلتزم بها صاحب العمل بواقع  احلصة -1

 .رموال هذا التأمنيستثما  ا يع  -2

 على ما تقدم
ً
قـانون التأمينـات االجتماعيـة    يف نسب ا ـرتاكات التـأمني االجتمـاعي    يتضح رن  ،بناء

وذلـك   ،نسب اال رتاكات يف قـوانني التـأمني االجتمـاعي السـابقة    املشا  إليه ختتلف ع   واملعا ات

 :على النحو امل ني باجلدول اآلتي

 التأمني نوع

 السابقةالقوانني 
قانون التأمينات االجتماعية 

 اجلديد واملعاشات

صاحب 
 العمل

املؤمن 
 عليه

 إمجاىل
صاحب 
 العمل

املؤمن 
 عليه

 إمجاىل

الشيخوخة والعجز 

 والوفاة

 21 9 12 25 10 15 العاملني لدى الغري

 21 21 0 15 15 0 رصحا  األعمال
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(13/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  
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 التأمني نوع

 السابقةالقوانني 
قانون التأمينات االجتماعية 

 اجلديد واملعاشات

صاحب 
 العمل

املؤمن 
 عليه

 إمجاىل
صاحب 
 العمل

املؤمن 
 عليه

 إمجاىل

 21 21 0 22.5 22.5 0 املصريني باخلا ج

 2 1 1 5 3 2 املكافأة

 العمل إصابات

 1.25 0 1.25 1 0 1 حكومي

 1.25 0 1.25 2 0 2 عام

 1.50 0 1.50 3 0 3 خاص

 املرض

 4 1 3 4 1 3 عام –حكومي 

 4.25 1 3.25 5 1 4 خاص

 1 0 1 2 0 2 خاص( –ال طالة )عام 

 إمجاىل

 28.25 11 17.25 35 14 21 حكومي

 29.25 11 18.25 38 14 24 عام

 29.75 11 18.75 40 14 26 خاص
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(14/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  
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 21/ 2السؤال رقم 
 جيـوز وهل  ؟اجلديد قانون التأمينات االجتماعية واملعا اتهي حاالت استحقاق املعال يف  ما

وهـل   ؟تـأمني الشـيخوخة والعجـز والوفـاة    يف حسا  مدة اال ـرتاك يف   كاملةسنة جحت كسر السنة إىل 

 ل لوغ س  الشيخوخة؟ستحقاق املعال املوج ة اللمدة  راء املدة املكملة ل جيوز

 اإلجابة:

لسـنة   (148) قـم  الصـاد  بالقـانون   ( مـ  قـانون التأمينـات االجتماعيـة واملعا ـات      1تنص املـادة ) 

 على رن: 2019

 رحكام هذا القانون ُيقصد بالع ا ات والكلمات التالية املعنى امل ني قري  كل منها: تط يقيف 

....." 

( مـ  هـذا القـانون، وسـ      2سـ  السـتني بالنسـ ة لل نـود رواًل وثالثـًا مـ  املـادة )        :الشـيخوخةسن  -10

، وذلـك مـع مراعـاة حكـم     اخلامسة والستني بالنس ة للمؤم  عليهم املشا  إلـيهم بال نـد ثانيـًا و ابعـاً    

 ( م  هذا القانون.41املادة )

 ( م  ذات القانون على رن: 12وتنص املادة )

 :يستحق املعال يف احلاالت اآلتية "

بلوغ س  الشيخوخة مع تـوافر مـدة ا ـرتاك يف تـأمني الشـيخوخة والعجـز والوفـاة ال تقـل عـ            -1

 هًرا فعلية بعد مخس سنوات م  تا ي  العمل  180 هًرا فعلية على األقل، وتكون املدة  120

 بهذا القانون.

( مـ  هـذا القـانون    2إليهـا بال نـد رواًل مـ  املـادة )    انتهاء خدمة املؤم  عليه م  الفئات املشا   -2

للوفاة رو العجز الكامل رو العجز اجلزتي املسـتديم متـى ث ـت عـدم وجـود عمـل آخـر لـه لـدى          

 صاحب العمل.

لدى صاحب العمل يف حالة ث وت العجز اجلزتـي املشـا  إليـه    يث ت عدم وجود عمل آخر و

ويكـون مـ    ، باالتفاق مع الوز اء املختصنياهليئة   تيسم   بقرا  م  جلنة يصد  بتشكيلها قرا 
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(15/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

وحيـدد  ، العاملني حبسب األحوال وممثل عـ  اهليئـة   بني رعضاتها ممثل ع  التنميم النقابى رو

 عمل اللجنة.ونمام القرا  قواعد وإجراءات 

 بنـاءً مـ   تـيس اهليئـة     ويستثنى م   را عدم وجود عمل آخر احلاالت اليت يصد  بها قرا 

 جملس اإلدا ة. موافقةعلى 

العجز الكامل رو الوفاة رثناء مزاولة العمل رو النشاا حسب األحوال بالنس ة للفئات املشا  إليها  -3

 ( م  هذا القانون.2بال نود ثانًيا وثالًثا و ابًعا م  املادة )

العجـز الكامــل رو الوفــاة خــالل ســنة مــ  تـا ي  انتهــاء خدمــة رو عمــل رو نشــاا املــؤم  عليــه،    -4

 بشرا عدم ياوز س  الشيخوخة وعدم صرم تعويال الدفعة الواحدة.و

العجز الكامل رو الوفاة بعد انقضاء سنة م  تا ي  انتهاء خدمـة رو عمـل رو نشـاا املـؤم  عليـه       -5

 ـهًرا فعليـة علـى األقـل، وتكـون املـدة        120ال تقـل عـ      ـرتاكه يف التـأمني  امتى كانت مدة 

، وبشـرا عـدم يـاوز سـ        تـا ي  العمـل بهـذا القـانون     هًرا فعلية بعد مخس سـنوات مـ   180

 الشيخوخة وعدم صرم تعويال الدفعة الواحدة.

