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 ٍقذٍخ
لاد   التاؤمٌنً الاوعًإلاى نراو وتعمٌاق  الحكاومًللعااملٌن االطااا  االجتماعً ٌسعى صندوق التؤمٌن 

أن الحماٌة التؤمٌنٌاة  ااعتااووكذا زٌادة الثطافة التؤمٌنٌة لد  أفواد المجتمع االجتماعً المهتمٌن امجال التؤمٌن 
 إلى كل أسوة مصوٌة. امتدتقد 

متطاامنة أ اام  6/61/1166أن أقاادم مطااااة الناادوة الرااهوٌة المنعطاادة اتاااوٌ   ٌسااعدنًوتحطٌطااال لااذل  

 .الندوة فًنوقرت  التًاألسئلة 

 

رئُس صْذوق اىزأٍُِ 

 االجزَبػٍ

ىيؼبٍيُِ ثبىقطبع  

 ٍاىحنىٍ

 

أثى اىَجذ ػجذ اىالٓ  " 

 " أحَذ
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 ــــــــــ  ( 31 / 3 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   

القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(707)72352249+(    فاكس :  707) 72324253 – 72329329 – 72324972تليفون :   

www.nosi.gov.eg 

 

 

 

 

 (1ٍبدح )
 6/1اىسؤاه رقٌ 

الفئااات المسااتثنا  ماان الزطااو  لطااانون   اال العاااملون المرااتالون ااألعمااال المتعلطااة ازدمااة المنااازل ماان
 ؟ 6975لسنة  79الصادو االطانون وقم  التؤمٌن االجتماعى

  : اإلجبثخ

 على أنه: 6975لسنة  79من قانون التؤمٌن االجتماعى الصادو االطانون وقم  1تنص المادة 

 تسو  أحكام  ذا الطانون على العاملٌن من الفئات اآلتٌة: "
والوحاادات االقتصااادٌة  العامااةوالهٌئااات العامااة والمإسسااات  للدولااة  االجهاااز ااداوالعاااملون الماادنٌون  -أ 

 .وغٌو ا من الوحدات االقتصادٌة االطاا  العام التااعة أل  من  ذ  الجهات
 :  م قانون العمل الذٌن تتوافو فٌهم الرووا اآلتٌةاألحك العاملون الزاطعون -ب 

 سنه فؤكثو. 68أن ٌكون سن المإمن علٌه  -6

صادو وزٌاو التؤمٌناات ٌو ،عمال منتمماةأن تكون عالقة العمل التى تاواا الماإمن علٌاه اصااحب ال -1
وٌساتثنى مان  اذا ، العتاااو عالقاة العمال منتمماة اتحدٌد الطواعاد والراووا الاالزم توافو اا  قواوال 

 .الروا عمال المطاوالت وعمال الرحن والتفوٌغ
ٌراتوا لساوٌان  ةمصاو العواٌا ومع عدم اازالل اؤحكام االتفاقٌات الدولٌة التى صدقت علٌها جمهووٌاة

أال تطاال ماادة العطااد عاان ساانة وأن توجااد اتفاقٌااة ، أحكااام  ااذا الطااانون علااى األجانااب الزاطااعٌن لطااانون العماال
 عاملة االمثل.ماال
المرتالون ااألعمال المتعلطة ازدمة المنازل فٌما عدا من ٌعمل منهم دازل المناازل الزاصاة الاذٌن ٌصادو  -ج 

 . من وزٌو التؤمٌنات اتحدٌد م قواو
 صاااحب العماال الااذٌن ٌعملااون لدٌااه وٌعااولهم ارااوا تااوافو الرااووا المنصااوص علٌهااا االاناادأفااواد أسااوة  -د 

  ".)ب(

اتنفٌذ أحكام قانون التؤمٌن االجتمااعى وقام  1117لسنة  554من قواو وزٌو المالٌة وقم  6وتنص المادة 

 على أنه: 6975لسنة  79

 تسو  أحكام قانون التؤمٌن ااجتماعى على : "
العاملون المدنٌون االجهاز ااداو  للدولة والهٌئات العامه والطاا  العام وقااا  األعماال العاام اماا فاى  -6

   .ذل  العمالة المإقتة والعوطٌة والموسمٌة
  :العاملون الزاطعون ألحكام قانون العمل مع مواعاة ما ٌلى -1

 سنة فؤكثو. 68) أ ( أن ٌكون سن المإمن علٌه 
العماال التااى تااواا المااإمن علٌااه اصاااحب العماال منتممااة ، وتعتاااو عالقااة العماال  )ب( أن تكااون عالقااة

منتممااة إذا  كااان العماال الااذ  ٌزاولااه العاماال ٌاادزل اااٌعتااه فٌمااا ٌزاولااه صاااحب العماال ماان نراااا أو كااان 
 ٌستاوق ستة أرهو على األقل.

 االنساة لألجانب.  )جـ( أال تطل مدة العطد عن سنة وأن توجد اتفاقٌة االمعاملة االمثل وذل 

ّظبً اىزأٍُِ االجزَبػٍ 

 وٍجبه رطجُقٔ واىزؼبرَف
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 ــــــــــ  ( 31 / 4 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
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المراتالون ااألعمااال المتعلطاة ازدمااة المنااازل ، اراوا أال ٌكااون محال مزاولااة العماال دازال مناازل معااد  -3
 للسكن الزاص وأال ٌكون العمل الذ  ٌماوسه العامل ٌدوٌال لططاء حاجات رزصٌة للمزدوم أو ذوٌه. 

معاراات والتؤمٌناات ااجتماعٌاة الساااطة علاى العاملون الذٌن ساق التؤمٌن علٌهم وفطال لطوانٌن التاؤمٌن وال -4
 تاوٌ  العمل اطانون التؤمٌن ااجتماعى المراو إلٌه.

 ،) أ فاً  أفواد أسوة صاحب العمل الذٌن ٌعملون لدٌه وٌعولهم اروا توافو الرووا المنصوص علٌهاا  -5

 ."(1ب ( من  الاند )
  وفقًب ىَب رقذً

مان  6975لسانة  79فإنه ٌستثنى من الزطو  ألحكاام قاانون التاؤمٌن االجتمااعى الصاادو االطاانون وقام 

، أ  أناه ٌراتوا  ٌعمل مانهم دازال المناازل الزاصاةالعاملٌن المرتالٌن ااألعمال المتعلطة ازدمة المنازل من 
االجتماعى أال ٌكاون محال مزاولاة العمال ن ااألعمال المتعلطة ازدمة المنازل لطانون التؤمٌن المرتالٌلزطو  

دازل منزل معد للسكن الزاص وأال ٌكون العمل الذ  ٌماوسه العامل ٌدوٌال لططاء حاجات رزصاٌة للمزادوم 
 أو ذوٌه. 