انتهاء خدمة رو عمل رو نشـاا املـؤم  عليـه لغـري بلـوغ سـ  الشـيخوخة رو العجـز رو الوفـاة مـع            -6

 توافر الشروا اآلتية:

ال ال يقـل  توافر مدد ا رتاك يف تأمني الشيخوخة والعجز والوفـاة تعطـى احلـق يف معـ     -ر 

م  رجر رو دخل التسوية األخري، ومبا ال يقل ع  احلد األدنى للمعال املشـا    ٪50ع  

 ( م  هذا القانون.24إليه بالفقرة األخرية م  املادة )

 ـهًرا،   240رن تتضم  مدة اال رتاك املشا  إليها بال ند )ر( مدة ا رتاك فعلية ال تقل ع   -  

 مخس سنوات م  تا ي  العمل بهذا القانون. هًرا فعلية بعد  300وتكون املدة 

 تقديم  لب الصرم. -ج 

 رال يكون خاضعًا لتأمني الشيخوخة والعجز والوفاة يف تا ي  تقديم  لب الصرم. -د 

( رن تكـون للمـؤم  عليـه مـدة     4، 3، 2ويشرتا الستحقاق املعـال يف احلـاالت الـوا دة بـال نود )    

 هر متقطعة، وال يسري هذا الشرا يف احلاالت اآلتية :ا رتاك ال تقل ع  ثالثة ر هر متصلة رو ستة ر 

http://www.nosi.gov.eg/


 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(16/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 
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ــيهم يف )   -ر  ــيهم املنصــوص عل ــد روال مــ  املــادة )  2، 1املــؤم  عل ( مــ  هــذا  2( مــ  ال ن

 القانون.

( الـذي  خيضـعون   2( م  ال نـد روال مـ  املـادة )   3املؤم  عليهم املنصوص عليهم يف ) -  

الواتهم وترقياتهم مبقتضى حددت رجو هم وعللواتح توظف صاد ة بناء على قانون رو 

رو على هذه اللـواتح   تيس اهليئة ا لقانون العمل متى وافق تفاقات مجاعية ربرمت وفًقا

 االتفاقات.

( 2( مـ  ال نـد رواًل مـ  املـادة )    2، 1انتقال املؤم  عليه م  العاملني املشا  إلـيهم يف )  -ج 

، رو إىل ري مـ  ال نـود   ( مـ  ذات ال نـد  3م  هـذا القـانون إىل الفئـة املشـا  إليهـا يف )     

 األخرى م  ذات املادة.

 ث وت العجز رو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل. -د 

بالنســ ة للمــؤم  علــيهم مــ  العــاملني يف األعمــال الصــع ة رو   ســ  الشــيخوخة وجيــوز ختفــيال 

وجيـب رن يتضـم    عرض  تيس اهليئـة،  على  بناًءجملس الوز اء م   تيس  اخلطرة اليت حتدد بقرا 

 القرا  ما يأتي:هذا 

 بالنس ة لكل م  تلك األعمال. املشا  إليهاحتديد الس   -ر 

 فع النسب اليت حيسب علـى رساسـها املعـال بالقـد  الـذي يعـوض املـؤم  عليـه عـ            -  

 ختفيال الس .

ملواجهــة األع ــاء النايــة عــ   اال ــرتاكات الــيت يتحملــها صــاحب العمــل   زيــادة نســ ة -ج 

 "املشا  إليهم.تقر  للعاملني تاملزايا اليت 

 ( م  ذات القانون على رن: 23تنص املادة )و

 تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة هى: رتاك املؤم  عليه يف امدة "

مدد اال رتاك وفقـًا لقـوانني التـأمني االجتمـاعي السـابقة علـى تـا ي  االنتفـاع بأحكـام هـذا            -1

وذلـك مـع عـدم اإلخـالل     ، املـدد هـذه  ا يف جممـوع حسـا    كسر الشهر  ـهرً  وجيحتالقانون 

 ( م  هذا القانون.159بأحكام املادة )
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 ــــــــــ(17/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 
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 .نتفاع بأحكام هذا القانونالت در م  تا ي  ااملدة اليت  -2

 .على  ل ه  بناًءنيالتأمهذا  رتاك املؤم  عليه يف اضمت ملدة  اليتاملدد  -3

املدد املضافة بقوانني وقرا ات خاصة، على رن حتسب هذه املدد يف املعال ضم  مدة  -4

 اال رتاك بواقع الربع وتتحمل اخلزانة العامة بالتكلفة املرتت ة على إضافة هذه املدة. 

ا يف جمموع حسا  املدد املشا  إليها، كما جيحت كسر السنة سنة كاملة يف هـذا  كسر الشهر  هًر وجيحت

 ".استحقاق املؤم  عليه معاً اكان م   أن ذلك  إذا وعاعم

ا ملا تقدم، يتضح أ
ً
 :هي املعاش يف تأمني الشيخوخة والعجز والوفاةن حاالت استحقاق وفق
، علـى األقـل   سنوات فعليـة  عشر رتاك مقدا ها اتوافر مدة مع  سن الشيخوخة املؤمن عليه بلوغ -1

 بعد مخس سنوات م  تا ي  العمل بأحكام القانون.وتزاد هذه املدة إىل مخسة عشر سنة فعلية 

وي ل  املؤم  علـيهم مـ  فئـات العـاملون لـدى الغـري والعـاملون املصـريون يف اخلـا ج سـ            

الشــيخوخة عنــد بلــوغ ســ  الســتني، وي لــ  املــؤم  علــيهم مــ  فئــات رصــحا  األعمــال ومــ  يف 

 الستون.ومسة   الشيخوخة عند بلوغ س  اخلاحكمهم والعمالة غري املنتممة س

ويصد   تيس جملس الوز اء بناء على عرض الـوزير املخـتص بالتأمينـات قـرا ًا بتوحيـد سـ        

الشــيخوخة تــد جييًا ليكــون اخلامســة والســتني لكــل فئــات املــؤم  علــيهم اعت ــا ًا مــ  رول يوليــو  

2040. 

مـ  عـدم صـر   انتهاء ااخدمة أو العمـل أو النشـا بعد  لشيخوخةسن ا املؤمن عليه بلوغ -2
علـى  فعليـة  سـنوات   10مقـدا ها   ا ـرتاك وتوافر مـدة   اال رتاكع  مدة  تعويض الدفعة الواحدة

وتزاد هذه املدة إىل مخسة عشر سنة فعلية بعد مخس سـنوات مـ  تـا ي  العمـل بأحكـام      ، األقل

 .القانون

 .للعجز الكامل أثناء مزاولة العمل أو النشا  حسب األحوال انتهاء خدمة املؤمن عليه -3

 .للوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشا  حسب األحوالانتهاء خدمة املؤمن عليه  -4
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 ــــــــــ(18/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 
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بشـرا  انتهاء خدمة املؤمن عليه من فئة العـاملون لـدى الغـري للعجـز اجلزئـي املسـتديم،  -5

صدو  قرا  اللجنة املختصة بعدم وجود عمل مناسب للمؤم  عليه لدى صاحب العمل، ويستثنى 

 .وعمال النقل الحتى رفراد هيئة الشر ة شرام  هذا ال

 العجز الكامل أو الوفاة خالل سنة من تاريخ انتهـاء خدمـة أو عمـل أو نشـا  املـؤمن عليـه -6
 ، ويشرتا الستحقاق املعال وفقًا هلذه احلالة ما يلي: حسب األحوال

 نشااالعمل رو الرو  اخلدمة إنتهاء. 