مٌن االجتمااعى الصاادو ؤٌتطا  زطاو  مان ٌعمال ااواب أو جنااٌنى ألحكاام قاانون التاوٍِ رىل 

 . 6975لسنة  79االطانون وقم 
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 (16ٍبدح )

 )مناقرة مدة حسنة وغٌو الحسنة( 1/16اىسؤاه رقٌ 

 ؟أن تكون مدة حسنةمدة التجنٌد التى تدزل طمن مدة االرتوا  فى التؤمٌن االجتماعى   ل ٌرتوا فى
  : اإلجبثخ

االزاماى طامن مادة ارؤن قواعاد حسااب مادد التجنٌاد  1163لسنة  1ٌططى كتاب دوو  الصندوق وقم 

 االرتوا  فى التؤمٌن االجتماعى على أنه:
 على أنه:  99=5لسنة  909من قانون الزدمة العسكوٌة والوانٌة الصادو االطانون وقم  6:تنص المادة "

و الوانٌاة اماا ٌساتحطه مان أو المستزدم أو العامل أثنااء وجاود  فاى الزدماة العساكوٌة أ"ٌحتفم للمومف 
ه وتحساب فاى المكافاؤة أو ، كما لو كان ٌإدي عمله فعالل وتطام مادة زدمتاه فٌهاا لمادة عملاتوقٌات وعالوات 

 "المعاش .
  : من ذات الطانون على أنه 7:وتنص المادة 

امااا فٌهااا ماادة االسااتاطاء اعااد إتمااام ماادة الزدمااة  الحساانة" تعتاااو ماادة الزدمااة العسااكوٌة والوانٌااة الفعلٌااة 
االزامٌاة للمجناادٌن الاذٌن ٌااتم تعٌٌاانهم أثنااء ماادة تجنٌاد م أو اعااد انططااائها فاً وزاوات الحكومااة ومصااالحها 
ووحدات ااداوة المحلٌة والهٌئات العامة والمإسسات العامة والوحادات االقتصاادٌة التااعاة لهاا كؤنهاا قطاٌت 

 ة."االزدمة المدنٌ
وتحتسب  ذ  المدة فى األقدمٌة االنسااة للعااملٌن االجهااز ااداوي للدولاة والهٌئاات العاماة ، كماا تحساب 

 .من الجهة المزتصة اوزاوة الحواٌةكمدة زاوة االنساة للعاملٌن االطاا  العام وتحدد تل  المدة ارهادة 
نحااو المتطاادم أن تزٌااد أقدمٌااة وفااى جمٌااع األحااوال ال ٌجااوز أن ٌتوتااب علااى حساااب  ااذ  الماادة علااى ال

 "ج الذٌن ٌعٌنون فى الجهة ذاتها .المجندٌـن أو مدد زدمتهـم على أقدمٌة أو مدد زاوة زمالئهم فى التزو
والاذي  0>=5لسانة  ;56من قانون الزدمة العسكوٌة والوانٌاة الصاادو االطاانون وقام  87وتنص المادة 

 على أنه:  99=5لسنة  909حل محل الطانون وقم 
" ٌحاتفم للمومااف أو العاماال أثناااء وجاود  فااى الزدمااة العسااكوٌة و الوانٌاة وكااذل  المسااتاطٌن ماانهم امااا 
ٌسااتحطون ماان توقٌااات وعااالوات ، كمااا لااو كااانوا ٌااإدون عملهاام فعااالل وتطاام ماادة زاادمتهم فٌهااا لماادة عملهاام 

حسااب تلا  المكافاؤة أو  وتحسب فى المكافؤة أو المعاش ، كما تحسب لهم مدد الزدمة ااطاافٌة والطامائم فاى
 فى رؤن التؤمٌن والتطاعد والمعارات للطوات المسلحة." 9;=5لسنة  0=المعاش ااطال ألحكام الطانون وقم 

 من ذات الطانون على أنه :  88وتنص المادة 
اعااد إتمااام ماادة الزدمااة  االسااتاطاءامااا فٌهااا ماادة  الحساانة" تعتاااو ماادة الزدمااة العسااكوٌة والوانٌااة الفعلٌااة  

االزامٌااة العاملااة للمجناادٌن الااذٌن ٌااتم تعٌٌاانهم أثناااء ماادة تجنٌااد م أو اعااد انططااائها االجهاااز ااداوي للدولااة 
ووحدات ااداوة المحلٌة والهٌئات العامة ووحادات الطااا  العاام كؤنهاا قطاٌت االزدماة المدنٌاة وتحساب  اذ  

ة زاوة وأقدمٌة االنساة إلاى العااملٌن االطااا  المدة فى األقدمٌة واستحطاق العالوات المطووة ، كما تحسب كمد
 العام التى تتالب الزدمة أو ترتواها عند التعٌٌن أو التوقٌة وٌستحطون عنها العالوات المطووة ."

راؤن  فاى 8:=5لسانة  :55( من قواو وئٌس الجمهووٌة العواٌاة المتحادة االطاانون وقام 5وتنص المادة )
 المعارات والمكافآت والتؤمٌن والتعوٌض للطوات المسلحة على أنه: 

" تسوي أحكام  ذا الطانون على المنتفعٌن اآلتٌٌن اعد الموجودٌن االزدمة وقت العمل ااه والاذٌن ٌعٌناون 
 اعد العمل اه:

ٍ اىَؼبشبد ف

 واىزؼىَضبد

 



 ٍاىهُئخ اىقىٍُخ ىيزأٍُِ االجزَبػ
 ٍصْذوق اىزأٍُِ االجزَبػ

 ٍىٍـاىحن بٍيُِ ثبىقطبعـىيؼ

 
 

 ــــــــــ  ( 31 / 6 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
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 الطااا العاملون االطوات المسلحة . -أ
الرااوف والمساااعدون وذوي الوواتااب العالٌااة ماان طااااا الصااف والجنااود اااالطوات المساالحة  طااااا -ب

 الوئاسٌة والفوعٌة .

طااااا الصااف والجنااود وماان فااى حكمهاام اااالطوات المساالحة الوئٌسااٌة والفوعٌااة واوحاادات األعمااال  -ج
 الوانٌة فى حدود األحكام الزاصة اهم الواودة اهذا الطانون .

صف والجناود االحتٌااا والمساتدعون للزدماة ااالطوات المسالحة فاى حادود األحكاام الطااا وطااا ال -د
 الزاصة اهم الواودة اهذا الطانون .

 المكلفون ازدمة الطوات المسلحة فى حدود األحكام الزاصة اهم الواودة اهذا الطانون . - ـ
 ودة اهذا الطانون .العاملون المدنٌون االطوات المسلحة فى حدود األحكام الزاصة اهم الوا -و
متاوعاوا الحاوس الاوانً فاى حادود األحكاام الزاصاة اهام الاواودة اهاذا الطاانون ـ وٌعتااو فاى حكام  -ز

المجندٌن إلزامال طااا الصف والجنود الذٌن ٌعاملون من الناحٌة المالٌة معاملة المجندٌن سواء أكانوا 
ٌن االزامٌٌن ومن المتاوعٌن العادٌٌن متاوعٌن عادٌٌن أو مجددي زدمة االواتب العادي من المجند

فٌماا ٌزاتص  :;والالاة المتااوعٌن االمنراآت التعلٌمٌاة ااالطوات المسالحة ماع مواعااة أحكاام الماادة 
 االالاة المتاوعٌن اهذ  المنرآت . "

 من ذات الطانون على أنه : :وتنص المادة 
 لمعاش أو المكافؤة :" تطاف الطمائم اآلتٌة إلى مدة الزدمة الحطٌطٌة عند حساب ا

وتحدد مدة الحوب اطواو من وئاٌس الجمهووٌاة وٌحادد  –فى زمن الحوب  –مدة مساوٌة لمدة الزدمة  -أ
قاد اراتوكوا فاى األعمااال  نائاب الطائاد األعلاى للطاوات المساالحة أفاواد الطاوات المسالحة الاذٌن ٌكونااون

 .الحواٌة
................................................ "  ............................................... 

 من ذات الطانون على أنه : 6;وتنص المادة 
( مان  اذا الطاانون إلاى مادد  ;و:" تطاف الطمائم ومدد الزدمة ااطافٌة المنصوص علٌها االمادتٌن ) 

حسااب معارااتهم أو مكافاآتهم  زدمة الطااا وطااا الصف والجناود االحتٌااا مان الماومفٌن العماومٌٌن فاى
 .زدمة الحكومة والطاا  العامعند تطاعد م نهائٌال من 

وتزاااو إداوة كاااتم أسااواو حواٌااة وإداوة السااجالت المزتصااة ساانوٌال الااوزاوات والمصااال  والهٌئااات 
 " .والمإسسات عن مدد الزدمة ااطال ألحوال استدعاء وزدمة  إالء األفواد

لسانة  0=التطاعد والتؤمٌن والمعارات للطوات المسلحة الصادو االطاانون وقام  ( من قانون5وتنص المادة )
 على أنه  :   8:=5لسنة  :55والذي حل محل الطواو اطانون وقم  9;=5
 " تسوي أحكام  ذا الطانون على المنتفعٌن اآلتً اٌانهم  : 

 )أ(   الطااا العاملون وطااا الروف االطوات المسلحة .
الصااف والجنااود المتاوعااون ومجااددو الزدمااة ذوو الوواتااب العالٌااة اااالطوات المساالحة  )ب(  طااااا

والصنا  العسكوٌون زوٌجو المداوس الفنٌة األساسٌة العسكوٌة من تاوٌ  صوف الواتب العالً 
 . 

و اوحدات األعمال الوانٌاة ومان فاى حكمهام  أ)ج(  طااا الصف والجنود المجندون االطوات المسلحة 
. 



 ٍاىهُئخ اىقىٍُخ ىيزأٍُِ االجزَبػ
 ٍصْذوق اىزأٍُِ االجزَبػ

 ٍىٍـاىحن بٍيُِ ثبىقطبعـىيؼ
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و فااى حكاام المجناادٌن طااااا الصااف والجنااود المتاوعااون العااادٌون ومجااددو الزدمااة وٌعتااا
االواتب العادي والالاة المتاوعاون ااالطوات المسالحة الاذٌن لام ٌصاوف لهام الواتاب العاالً ماع 

 ( فٌما ٌزتص االالاة والمتاوعٌن.0=5مواعاة أحكام المادة )
 عون االطوات المسلحة .)د(   الطااا وطااا الصف والجنود االحتٌاا المستد

 ) ـ( المكلفون ازدمة الطوات المسلحة .
 )و(   العاملون المدنٌون االطوات المسلحة .

وٌكون سوٌان أحكاام  اذا الطاانون االنسااة إلاى الفئاات الاواودة فاى الاناود ) ج ، د ،  اـ ، و ( فاى حاـدود 
 األحكام الزاصة اهذ  الفئات المنصوص علٌها فى  ذا الطانون.

تسوي أحكام  ذا الطانون على من ٌعٌن من وعاٌاا الادول العواٌاة االزدماة وفطاال للراووا واألوطاا   كما
 الواودة اطوانٌن الزدمة االطوات المسلحة . "

 ( من ذات الطانون على أنه :>وتنص المادة )
 تطاف الطمائم اآلتٌة إلى مدة الزدمة الفعلٌة عند حساب المعاش أو المكافؤة : "

وتحدد مادة الحاوب اطاواو مان وئاٌس الجمهووٌاة  –فى زمن الحوب  –ة مساوٌة لمدة الزدمة ) أ ( مد
 وٌحدد وزٌو الدفا  فئات المنتفعٌن اهذ  الطمٌمة . 

 "............................................................................. 
 ( من ذات الطانون على أنه : 0;وتنص المادة )

" ٌمن  طااا وطااا صف وجنود االحتٌاا من غٌو العاملٌن المدنٌٌن االدولة والطاا  العام عند انتهاء 
فتوات استدعائهم أو إنتهاء زدمتهم العسكوٌة ااٌو ساب تؤدٌاً أو جنائً مكافؤة تحسب عن كل فتوة استدعاء 

فس وتاتـه أو دوجتاـه عان كال راهو % من قٌمة متوسا الواتب األصلـى المطوو لطوٌنـه العامل من ن=انساة 
من مدة زدمته العسكوٌة الفعلٌة وفى حساب  ذ  المكافؤة تحسب كسوو الرهو رهوال كاامالل ، كماا تحساب لهام 

 ( .  =و  >الطمائم والمدد ااطافٌة المنصوص علٌها فى المادتٌن ) 
 .................................................................." 

 ( من ذات الطانون على أنه : 5;وتنص المادة )
( من  ذا الطانون إلاى مادد زدماة  =و  >" تطاف الطمائم والمدد ااطافٌة المنصوص علٌها االمادتٌن )

الطااا وطااا الصف والجنود االحتٌاا من العاملٌن المدنٌٌن االدولة والطاا  العام فى حساب معارااتهم أو 
دمتهم فى جهاات عملهام ، كماا تحساب  اذ  المادد طامن المادة المساتحق عنهاا تعاوٌض مكافآتهم عند انتهاء ز

( مان قاانون التاؤمٌن االجتمااعً ، وٌساوي ذلا  :6الدفعة الواحدة المنصوص علٌه االفطوة األولى من المادة )
 على من عاد إلى ومٌفته المدنٌة قال العمل اؤحكام  ذا الطانون  .  