    وق ـل   انتهاء خدمة رو عمـل رو نشـاا املـؤم  عليـه    تا ي  ث وت العجز الكامل خالل سنة م

  بلوغ س  الشيخوخة.

  ع  مدة اال رتاك.تعويال الدفعة الواحدة عدم سابقة صرم  

العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهـاء خدمـة أو عمـل أو نشـا  املـؤمن  -7
 مايلي: ، ويشرتا الستحقاق املعال وفقًا هلذه احلالة حسب األحوال عليه

 نشااالعمل رو الرو  اخلدمة إنتهاء. 

    وق ـل   تا ي  انتهاء خدمة رو عمـل رو نشـاا املـؤم  عليـه    ث وت العجز الكامل خالل سنة م

  بلوغ س  الشيخوخة.

  ع  مدة اال رتاك.تعويال الدفعة الواحدة عدم سابقة صرم   

  هـذه املـدة إىل مخسـة عشـر     ، وتـزاد  على األقل سنوات فعلية عشر رتاك مقدا ها اتوافر مدة

 سنة فعلية بعد مخس سنوات م  تا ي  العمل بأحكام القانون.

لغـري بلـوغ سـن الشـيخوخة أو  حسـب األحـوال انتهاء خدمة أو عمل أو نشا  املؤمن عليـه -8
 ويشرتا الستحقاق املعال وفقًا هلذه احلالة مايلي: العجز أو الوفاة )املعاش املبكر( 

 العمل رو النشاا.إنتهاء اخلدمة رو  –

توافر مدد ا رتاك يف تأمني الشـيخوخة والعجـز والوفـاة تعطـي احلـق يف معـال ال يقـل عـ           –

% م  احلد األدنى ألجـر اال ـرتاك   65% م  رجر رو دخل التسوية األخري، ومبا ال يقل ع  50

 يف تا ي  استحقاق املعال.

http://www.nosi.gov.eg/


 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(19/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 
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زاد هــذه املــدة إىل مخســة  رن تتضــم  مــدة اال ــرتاك املشــا  إليهــا عشــري  ســنة فعليــة، وتــ    –

 بعد مخس سنوات م  تا ي  العمل بأحكام القانون.وعشرون سنة فعلية 

 .  املعال صرم تقديم  لب –

يف  القــانونرال يكــون املــؤم  عليــه خاضــعًا لتــأمني الشــيخوخة والعجــز والوفــاة وفقــًا ألحكــام  –

 تا ي  تقديم  لب الصرم.

رن يكون للمؤم  عليه مدة  بعاليه( 6، 5، 4، 3املعال يف احلاالت ر قام )يشرتا الستحقاق 

  ا رتاك يف التأمني ال تقل ع  ثالثة ر هر متصلة رو ستة ر هر متقطعة. 

 وال يسري هذا الشرا يف احلاالت اآلتية: 

 العاملون املدنيون باجلهاز اإلدا ي للدولة واهليئات العامة واملؤسسات العامة والوحدات -ر 

  االقتصادية التابعة ألي م  هذه اجلهات وغريها م  الوحدات االقتصادية بالقطاع العام.

الذي  خيضعون للواتح  العاملون اخلاضعون ألحكام قانون العمل )القطاع اخلاص( -  

اتفاقات  ىضقتتوظف صاد ة بناء على قانون رو حددت رجو هم وعالواتهم وترقياتهم مب

   تيس اهليئة على هذه اللواتح رو االتفاقات.العمل متى وافق  مجاعية ربرمت وفقًا لقانون

 مللعمل بالقطاع اخلاص وتوافرت يف  أنه )ر(ال ند باملنصوص عليهم  العاملوننتقال ا  -ج 

 . املشا  إليها( 6، 5، 4، 3)د واالستحقاق املنصوص عليها يف ال ن إحدى حاالت

  إصابة عمل.ث وت عجز املؤم  عليه رو وقوع وفاته نتيجة  -د 

 

، كمـا جيـحت كسـر السـنة     مدد اال ـرتاك ا فى جمموع كسر الشهر  هًر حتجي كما يتضح مما سبق أنه

 ا.ستحقاق املؤم  عليه معاً اكان م   أن ذلك  إذا سنة كاملة فى هذا اعموع

 

ل لــوغ ســ  ســتحقاق املعــال لمــدة املوج ــة ال ــراء املــدة املكملــة ل وزال جيــيتضــح رنــه  كمــا

سـنوات   عشـر  رن تكون املدة يف هذه احلالةالستحقاق املعال  حيث ا رتا القانون الشيخوخة

 .فعلية
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 ــــــــــ(20/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  
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 38/ 3السؤال رقم 
 ؟ املعال اإلضايف هو نمامما 

 اإلجابة:
لسـنة   (148) قـم  الصـاد  بالقـانون   ( م  قانون التأمينـات االجتماعيـة واملعا ـات    19تنص املادة )

 على رن: 2019

( مـ  هـذا   2للفئـات املشـا  إليهـا باملـادة )    تـأمني الشـيخوخة والعجـز والوفـاة      ا رتاكات تتحدد "

 القانون وفًقا ملا يأتي:

 بالنس ة للفئات املشا  إليها بال ند رواًل : -1

العـاملني لديـه   املـؤم  علـيهم   و  م  رجـ  ٪ 12 بها صاحب العمل بواقع يلتزم احلصة اليت -ر 

  هرًيا.