......................... " .................................................. 
 وٌستزلص مما تطدم من أحكام ما ٌلً  :

 ;56و الطاانون وقام أ 99=5لسانة  909أن قانون الزدمة العسكوٌة والوانٌة سواء فى ذل  الطانون وقم    -5
ال االنساااة للعاماال أو قااد قطااٌا اااؤن حساااب ماادة التجنٌااد فااى المكافااؤة أو المعاااش ال ٌكااون إ 0>=5لساانة 

المومف الذي احتفم له اومٌفته أو عمله زالل فتوات التجنٌد او االستاطاء االطوات المسالحة امعناى أن 
الماادة التااى تحسااب فااى المكافااؤة أو المعاااش  ااى ماادة التجنٌااد او االسااتاطاء الالحطااة علااى تاااوٌ  التعٌااٌن 

 99=5لسانة  909تعٌاٌن فطاد أجااز الطاانونٌن وقماً ولٌست السااطة علٌه أما مدد التجنٌد الساااطة علاى ال
المراااو إلٌهمااا حسااااهما فااى األقدمٌااة واسااتحطاق العااالوات االنساااة  0>=5لساانة  ;56والطااانون وقاام 

 للعاملٌن االحكومة والطاا  العام ولم ٌنص على حسااهما فى المكافؤة أو المعاش.



 ٍاىهُئخ اىقىٍُخ ىيزأٍُِ االجزَبػ
 ٍصْذوق اىزأٍُِ االجزَبػ

 ٍىٍـاىحن بٍيُِ ثبىقطبعـىيؼ
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دساتووٌة فاى  -قطاائٌة  65لسانة  6>5الادعو  وقام أنه ساق أن انتهات المحكماة الدساتووٌة العلٌاا فاى   -6 
 8:=5لسانة  :55حٌثٌات حكمها أن اطافة مدة مساوٌة لمدة الزدمة فى مل العمل االطواو اطانون وقم 

 و ن اتوافو ثالث رووا كالتالً  :
 أن ٌكون االب الطم من الطااا أو طااا الصف او الجنود االحتٌاا.   -5
المدنٌٌن االدولة أو الطاا  لعام اما الزمه أن تكون المدة المالوب طمها قد أن ٌكون من العاملٌن    -6

 قطٌت أثناء زدمته المدنٌة فال اعتداد اما ٌساطها أو ٌلحطها.
وحتى انتهاء العمل االطواو اطاانون ساالف  ;:=5ٌونٌو  9أن تكون الزدمة قد قطٌت فى المدة من   -7

 الذكو.
ق . د فاً حٌثٌاات حكمهاا ان  ;5لسانة  75لٌا قد انتهت فى الدعو  وقام كما وان المحكمة الدستووٌة الع

ٌستلزم أن ٌكون  9;=5لسنة  0=اطافة مدة مساوٌة لمدة الزدمة فى زمن الحوب فً مل العمل االطانون وقم 
 المجند أو المستاطً من العاملٌن فى الحكومة والطاا  العام وتدلٌالل على ذل  نوود من حكمها ما ٌلً : 

أن الاٌن من النص الماعون فٌه أنه قام علاى تطوٌاو أن المٌازة التاى قوو اا للعااملٌن المادنٌٌن االدولاة   "
و اً مٌازة اساتثنائٌة تتالاب زطاو  العامال لنماام قاانونً ٌكاون كاافالل لطااا مادة زدمتاه  –والطاا  العاام 

زاطاعٌن لنماام العااملٌن المادنٌٌن االجهة التى ٌعمل اها فال ٌزالاها اطاواب و و ماا ٌتحطاق االنسااة إلاى ال
االدولة ونمام العاملٌن االطاا  العام تعتاو الحال االنساة لعمال الطاا  الزاص فطاالل عان انعادام ذلا  النماام 

 "نساة لمن ٌعملون لحسااهم الزاص .أصالل االنساة لاٌو الموتااٌن اؤ  عالقة عمل ، وكذا اال

ؤن المادة التاً تحساب فاً المعااش أو فاً ااة الوحدات ااداوٌاة اكاف الحكومًواناء علٌه ٌهٌب الصندوق 
المكافؤة )تعوٌض الدفعة الواحدة فً حالة عدم استكمال المدة الموجاة الستحطاق المعااش(  اً مادة التجنٌاد أو 
االستاطاء الالحطة على تاوٌ  التعٌٌن ولٌست السااطة علٌه و ً ذات المادة التاً أوجاب الطاانون مطااعفتها إذا 

 "وافوت ارؤنها الرووا المالواة ، على أن ٌعمل اؤحكام  ذا الكتاب اعتااوال من تاوٌ  صدوو .ت

  وفقًب ىَب رقذً

الالحطاة الحسانة و ى مدد التجنٌاد  تدزل طمن مدة االرتوا  فى التؤمٌن االجتماعىإن مدد التجنٌد التً ف
 5/6/6967إذا وقعت زالل مادة الحاوب )زاالل المادة مان  ٌتم مطاعفتها التًو ى المدة على تاوٌ  التعٌٌن 

 .(36/61/6985وحتى 
  



 ٍاىهُئخ اىقىٍُخ ىيزأٍُِ االجزَبػ
 ٍصْذوق اىزأٍُِ االجزَبػ

 ٍىٍـاىحن بٍيُِ ثبىقطبعـىيؼ

 
 

 ــــــــــ  ( 31 / 9 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
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 3/16اىسؤاه رقٌ 

لااه ماادة ارااتوا  سااااطة وفطااال ألحكااام قااانون نمااام التااؤمٌن و، االجهاااز ااداو  للدولااة مااإمن علٌااه تاام تعٌٌنااه 
، فهل تطم المدة المراو إلٌها لمدد ارتوا  المإمن 6981لسنة  661الصادو االطانون وقم  االجتماعى الرامل

 ؟6975لسنة  79علٌه عند تسوٌة معاره وفطال ألحكام قانون التؤمٌن االجتماعى الصادو االطانون وقم 
  : اإلجبثخ

 على أنه: 7569لسنة  79من قانون التؤمٌن االجتماعى الصادو االطانون وقم  39تنص المادة 

نتطالااه ماان أحااد الطااعااات التااعااة ألحااد صااندوقى إنتهاااء زدمااة المااإمن علٌااه فااى حالااة إٌفتااوض عاادم  "
التؤمٌنات إلى قاا  ٌتاع الصندوق اآلزو ولو كان صاحب حق فى معااش عان المادة األولاى، وتساو  حطوقاه 