 .ام  رجره  هرًي ٪9بواقع  هيلتزم بها املؤم  علي احلصة اليت -  

الشـهرى الـذي   مـ  دخـل اال ـرتاك     ٪21بواقـع   بالنس ة للفئات املشا  إليها بال ندي  ثانًيا وثالًثـا :  -2

 .املؤم  عليه م  اجلدول املرفق بالالتحة التنفيذية هلذا القانون خيتا ه

 بالنس ة للفئات املشا  إليها بال ند  ابًعا : -3

 احلد األدنى ألجر اال رتاك  هرًيا.م   ٪9بواقع  هاحلصة اليت يلتزم بها املؤم  علي .ج 

 . هرًيا احلد األدنى ألجر اال رتاكم   ٪ 12 بواقع مساهمة اخلزانة العامة .د 

، وتقسـم  ٪1وتزاد نس ة اال رتاكات كل س ع سنوات اعت اً ا م  تا ي  العمل بهذا القـانون بنسـ ة   

 ".٪26العمل واملؤم  عليه، على رال تتجاوز إمجالي نس ة اال رتاكات مناصفة بني صاحب 

 :م  ذات القانون على رن( 38تنص املادة )و
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 ــــــــــ(21/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  
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 ـرتاك التـأمينى رن يطلـب    جيوز للمؤم  عليه الـذي يزيـد رجـره علـى احلـد األقصـى ألجـر اال        "

األقصـى ألجـر   احلصول على معال إضايف مـ  اهليئـة مقابـل اال ـرتاك عـ  اجلـزء الزاتـد عـ  احلـد          

 م  احلد األقصى ألجر اال رتاك. ٪100اال رتاك التأميين مبا ال جياوز 

مقابـل   (5املنصوص عليه يف املادة )االجتماعي صندوق التأمني  خصي يف  حسا ويتم إنشاء 

 إضايف للمؤم  عليه املشا  إليه بالفقرة السابقة.معال  احلصول على

 رتاكات اليت يلتزم بهـا  ون النمام التأميين املكمل ونس ة االوحتدد الالتحة التنفيذية هلذا القان

 "املؤم  عليه، و روا وقواعد االنتفاع بهذه املادة.

 ( م  ذات القانون على رن: 39تنص املادة )و

الزاتد ع  احلد األقصـى ألجـر   جر رو دخل اال رتاك رتؤدى اال رتاكـات الشهريـة على رسـاس  "

إلمجالي نس ة اال رتاكات ا وفًقم  احلد األقصى ألجر اال رتاك  ٪100اال رتاك التأمينى مبا ال جياوز 

 املستحقة ع  تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة.

 "( م  هذا القانون.36وتسري على هذا احلسا  رحكام الفقرتني الثالثة والرابعة م  املادة )

 ( م  ذات القانون على رن: 40ملادة )تنص او

( مـ   21املـادة ) ا ألحكـام  ا وفقًـ ضايف يف حالة استحقاق املؤم  عليه معا ًـ اإلعال امليستحق  "

 هذا القانون.

( مـ  هـذا   38وحيسب املعـال اإلضـايف بقسـمة  صـيد احلسـا  الشخصـى املشـا  إليـه باملـادة )         

إىل املعـال املسـتحق وفًقـا ألحكـام هـذا القـانون،       القانون على دفعة احليـاة، ويضـام هـذا املعـال     

 ( م  هذا القانون.35ويدخل هذا املعال يف وعاء حسا  زيادة املعال املشا  إليها باملادة )
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 ــــــــــ(22/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  
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ويتم حتديد دفعة احلياة م  خالل جلنة اخلحتاء، ويصد  بهـا قـرا  مـ   تـيس اهليئـة بعـد موافقـة        

 مخس سنوات.جملس اإلدا ة، على رن يعاد النمر فيها كل 

( مـ  هـذا القـانون، يصـرم     26ويف حالة استحقاق تعويال الدفعة الواحدة وفًقا ألحكام املـادة ) 

 سا .احلالرصيد املتوافر يف 

رو يصـرم هـذا الرصـيد ملسـتحقى املعـال      وفاة املـؤم  عليـه وعـدم اسـتحقاق معـال      حالة  ويف

ذا القـانون، فـإذا     هلـ املرافـق  ( 7 قـم )  ا ألنصـ تهم احملـددة باجلـدول   وفقًـ  تعويال الدفعة الواحدة

حالة عدم وجـود مسـتحقني للمعـال يصـرم هـذا       ويف، بالكامل إليهى يوجد سوى مستحق واحد رد

 "الشرعيني. للو ثةالرصيد 

 
ً
 :على ما تقدم، يتضح اآلتيبناء
 :ماهية نظام املعاش اإلضايف: أوالً 

يزيـد رجـره علـى احلـد األقصـى       عليه الذينمام املعال اإلضايف نمام اختيا ي، ُيجيز للمؤم  

ع  اجلـزء الزاتـد عـ  احلـد األقصـى ألجـر       ويرغب يف زيادة معا ه اال رتاك  ألجر اال رتاك التأمينى

علــى معــال لكــي حيصـل   ،مــ  احلـد األقصــى ألجـر اال ــرتاك   ٪100اال ـرتاك التــأميين مبـا ال جيــاوز   

 .إضايف م  اهليئة

 ثا
ً
 املعاش االضايف: نظاماالشرتاكات الشهرية يف ا: ني

 .)العاملون لدى الغري( ( م  القانون2روال: املؤم  عليه م  الفئات الوا دة بال ند رواًل م  املادة )

%( مـ    21) يف تـأمني الشـيخوخة والعجـز والوفـاة     إمجالي حصة املؤم  عليه وحصـة صـاحب العمـل   

مـ  احلـد األقصـى ألجـر      ٪100احلد األقصى ألجر اال رتاك التأميين مبـا ال جيـاوز    لىاجلزء الزاتد ع

 .ويتحمل بها املؤم  عليه، اال رتاك
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 ــــــــــ(23/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  
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)رصــحا   ( مــ  القــانون2انيــا: املــؤم  عليــه مــ  الفئــات الــوا دة بال نــدي  ثانيــا وثالثــا مــ  املــادة ) ث

 .األعمال والعاملني املصريني باخلا ج(

دخـل  رقصـى   لـى %( مـ  اجلـزء الزاتـد ع    21) تأمني الشيخوخة والعجز والوفـاة حصة املؤم  عليه يف 

 .% م  احلد األقصى ألجر اال رتاك100تأمينى مبا ال جياوز ا رتاك 

 
ً
 حاالت استحقاق املعاش االضايف وكيفية حسابه:ا: ثالث

  ألي حالـة مـ  حـاالت    معا ـًا وفقـًا    ضايف يف حالة اسـتحقاق املـؤم  عليـه   االعال امليستحق

 استحقاق املعال يف تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة. 