 نتهاء زدمته كما لو كانت مدة ارتواكه جمٌعها فى صندوق واحد. إعند 
وٌلتاازم الصااندوق الااذ  ٌتاعااه فااى تاااوٌ  انتهاااء زدمتااه امسااتحطاته عاان جمٌااع ماادد ارااتواكه فااى التااؤمٌن 

المكافؤة انساة المدة التى قطا ا المإمن علٌه فٌاه إلاى  أو لتعوٌض أو وٌتحمل كل صندوق انصٌاه فى المعاش
سمالٌة لنصٌاه فى المعاش مطادوة مدة االرتوا  الكلٌة وٌإد  الصندوق األول إلى الصندوق اآلزو الطٌمة الوأ

  .لجدول ٌصدو اه قواو من وزٌو التؤمٌنات وفطال 
لطانون التؤمٌن  رتواكال وفطال إوتدزل طمن مدة االرتوا  فى  ذا التؤمٌن المدد التى أد  المإمن علٌه عنها 

لطاانون ًل  وفطااو ،6976لسانة  618ااجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهام الصاادو االطاانون وقام 

وتحادد قواعاد طام  6978لسانة  51التؤمٌن ااجتماعى للعاملٌن المصوٌٌن فى الزاوج الصادو االطاانون وقام 

  ."اناء على عوض وزٌو التؤمٌنات المراو إلٌها وكٌفٌة حسااها فى المعاش اطواو من وئٌس الجمهووٌةد المد
على  6981لسنة  661لصادو االطانون وقم من قانون نمام التؤمٌن االجتماعى الرامل ا 67تنص المادة و

 أنه:
و الحطاة لمادة أمٌن االجتمااعً ساااطة ؤي من قاوانٌن التاأ ألحكام مدد ارتوا  وفطال  هإذا كان للمإمن علٌ "

 ٌن ال تعاٌااه الحاق فااً معاااش  وفطاااانالطااو  مٌن وكاناات ماادة اراتواكه ااطااا لكاال ماان  اذؤاراتواكه فااً  ااذا التا
علاى  راهوال  611ألحكامها ؛ فٌحصل على المعاش المطوو اهاذا الطاانون متاى كانات جمٌاع مادد اراتواكه تالاغ 

 .األقل
رااو إلٌهاا ماا مالطاوانٌن ال ألحكاام الحالاة ٌزصام مان تعاوٌض الدفعاة الواحادة المساتحق لاه وفطاال   وفى  ذ

 1الطوانٌن"  وفطا لهذ ٌساو  قٌمة االرتواكات المطووة وفطا لهذا الطانون عن مدة ارتواكه
لطااانون نمااام التااؤمٌن االالئحااة التنفٌذٌااة  6981لساانة  151ماان الطااواو الااوزاوي وقاام  16تاانص المااادة و

 على أنه: 6981لسنة  661االجتماعى الرامل الصادو االطانون وقم 

االجتمااعً مٌن ؤي من قوانٌن التأو التحق اعمل ٌدزل فً مجال تااٌق أإذا اكتسب المإمن علٌه صفة "
لً المكتب المزتص فً مطااال الحصاول مجاناا علاى راهادة تعاد إمٌن الزاصة اه ؤفٌتعٌن علٌه تسلٌم اااقة الت

 ( الموافق وترمل الاٌانات اآلتٌة : 5وفطا للنموذج وقم )

   1اسم المإمن علٌه  -6
  1اسم المكتب المزتص  -1
    1 مٌن وفطا ألحكام  ذا النمامؤمدة االرتوا  فً الت -3

   1وقمه الثاات  -4



 ٍاىهُئخ اىقىٍُخ ىيزأٍُِ االجزَبػ
 ٍصْذوق اىزأٍُِ االجزَبػ

 ٍىٍـاىحن بٍيُِ ثبىقطبعـىيؼ

 
 

 ــــــــــ  ( 31 / 11 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
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لً إو الزاص لتسلٌمها ألً صاحب العمل الجدٌد إذا كان تااعا للطاا  العام إكما ٌجوز تسلٌم الاااقة      
مٌن االجتمااعً ؤالمكتب المزتص موفطا اها االستماوة الزاصة ااالرتوا  عان العامال االهٌئاة وفطاا لطاانون التا

  1 6975لسنة  79وقـــم 
ثااات مادة اراتوا  الماإمن علٌاه إلٌها فً الفطوة األولى مان  اذ  الماادة فاً إالمراو  ةوتستزدم الرهاد    

 "1اهذا النمام  فً حالة عودته ألحكامه
  وفقًب ىَب رقذً

الراامل الصاادو االطاانون  مدة ارتوا  المإمن علٌه وفطال ألحكام قانون نماام التاؤمٌن االجتمااعىتدزل ال 
وفطاال ألحكاام قاانون التاؤمٌن االجتمااعى  التؤمٌنٌاةارتواكه عند تساوٌة حطوقاه  دطمن مد6981لسنة  661وقم 

 .6975لسنة  79الصادو االطانون وقم 

 االجتماااعًماادة اراتوا  المااإمن علٌاه وفطااال ألحكاام قااانون التاؤمٌن  ماع األزاذ فااً االعتاااو أنااه إذا كانات
؛ فٌحصال الماإمن  اذا الطاانون ألحكاام  معااش وفطااال تعاى الحق فً  6975لسنة  79الصادو االطانون وقم 

متى  6981لسنة  661الرامل الصادو االطانون وقم  االجتماعًنمام التؤمٌن  علٌه على المعاش المطوو اطانون

 رهوال على األقل. 611كانت جمٌع مدد ارتواكه تالغ 

 االجتمااعًمٌن ؤعوٌض الدفعة الواحدة المستحق للمإمن علٌه وفطال ألحكام قاانون التاٌزصم من تعلى أن 
نماام التاؤمٌن  ألحكاام قاانونما ٌساو  قٌماة االراتواكات المطاووة وفطاا  6975لسنة  79الصادو االطانون وقم 

مٌن ؤالتاا عاان ماادة ارااتوا  المااإمن علٌااه اطااانون6981لساانة  661الرااامل الصااادو االطااانون وقاام  االجتماااعً

 .6975لسنة  79الصادو االطانون وقم  االجتماعً
  



 ٍاىهُئخ اىقىٍُخ ىيزأٍُِ االجزَبػ
 ٍصْذوق اىزأٍُِ االجزَبػ

 ٍىٍـاىحن بٍيُِ ثبىقطبعـىيؼ

 
 

 ــــــــــ  ( 31 / 11 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
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 (17ٍبدح )