             حيسب املعـال اإلضـافى بقسـمة  صـيد احلسـا  الشخصـى علـى دفعـة احليـاة، ويضـام هـذا

  .املعال إىل املعال املستحق يف تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة

   وافر  ـروا اسـتحقاق معـال    يف حالة استحقاق املؤم  عليه تعويال الدفعة الواحدة لعـدم تـ

ويف عليـه مضـافا إليـه عاتـد االسـتثما ،       الشخصي للمؤم  سا احلالرصيد املتوافر فى ٌيصرم 

تعـويال الدفعـة   ملسـتحقى  حالة استحقاق تعويال الدفعة الواحدة للوفاة ُيصرم هـذا الرصـيد   

 الواحدة.
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 ــــــــــ(24/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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 107/ 4السؤال رقم 
احلق يف املعال لأل ملة رو األ مل السابق قطع معا ـهما للـزواج، يف حالـة الطـالق رو     هل يعود 

 ؟الرتمل مع عدم استحقاق معال ع  الزوج األخري

 اإلجابة:

لسـنة   (148) قـم  الصاد  بالقـانون  ( م  قانون التأمينات االجتماعية واملعا ات 107تنص املادة )

 على رن: 2019

 يعاد توزيع املعال بني املستحقني م  رول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقاتع اآلتية: "

  الق رو ترمل ال نت رو األخت. -1

 االب  رو األخ ع  الكسب. عجز -2

 "وتتضم  الالتحة التنفيذية هلذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ رحكام هذا ال ا .

ا ملا تقدمو
ً
 :يتضح اآلتي فق

 املعال السابق قطعه يف احلاالت اآلتية:ُيعود احلق يف 

  الق رو ترمل االبنة رو األخت. -ر 

 عجز االب  رو األخ ع  الكسب.  -  

األ ملة رو األ مـل، حتـى لـو      الق رو ترملوعليه ال يعود احلق يف املعال السابق قطعه يف حالة 

   ُيستحق معال ع  الزوج األخري.

 

 املستحقون يف املعاش
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(25/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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 111/ 5السؤال رقم 

مـا هـو الضـمان اللتـزام اخلزانـة      و ؟القسط السنوي اليت تلتزم اخلزانة العامـة بأداتـه للهيئـة    قيمةما 

 ؟العامة بأداء هذا القسط

 اإلجابة:

لسـنة   (148) قـم  الصاد  بالقـانون  ( م  قانون التأمينات االجتماعية واملعا ات 111تنص املادة )

 على رن: 2019

مرك ة  ٪5.7مليا  جنيه، يزاد بنس ة  160.5قسط سنوى للهيئة بواقع تلتزم اخلزانة العامة بسداد  "

ســنويًا، ويــؤدى هــذا القســط ملــدة مخســني ســنة، وذلــك مقابــل قيــام صــندوق التــأمني االجتمــاعي      

 ( م  هذا القانون بتحمل ما يلي:5املنصوص عليه باملادة )

 بهذا القانون. التزامات اخلزانة العامة يف املعا ات املستحقة حتى تا ي  العمل -1

التزامــات اخلزانــة العامــة املقــر ة مبوجــب رحكــام هــذا القــانون املنصــوص عليهــا يف املــادتني    -2

)بند  28، 27(، 4)بند 23(، 3)بند   م  ال ند  19الثانية والثالثة م  قانون اإلصدا ، واملواد ر قام 

 م  هذا القانون. 163، 159، 35، 29ج(، 

 ( م  هذا القانون.2لفئات املشا  إليها بال ند  ابًعا م  املادة ) ة بالنس مساهمة اخلزانة العامة -3

امل ال  املودعـة حلسـا  صـندوقي التـأمني االجتمـاعي لـدى بنـك االسـتثما  القـومي يف تـا ي             -4

 العمل بأحكام هذا القانون.

م ال  الصكوك اليت صـد ت مـ  وزا ة املاليـة لصـندوقي التـأمني االجتمـاعي ق ـل تـا ي  العمـل           -5

 أحكام هذا القانون.ب

 ااخزانة العامة

 

http://www.nosi.gov.eg/


 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(26/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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كامل املديونية املستحقة على اخلزانة العامـة لصـندوقي التـأمني االجتمـاعي ق ـل تـا ي  العمـل         -6

  بأحكام هذا القانون.

 العجز اإلكتوا ي يف نمام التأمني االجتماعي احلالي يف تا ي  العمل بهذا القانون.  -7

 :وال يشمل القسط السنوي املشا  إليه ما يلي

والـيت تتقـر    1964لسـنة   71االسـتثناتية املقـر ة بقـرا   تـيس اجلمهو يـة بالقـانون  قـم        املعا ات  .1

 اعت اً ا م  تا ي  العمل بهذا القانون.

ري مزايا إضافية تتقر  بعـد تـا ي  العمـل بهـذا القـانون وتتحمـل بهـا اخلزانـة العامـة سـواء بزيـادة             .2

 املزايا رو استحداث مزايا إضافية ل عال الفئات.

خلزانــة العامــة بعــد انتهــاء مــدة اخلمســني ســنة املنصــوص عليهــا بــالفقرة األوىل مــ            وعلــى ا

 هذه املادة رداء املستحقات املالية املقر ة وفًقا ألحكام هذا القانون إىل اهليئة.

ويصد  قرا  م   تيس جملس الوز اء بناء على عـرض وزيـر املاليـة والـوزير املخـتص بالتأمينـات       

 "حكام تنفيذ هذه املادة.االجتماعية بقواعد ور

 ( م  ذات القانون على رن: 112تنص املادة )و

ــا           " ــني عاًم ــد ثالث ــة بع ــة العام ــى اخلزان ــة القســط املســتحق عل ــة قيم ــدى كفاي ــاد النمــر يف م يع

ــام           ــة لنمـ ــة وإكتوا يـ ــة ماليـ ــداد د اسـ ــالل إعـ ــ  خـ ــك مـ ــانون، وذلـ ــذا القـ ــل بهـ ــا ي  العمـ ــ  تـ مـ

ــتم     التـــأمني االجتمـــاعي مبعرفـــة جلنـــة اخلـــحتاء، وإذا انتهـــت الد اســـة إىل زيـــادة قيمـــة القســـط يـ

 "لتشريعية الالزمة للتنفيذ ذلك.اختاذ اإلجراءات ا

 ( م  ذات القانون على رن: 113تنص املادة )و

( مـ  هـذا القـانون بواقـع     112تلتزم اخلزانة العامة بسداد القسط السنوى املشا  إليـه باملـادة )   "

جزء م  إثنى عشر جزًءا خالل السنة املستحق عنها القسط، على رن يتم سداد جزء القسط املسـتحق  

ر االستحقاق مبا ال جياوز نهايته، ويف حالة التأخري تلتزم اخلزانـة العامـة بسـداد فاتـدة علـي      خالل  ه
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(27/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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امل ــال  الــيت   تســدد عــ  املــدة مــ  تــا ي  الصــرم حــيت تــا ي  الســداد، وحتســب الفاتــدة بواقــع 

 متوسط العاتد علي إصدا ات اخلزانة م  األذون والسندات خالل ذات املدة.

ــرض األمــر              ــة بع ــيس اهليئ ــزم  ت ــهر متصــلة، يلت ــة ر  ــداد ملــدة ثالث ــ  الس ــأخري ع ــة الت ويف حال

 "على جملس الوز اء الختاذ ما يلزم يف هذا الشأن.

 ( م  ذات القانون على رن: 114تنص املادة )و

( مـــ  هـــذا القـــانون تلتـــزم اخلزانـــة العامـــة عنـــد   113مـــع عـــدم اإلخـــالل بأحكـــام املـــادة )  "

عـــرض مشـــروع قـــانون املوازنـــة العامـــة علـــى جملـــس النـــوا  بتقـــديم تقريـــر يفيـــد قيـــام اخلزانـــة     

 ( م  هذا القانون.111العامة بأداء امل ال  املنصوص عليها باملادة )

ــوص        ــال  املنصـ ــد إد اج امل ـ ــة إال بعـ ــة للدولـ ــة العامـ ــانون املوازنـ ــروع قـ ــرا  مشـ ــوز إقـ وال جيـ

  "( م  هذا القانون يف املشروع. 111عليها باملادة )

 على و
ً
ن ما تقدم بناء

ّ
 ما يلي:يتبي

 ٪5.7مليـا  جنيـه، يـزاد بنسـ ة      160.5تلتزم اخلزانـة العامـة بسـداد قسـط سـنوى للهيئـة بواقـع         -1

 :مقابل حتمل اهليئة مبا يلى ويؤدى هذا القسط ملدة مخسني سنة،يًا، مرك ة سنو

  1/1/2020التزامات اخلزانة العامة يف املعا ات املستحقة حتى. 

  احلقوق املقــر ة بالتشــريعات املتعلقــة بالتــأمني االجتمــاعي والــيت بــالتزامــات اخلزانــة العامــة

ــة صــرفها   ــا املقــر ة يف القــوانني املنممــة   والتزاماتهــا ، كانــت تتــوىل اجلهــات اإلدا ي باملزاي

املدد املضافة ع  باملزايا املقر ة والتزاماتها  للشئون الوظيفية للمعاملني بالكاد ات اخلاصة،

 والتزاماتهــا ، بــالقوات املســلحةاملــدة الــيت قضــاها املــؤم  عليــه  ، بقــوانني وقــرا ات خاصــة

 تيس جملس النـوا    تيس اجلمهو ية وناتب منصب  فعلًيا كل م  يشغلل املستحق عالبامل

، و تيس جملس الوز اء ونوابه والوز اء ونوابهم واحملافمني ونـوابهم و تيس جملس الشيوخ 
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(28/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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بـالقوات  بنسـ ة املـدة الـيت قضـاها املـؤم  عليـه        لتعـويال ا ور يف املعـال  ابنصي ه والتزاماتها

صـة  حب والتزاماتهـا  ،لتـزم بـه  تالذي ع  جزء املعال  املعالزيادة بنس ة والتزاماتها  ،املسلحة

مدة اال رتاك وفًقا لقانون التأمني االجتماعي الشامل الصاد  بالقانون  قـم  العمل ع   صاحب

، التزاماتهـا   اليت ردى املؤم  عليه اال ـرتاك عنهـا ق ـل العمـل بهـذا القـانون       1980لسنة  112

وفًقـا هلـذا القـانون بقيمـة تعـادل      معا ات تـأمني الشـيخوخة والعجـز والوفـاة املسـتحقة      بزيادة 

 .)ثالثة وثالثون يف املاتة( م  إمجالي قيمة املعال ٪33جنيهًا و 450الفرق بني 

 العمالة غري املنتممةبالنس ة لفئات  مساهمة اخلزانة العامة.  

       ــأمني االجتمــاعي لــدى بنــك االســتثما  القــومي يف ــال  املودعــة حلســا  صــندوقي الت امل 

1/1/2020. 

  1/1/2020م ال  الصكوك اليت صد ت م  وزا ة املالية لصندوقي التأمني االجتماعي ق ل. 

  1/1/2020ق ل كامل املديونية املستحقة على اخلزانة العامة لصندوقي التأمني االجتماعي.  

  1/1/2020العجز اإلكتوا ي يف نمام التأمني االجتماعي احلالي يف. 

( مـ  هـذا القـانون بواقـع     112القسط السنوى املشا  إليه باملادة )تلتزم اخلزانة العامة بسداد  -2

جزء م  إثنى عشر جزًءا خالل السنة املستحق عنها القسـط، علـى رن يـتم سـداد جـزء القسـط       

املستحق خالل  هر االستحقاق مبا ال جياوز نهايتـه، ويف حالـة التـأخري تلتـزم اخلزانـة العامـة       

تسدد عـ  املـدة مـ  تـا ي  الصـرم حـيت تـا ي  السـداد،          بسداد فاتدة علي امل ال  اليت  

وحتسب الفاتدة بواقع متوسط العاتـد علـي إصـدا ات اخلزانـة مـ  األذون والسـندات خـالل        

 .ذات املدة

نص الفقرة الثانيـة مـ  املـادة    ما و د ب  ،بأداء هذا القسط هاالتزامباخلزانة العامة وفاء ويضم   -3

إقـرا  مشـروع قـانون املوازنـة العامـة للدولـة إال بعـد        از مـ  عـدم جـو   ( م  هـذا القـانون   114)

 القسط به. إد اج
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 ــــــــــ(29/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

 
 
 
 يفحماضرة 

 

التأمينات االجتماعية واملعاشات  قانون مالمح
2019لسنة  148الرادر بالقانون رقم   
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 ــــــــــ(30/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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 عناصر احملاضرة

 .الىت دعت إىل إصدار القانون اجلديد جتماعية واملعاشاتحتديات نظام التأمينات اال أوالً:

لسـنة  148قانون التأمينات االجتماعية واملعاشـات الرـادر بالقـانون رقـم فلسفة وأهدا   ثانيًا:
2019. 