 4/17اىسؤاه رقٌ 

مإمن علٌها تم تعٌٌنها االجهااز ااداو  للدولاة ثام تام إنهااء زادمتها لالساتطالة ، وتطادمت االاب لصاوف 
ااداو  للدولاة ثام التحطات االجهااز  سانوات ، 5تعوٌض الدفعة الواحدة للزواج عن مدة ارتوا  والتاً الاات 

نطاا  قال الو  سن الستٌن ، وعند الوغها سان الساتٌن تطادمت االاب لصاوف لالزدمتها انتهت موة أزو  و
 سنوات فهل تستحق صوف معاش عن  ذ  المدة؟ 4حطوقها التؤمٌنٌة عن مدة ارتواكها التالٌة والتً الات 

  : اإلجبثخ

 على أنه: 6975لسنة  79و االطانون وقم من قانون التؤمٌن االجتماعى الصاد 68تنص المادة 

 -ٌستحق المعاش فى الحاالت اآلتٌة : "
سان  أو لالاو نتهاء زدمة المإمن علٌه لالوغه سان التطاعاد المنصاوص علٌاه انماام التوماف المعامال ااه إ -6

وذلا  متاى كانات مادة ، (1و)ج( من المادة ) الستٌن االنساه للمإمن علٌهم المنصوص علٌهم االاندٌن )ب(

 .على األقل رهوال  611ارتواكه فى التؤمٌن 

  .ملاا -1
الجزئاى المساتدٌم متاى ثاات عادم وجاود عمال  زأو العجا  الكامل زأو العجانتهاء زدمة المإمن علٌه للوفاة  -3

 وذل  أٌا كانت مدة ارتواكه فى التؤمٌن.، آزو له لد  صاحب العمل
ماان وزٌااو التؤمٌنااات ااالتفاااق مااع   ٌصاادو اترااكٌلها قااواو وٌثااات عاادم وجااود عماال آزااو اطااواو ماان لجنااة

العااملٌن احساب األحاوال وممثال  وٌكون من اٌن أعطائها ممثل عان التنماٌم النطاااى أو، الوزواء المزتصٌن
 وٌحدد الطواو قواعد وإجواءات عمل اللجنة.الطومٌة للتؤمٌن ااجتماعى،  عن الهٌئة

مان وزٌاو التؤمٌناات انااء علاى    حاالت التى ٌصادو اهاا قاواووٌستثنى من روا عدم وجود عمل آزو ال
 اقتواح مجلس ااداوة.

  وا عادم تجااوزتراٌسنة مان تااوٌ  انتهااء زدمتاه و كامالل زالل عجزال   ثاوت عجز وفاة المإمن علٌه أو -4

كانات  وذلا  أٌاا، لطٌمة النطدٌة لتعوٌض الدفعة الواحدة ا( وعدم صوفه 6السن المنصوص علٌها فى الاند )

      رتواكه فى التؤمٌن.إمدة 
، اراوا تاوافو مادة إراتوا  ( 6،3) ٌنانتهاء زدمة المإمن علٌه لاٌو األسااب المنصوص علٌها فاى الاناد -5

رهوال وأال ٌكون زاطاعال لتاؤمٌن الراٌزوزة والعجاز والوفااة فاى تااوٌ  تطادٌم الاب  141فعلٌة ال تطل عن 

   الصوف.
سن الستٌن اعاد  أو الو نتهاء زدمته إنططاء سنة من تاوٌ  إالكامل اعد   عجزثاوت  وفاة المإمن علٌه أو -6

على األقل ولم ٌكان قاد صاوف الطٌماة النطدٌاة  ال رهو 611رتواكه فى التؤمٌن إنتهاء زدمته متى كانت مدة إ

  .وٌسو  المعاش فى  ذ  الحالة على أساس مدة االرتوا  فى التؤمٌن، لتعوٌض الدفعه الواحدة 
السااطتٌن أن تكون للمإمن علٌه مادة ( 4و3) الاندٌن وا الستحطاق المعاش فى الحالتٌن الماٌنتٌن فىوٌرت

أو ساتة أراهو متطاعاة ال وال ٌساو   اذا الراوا فاى راؤن  رتوا  فى التؤمٌن ال تطل عن ثالثاة أراهو متصالةإ
  : الحاالت اآلتٌة

وكذل  المإمن علٌهم المنصوص علاٌهم فاى ( 1المإمن علٌهم المنصوص علٌهم فى الاند )أ( من المادة ) -أ 

حاددت أجاوو م  علاى قاانون أو الاند )ب( من ذات المادة الاذٌن ٌزطاعون للاوائ  توماف صاادوة انااء
لطاانون العمال متاى وافاق وزٌاو التؤمٌناات  تفاقات جماعٌاة أاومات وفطاال إوعالواتهم وتوقٌاتهم امطتطى 

 .الطومٌة للتؤمٌن ااجتماعى هٌئةاناء على عوض ال أو ااتفاقاتعلى  ذ  اللوائ  



 ٍاىهُئخ اىقىٍُخ ىيزأٍُِ االجزَبػ
 ٍصْذوق اىزأٍُِ االجزَبػ

 ٍىٍـاىحن بٍيُِ ثبىقطبعـىيؼ

 
 

 ــــــــــ  ( 31 / 12 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   

القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  
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نتطااال المااإمن علٌااه ماان العاااملٌن المنصااوص علااٌهم فااى الانااد السااااق ماان  ااذ  الفطااوة للعماال االطاااا  إ -ب 

 (.4و 3المنصوص علٌها فى الاندٌن ) الزاص وتوافوت فى رؤنه حاالت االستحطاق
 وقو  وفاته نتٌجة إصااة عمل. ثاوت عجز المإمن علٌه أو -ج 

( االنسااة للماإمن علاٌهم مان العااملٌن فاى األعماال 6وٌجوز تزفٌض السن المنصاوص علٌهاا فاى الاناد )

وٌجب ، من وئٌس مجلس الوزواء اناء على ما ٌعوطه وزٌو التؤمٌنات   لتى تحدد اطواواالصعاة أو الزاوة 
   أن ٌتطمن  ذا الطواو ما ٌؤتى:

 األعمال.تحدٌد السن المذكووة االنساة لكل من تل   (6)
 وفع النسب التى ٌحسب على أساسها المعاش االطدو الذ  ٌعوض المإمن علٌه عن تزفٌض السن. (1)
لمواجهة األعااء الناتجة عن المزاٌا التى تطوو للعاملٌن المراو إلٌهم و تحدٌاد مان  االرتواكاتزٌادة نساة  (3)

 "ٌتحمل  ذ  الزٌادة.
 من ذات الطانون على أنه: 17وتنص المادة 

نتهات زدماة الماإمن علٌاه ولام تتاوافو فٌاه إ ( إذا68( مان الماادة )4،6) دم اازالل احكام الانادٌنمع ع "