 .2019لسنة  148الرادر بالقانون رقم  قانون التأمينات اإلجتماعية واملعاشاتلأهم املزايا  ثالثًا:

 .ات اإلجتماعية واملعاشاتاستقالل إدارة نظام التأمين رابعًا:

 .صندوق إستثمار أموال التأمينات اإلجتماعية واملعاشات خامسًا:

 .م  ااخزانة العامة وبنك اإلستثمارالقومى فض التشابكات املالية سادسًا:

 .سيناريو رف  سن ااخرو  علي املعاش سابعًا:
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 ــــــــــ(31/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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 إىل إصدار القانون اجلديد الىت دعت جتماعية واملعاشاتحتديات نظام التأمينات االأوالً:

جتمـاعى املصـري مـع اخلزانـة العامـة وبنـك االسـتثما         التشابك املـالي لنمـام التـأمني اال    •

 القومي.

 جتماعية.تدني عواتد االستثما  على رموال التأمينات اال •

 نقدى(. –)اكتوا ى العجز الشديد يف التوازن املالي  •

قيقيــة وعــدم التــأمني علــى كامــل القــوى  احل التهــر  التــأميين )عــدم اإلعــالن عــ  األجــو   •

 العاملة لدى صاحب العمل(.

فضـل  رص ح االستحقاق للمعال امل كر رن رإزدياد حاالت املعال امل كر ، مما ترتب عليه  •

 م  االستحقاق ل لوغ الس .

 تدني قيم املعا ات. •

لسنة  148رقم  الرادر بالقانون قانون التأمينات االجتماعية واملعاشاتفلسفة وأهدا  ثانيًا:
2019 

فال التشابكات املالية بني اخلزانة العامة وبنك االستثما  القومى بشكل جـذ ى ومنـع ظهـو      –

 تشابكات مالية فى املستق ل واستيداء رموال التأمينات  رم وزا ة املالية.

 االستمرا  فى نمام املزايا احملددة   قًا للقوانني احلالية للتأمينات اإلجتماعية. –

 نمام متويل التأمني اإلجتماعى م  التمويل الكلى إىل التمويل اجلزتى.تغيري  –

 ات اع نمام املوازنة السنوية فى تأمني ال طالة واحلقوق املالية لتأمني املرض. –

 دمج رجر اإل رتاك التأمينى األساسى واملتغري فى األجر الشامل. –

  ة حمرتفة.إنشاء صندوق مستقل إلستثما  رموال التأمني اإلجتماعى بإدا –

 إنشاء صندوق لإلستثما  العقا ى ختصص له ر اضى م  الدولة. –
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 ــــــــــ(32/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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توحيـــد نســـب إ ـــرتاكات تـــأمني الشـــيخوخة والعجـــز والوفـــاة ملختلـــف فئـــات املـــؤم            –

 العاملني املصريني باخلا ج(. –رصحا  األعمال  –عليهم.)عاملني لدى الغري 

الة غري املنتممة بإعفاتهم م  ختفيال نسب إ رتاكات التأمني اإلجتماعى وعلى األخص العم –

 حصة صاحب العمل. 

احلفاظ علـى املزايـا السـا ية فـى قـوانني التـأمني اإلجتمـاعى احلاليـة وعلـى األخـص حقـوق             –

 املستحقني فى املعال.

 معاجلة رجر حسا  احلقوق التأمينية مبتوسط نسب التضخم خالل مدد اال رتاك. –

، مـع تقريـر اسـتحقاقها     لها نمام التأمني اإلجتماعىتقرير زيادة دو ية للمعا ات بالقانون يتحم –

 ملعال العجز اجلزتى اإلصابى غري املنهى للخدمة.

 ات اع نمام اإل رتاكات احملددة فى نمام املكافأة. –

إنشــاء نمــام للمعــال اإلضــافى يقــوم علــى نمــام اال ــرتاكات احملــددة ألصــحا  الــدخول      –

 املرتفعة.

 التأمينى ، واحملافمة على حقوق املؤم  عليهم.تشديد العقوبات ملنع التهر   –
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 ــــــــــ(33/36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1908/13/ 311)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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 2019لسنة  148الرادر بالقانون رقم  قانون التأمينات اإلجتماعية واملعاشاتلأهم املزايا ثالثًا:

 قانون موحد للتأمينات اإلجتماعية واملعا ات فى مصر.  - 1

 .تديره جهة واحدة لنمم التأمينات اإلجتماعية واملعا ات فى مصر إنشاء صندوق واحد – 2

 حوكمة استثما  رموال التأمينات االجتماعية واملعا ات. - 3

 التغطية التأمينية للعمالة غري املنتممة. - 4

 فال التشابكات املالية بني التأمينات ووزا ة املالية وبنك االستثما  جذ يًا. - 5

 ختفيال ا رتاكات التأمني اإلجتماعى. - 6

 ات.حتسني وزيادة املعا  - 7

 استحداث نمام للمعال اإلضافى. - 8

 احلفاظ على املزايا السا ية وعلى األخص مزايا املستحقني فى املعال. – 9

 استقالل إدارة نظام التأمينات اإلجتماعية واملعاشات:رابعًا:

 .تر يدًا لإلدا ة وحتسينًا للحوكمة يتم ضم صندوقى التأمينات واملعا ات -

أمني اإلجتمــاعى إدا ة صــندوق التأمينــات اإلجتماعيــة واملعا ــات  تتــوىل اهليئــة القوميــة للتــ  -

 وصندوق إستثما  األموال.

يكون للهيئة الشخصية اإلعت ا ية ، ويتم إعدادها على منط الوحدات اإلقتصادية ، كمـا يكـون    -

 هلا االستقالل الفنى واملاىل واإلدا ى، وتت ع الوزير املختص بالتأمينات االجتماعية.

ــوىل إدا - ــى جمــال        يت ــ  ذوي اخلــحتة ف ــرغ م ــيس متف ــ   ت ــس إدا ة يتكــون م ــة جمل  ة اهليئ

املعا ات والتأمني االجتماعى ونوا  متفرغني لرتيس اهليئة م  ذوي اخلحتة املتعلقة بنشـاا  

 اهليئة.
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يشكل جملس اإلدا ة بقرا  م   تيس اجلمهو ية ملدة ر بع سنوات و يكون التجديـد لـرتيس    -

 صحا  املعا ات واخلحتاء ملرة واحدة فقط.اهليئة ونوابه وممثلى ر

تلتزم اهليئة بأن تقدم قواتم مالية سنوية و بـع سـنوية إىل  تـيس اجلمهو يـة وجملـس الـوز اء        -

 وجملس النوا .

 صندوق إستثمار أموال التأمينات اإلجتماعية واملعاشات:خامسًا:

 إنشاء صندوق إلدا ة وإستثما  رموال الصندوق.يتم  -

األمنـاء املتخصصـني فـى اسـتثما رموال التـأمني االجتمـاعى يتـوىل إدا ة        يشكل جملس مـ    -

 الصندوق.

خيتص جملس األمناء بوضع السياسة العامـة االسـتثما ية لصـندوق االسـتثما ، واإل ـرام عليـه        -

 ووضع اخلطط والحتامج الالزمة مبا يكفل تنمية موا ده املالية.

احتيا يات األموال فى رذون وسندات اخلزانة العامـة  % م  75سيتم استثما  نس ة ال تقل ع   -

، وجيــوز ختفــيال هــذه النســ ة بــاقرتا   تــيس اهليئــة باتفــاق الــوزير املخــتص بالتأمينــات           

 اإلجتماعية ووزير املالية.

تنشــا اهليئــة صــندوق لالســتثما ات العقا يــة ويصــد   تــيس اجلمهو يــة القــرا ات الالزمــة           -

ة ، على رن تشكل جلنة بقرا  م   تيس جملس الوز اء لتقيـيم  لتخصيص األصول العقا ية للهيئ

 هذه األصول.

االسـتثما    سوم يتوىل إدا ة االستثما  خحتاء متخصصني إقتصـاديني علـى رعلـى مسـتوى يف     -

 بة.ذبكافة رنواعه وسوم حيصلون على رجو  ومكاف ت جا
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 .القومىم  ااخزانة العامة وبنك اإلستثمار فض التشابكات املاليةسادسًا:
عـام ويـزاد    50مليـا  جنيـه سـنويًا للهيئـة مـدة السـداد        160.5تلتزم اخلزانة العامة بسداد م لـ    -

 % مرك ة سنوية ، مقابل حتمل اهليئة مبا يلى :5.7هذا امل ل  بنس ة 

 كامل إلتزامات اخلزانة العامة احلالية واملستق لية فى املعا ات القاتمة. •

 زيادة املعا ات السنوية. •

امل ال  املسـتحقة للتأمينـات لـدى اخلزانـة العامـة وبنـك االسـتثما  القـومى وعواتـدها            طب -

بنـك   56.512 –مديونيـة  216.08 –صـكوك  367.40مليـا  جنيـه )    696.495السنوية بإمجاىل 

 ( مليا  جنيه.2018/2019مديونية  56.503 –االستثما  

ملني بقطاع االعمـال العـام واخلـاص    تسوية العجز اإلكتوا ي لصندوق التأمني اإلجتماعي العا -

 مليا  جنية. 202وال ال  

% م  فاتال رمواهلا فى رذون وسندات اخلزانة العامة وجيوز 75تلتزم هيئة التأمينات باستثما   -

ختفيال هذه النس ة باقرتا  م   تيس اهليئـة بإتفـاق الـوزير املخـتص بالتأمينـات اإلجتماعيـة       

 ووزير املالية . 

 رف  سن ااخرو  علي املعاش: سيناريوسابعًا:
روصي خحتاء منممة العمل الدولية وال نك الدولي بضرو ة  فع سـ  املعـال ملعاجلـة العجـز املـالي      

 واالكتوا ي يف نمام املعا ات وختفيف العبء على اخلزانة العامة وفقا ملا يلى: 

سـ  اخلامسـة    ليكـون  الغري والعاملني املصريني باخلا ج ، ثم يزاد: للعاملني لدى الستني  س  -

بقـرا  يصـد  مـ   تـيس جملـس       علـى رن يكـون ذلـك بالتـد ج     2040والستني فـى رول يوليـو   

 الوز اء بناء على عرض الوزير املختص بالتأمينات.

 .املؤم  عليهم م  فئات رصحا  األعمال والعمالة غري املنتممة: اخلامسة والستني  س  -
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 :نمام التأمينات واملعا ات يف حالة  فع س  املعال  علىاملالي األثر 

 .ختفيال نسب اال رتاكات 

  2080ضعف النفقات السنوية يف  15.5زيادة معدل االحتيا ي الي. 

 .عدم وجود عجز يف التدفقات النقدية 

 سن املعاش املعاش لبعض دول العامل:

 القارة سن ااخرو  للمعاش

 سنة 66الواليات املتحدة األمريكية  -

 سنة 67كندا   -

 سنة 65املكسيك -

 رمريكا الشمالية

 سنة 65الحتازيل  -

 سنة للذكو  65سنة لإلناث و  60تشيلي  -
 رمريكا اجلنوبية

 2023سنة حبلول عام  67سنه يتم زيادته تد جييا ليصل إىل س   62 فرنسا -

 .سنة 65 قحتص -

 .2026سنة حبلول عام  66سنة ويتم زيادته تد جييا إىل  60 السويد -

 .سنة 65بلجيكا  -

  .سنة 67ايطاليا  -

 رو وبا

 .سنة للوافدي  م  الذكو  واإلناث 65األما ات  -

 .سنة 65سلطنة عمان  -

 .2026حبلول عام  68الي  سنة ويتم  فعه تد جييًا 66تايوان  -

 .سنة 62اليابان  -

 

 آسيا

 2019سنة للعاملني بالقطاع احلكومى حبلول عام  63سنة يتم زيادته إىل  60املغر   -

 .سنة 65 لي يا -

 سنة. 65 -62تونس -

 رفريقيا

 رسرتاليا 2029-2025سنة خالل الفرتة  70إىل  سنة ويتم  فعه تد جييًا 60 -
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