السنو  عن كل سنه  وـاألج % من65ٌحسب انساة و تعوٌض الدفعة الواحدة استحقرووا استحطاق المعاش 

  .من سنوات مدة االرتوا  فى التؤمٌن
سدد عنه االرتوا  زاالل السانتٌن األزٌاوتٌن أو مادة  الرهو  الذ  األجو ااألجو السنو  متوسا وٌطصد

حسااب  اذا المتوساا الطواعاد  فاى إثناى عراو، وٌواعاى فاى ن قلت عان ذلا  مطاوواال إاالرتوا  فى التؤمٌن 

 (.69المنصوص علٌها االفطوة الوااعة من المادة )

  -وٌصوف  ذا التعوٌض فى الحاالت اآلتٌة :
 الو  المإمن علٌه سن الستٌن. -6
الاعثة الدالوماسٌة ا لتحاقهإأو  رتااله فى الزاوج اصفة دائمةإوة األجناى للاالد نهائٌا أو مااد -1

 فى سفاوة أو قنصلٌة دولته.
  جوة المإمن علٌه. -3
أو اطادو المادة الااقٌاة لالوغاه  على المإمن علٌه االسجن مدة عرو سنوات فاؤكثو الحكم نهائٌال  -4

 سن الستٌن أٌهما أقل.
 من علٌه زالل مدة سجنه عجز جزئى مستدٌم ٌمنعه من مزاولة العمل.لد  المإ ـؤإذا نر -5
 .لاىم -6
 .نتمام المإمن علٌه فى سل  الو انةإ -7
لتحاااق المااإمن علٌااه االعماال فااى إحااد  الجهااات المسااتثناة ماان تااٌااق أحكااام  ااذا الطااانون إ -8

 من وزٌو التؤمٌنات. االرووا واألوطا  التى ٌصدو اها قواو
 كامالل. ال عجز المإمن علٌه عجز -9

ساتحطى المعااش م إلاى تصوف الماالغ المساتحطة  اؤكملهاا ةوفى  ذ  الحال ،وفاة المإمن علٌه -61
علٌهم انساة أنصاتهم فى المعاش فإذا لم ٌوجد سو  مستحق واحد للمعاش  ةموزع عنه حكمال 

 مستحق للمعاش صوفت للووثة الروعٌٌن. أ   فإذا لم ٌوجد ، ذ  الماالغ االكامل إلٌه أدٌت
إذا كانت الماإمن علٌهاا متزوجاة أومالطاة أو متوملاة أو كانات تالاغ سان الواحادة والزمساٌن  -66

فؤكثو فاى تااوٌ  الاب الصاوف ، وال ٌساتحق صاوف التعاوٌض فاى  اذ  الحااالت إال لماوة 
 .واحدة اوال مدد ارتوا  المإمن علٌها فى التؤمٌن



 ٍاىهُئخ اىقىٍُخ ىيزأٍُِ االجزَبػ
 ٍصْذوق اىزأٍُِ االجزَبػ

 ٍىٍـاىحن بٍيُِ ثبىقطبعـىيؼ

 
 

 ــــــــــ  ( 31 / 13 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
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مالاغ مطاداو   إلٌه مالغ التعوٌض مطافا( ٌصوف 61،  9،  6الحاالت المنصوص علٌها فى الانود ) وفى

 ".ستحطاق الصوفا% من مالغ التعوٌض عن عدد السنوات الكاملة من تاوٌ  انتهاء الزدمة حتى تاوٌ  6

ارااؤن  1161( لساانة  38وقاام ) التؤمٌنااات والراائون ااجتماعٌااة وزٌااو وتاانص المااادة الثانٌااة ماان قااواو 

للمإمن علٌة أو المساتحطٌن عناه للعااملٌن االجهااز ااداوي للدولاة الئحـــــة من  أو تحسٌن معارات استثنائٌة 
والطاا  العام وقاا  األعمال العام وممن قدموا زادمات جلٌلاة للااالد مان قاانون التاؤمٌن االجتمااعى الصاادو 

لسااانة  669والمساااتادلة اطاااواو وزٌاااو التؤمٌناااات والرااائون االجتماعٌاااة وقااام  6975لسااانة  79االطاااانون وقااام 

 أنه: على1161

"ٌتم من  المإمن علٌه المنتفع أو المستحطٌن عنه معارال اساتثنائٌال للماووف ااجتماعٌاة ال تطال قٌمتاه عان 
 ثالثمائة جنٌه ، وذل  اناءال على توافو الرووا األتٌة :

 احث اجتماعً موط  اه المووف ااجتماعٌة التً تاوو  ذا المن . -
 صوف حطوقه التؤمٌنٌة عنها." أن ٌكون للمإمن علٌه مدة تؤمٌنٌة ولم ٌتم -
 

ال تستحق المذكووة معاش عن مدة ارتواكها التالٌة وتستحق عنها تعوٌطال من  وفقًب ىَب رقذً

 .رهو(  611)دفعة واحدة نموال لعدم الو  مدة ارتواكها المدة الموجاة الستحطاق المعاش فً  ذ  الحالة 

 

معااش اساتثنائى للمااووف  االتطادم االاب لمنحهاا لهاااعلااى أناه ٌحاق  ٍــغ وــرورح اىزْجُــٔ

 االجتماعٌة ، مع مواعاة ما ٌلى:
 تطدٌم احث اجتماعً موط  اه المووف االجتماعٌة التً تاوو  ذا المن .  -
 )أي المدة التالٌة(.ها عدم صوف تعوٌض الدفعة الواحدة عن مدة ارتواك -

  



 ٍاىهُئخ اىقىٍُخ ىيزأٍُِ االجزَبػ
 ٍصْذوق اىزأٍُِ االجزَبػ

 ٍىٍـاىحن بٍيُِ ثبىقطبعـىيؼ

 
 

 ــــــــــ  ( 31 / 14 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
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 (77ٍبدح )

 5/77اىسؤاه رقٌ 

المنتفعاة اتاؤمٌن الماوض تام ندااه لوحادة أزاو  غٌاو مإمن علٌه اإحد  وحادات الجهااز ااداو  للدولاة 
 زاطعة لتؤمٌن الموض فهل ٌسو  على المإمن علٌه أحكام تؤمٌن الموض؟

  :اإلجبثخ

 على أنه: 6975لسنة  79من قانون التؤمٌن االجتماعى الصادو االطانون وقم  77تنص المادة 

 ٌوقف سوٌان أحكام  ذا التؤمٌن زالل المدد اآلتٌة :  "
  .مدة عمل المإمن علٌه لد  جهة ال تزطع لهذا التؤمٌن  (6)
 للطوات المسلحة.  واالستدعاء واالستاطاءمدة التجنٌد االزامى   (1)
التاى ٌططاٌها الماإمن علٌاه ،  جازات الزاصة وااعاوات وااجاازات الدواساٌة والاعثاات العلمٌاةاا مدد  (3)

  "زاوج الاالد.
 على أنه: 6988لسنة  61ٌططى كتاب دوو  الصندوق وقم و

اااجواءات التى ٌتعٌن اتزاذ ا نحو متااعه ساداد  6984( لسنه 4أصدوت الهٌئة الكتاب الدوو  وقم )"

( ماان إحكااام قااواو األسااتاذة 47) االراتواكات المسااتحطة علااى المعاااوٌن للادازل فااى المواعٌااد المحااددة  االماادة

زاالل مادة ال تتجااوز الزمساة أٌاام األولاى مان الراهو  6977( لسانه 118وزٌوة التؤمٌناات وقام ) –الدكتووة 

 التالى للرهو المستحق عنه االرتواكات وااقساا والماالغ األزو  المستحطة على المعاوٌن اعاوات دازلٌة .
اتعادٌل اعاض أحكاام قاانون التاؤمٌن االجتمااعً وقام  6987لسنه (  617وامناساة صدوو الطانون وقم ) 

مان  ن( مان  اذا الطاانو5وقد تطمن التعدٌل إطافة فطوة قال األزٌوة للاند )ا( من الماادة ) 6975 لسنة (79)

الماإمن علٌاه ااول  –االصالى اجهاة العمال األصالٌة العمال المنتادب إلٌاه العمال ن ٌعتاو فى حكام أمطتطا ا 
 معاو إلٌه دازل الاالد .الوقت أو ال

 
وتنفٌذا لذل  ٌواعى ما ٌلى فى رؤن األجوو المتاٌوة التى ٌتطاطا ا المإمن علٌهم  من الجهات المعااوٌن 
إلٌها أو المنتداٌن إلٌها ااول الوقات وفطاا لطواعاد زصام اراتواكات التاؤمٌن االجتمااعً علاى عناصاو األجاوو 

 : 6984( لسنه 11المتاٌوة المحددة اكتاب دوو  الهٌئة وقم )

تزطع كافة عناصاو األجاوو المتاٌاوة التاى ٌتطاطاا ا المعااوون اعااوات دازلٌاة أو المنتاداٌن إلاى  .6
 جهات اول الوقت الرتوا  التؤمٌن المستحق .

تزصم االرتواكات المساتحطة الناجماة عان التعادٌالت التاى أدزلات علاى قاانون التاؤمٌن االجتمااعً  .1

 6/7/6987االنساة للمإمن علٌهم الموجودٌن ااعاوات دازلٌاة فاى  6984( لسنه 47االطانون وقم )

 31/6/6987حتاااى 6/4/6984عااان الفتاااوة مااان  6987( لسااانه 617تااااوٌ  العمااال الطاااانون وقااام )

امعوفة  6987لسنه  617االتطسٌا على فتوة ال تجاوز زمس سنوات من تاوٌ  العمل االطانون وقم 

 ااذ  الجهااات احصااة صاااحب العماال المناااموة الطٌمااة  الجهااات المعاااوٌن إلٌهااا .. علااى إن تتحماال
االرااتواكات المسااتحطة وسااداد ا إلااى جهااات العماال األصاالٌة دفعااه واحاادة فااى تاااوٌ  اداٌااة السااداد 

 االتطسٌا لكً تتولى ادوو ا سداد ا إلى الهٌئة .

 رأٍُِ اىَرض

 



 ٍاىهُئخ اىقىٍُخ ىيزأٍُِ االجزَبػ
 ٍصْذوق اىزأٍُِ االجزَبػ

 ٍىٍـاىحن بٍيُِ ثبىقطبعـىيؼ

 
 

 ــــــــــ  ( 31 / 15 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
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 تاالراتواكاتلتزم الجهات المعاو إلٌها المإمن علٌهم أو المنتداٌن إلٌها ااول الوقات ازصام وساداد  .3

رااهوٌا مااع التاازام  ااذ  الجهااات اسااداد حصااة صاااحب العماال  6/7/6987المسااتحطة اعتااااوا ماان 

% زصما على مٌزانٌتها وساداد 6% وتامٌن إصااة العمل اواقع 65المناموة لهذا االرتوا  اواقع 

العمال  ذ  الماالغ إلى جهاة العمال األصالٌة للماإمن علاٌهم فاى المواعٌاد المطاووة .. وٌلتازم جهاات 
األصلٌة اسداد االرتواكات والحصة المناموة لها فى المواعٌد الدووٌاة المحاددة لساداد االراتواكات 

 ( من قانون التؤمٌن االجتماعً .619الدووٌة ااطا احكام المادة )
 ملحومة :  

و اذا كانت جهة عمل المإمن علٌه األصلٌة زاطعة لتؤمٌن الموض وتم ندب المإمن علٌه ااول الوقات أ
إعاوته دازلٌا إلى جهة أزو  غٌو زاطاعة لتاؤمٌن الماوض فٌوقاف ساوٌان أحكاام  اذا التاؤمٌن علاى الماإمن 

نه فى حالة المإمن علٌه الاذ  ٌاتم  ندااه ااول أعلٌه المذكوو زالل مدة الندب اول الوقت أو ااعاوة ..  إال 
األصلٌة غٌو زاطعة  حٌن إن جهة عمله لتؤمٌن الموض فى و  إعاوته دازلٌا إلى جهة أزو  زاطعةأالوقت 

لهذا النو  من التؤمٌن .. فانه ال ٌزطع لتؤمٌن الموض ، حٌث إن العاوة اجهة العمل األصلٌة التى ال تزطاع 
 فى  ذ  الحالة لتؤمٌن الموطى واالتالى ال تإد  ارتواكات تؤمٌن الموض زالل مدة ااعاوة أو االنتداب .

       ....... 
ا تطادم تساتوعى الهٌئاة الطومٌاة للتاامٌن والمعاراات نماو كافاة الوحادات ااداوٌاة ااؤجهزة وعلى طاوء ما

 "الدولة والهٌئات العامة التااعة تؤمٌنٌال للهٌئة مواعاة تنفٌذ ما وود اؤحكام  ذا الكتاب اكل دقة.

 نادب وتام الماوض لتاؤمٌن زاطاعة األصالٌة علٌاه الماإمن عمال جهة كانت إذا وفقًب ىَب رقذً

 أحكام سوٌان فٌوقف الموض لتؤمٌن زاطعة غٌو أزو  جهة إلى دازلٌا إعاوته أو الوقت اول علٌه مإمنال
 ااعاوة. أو الوقت اول الندب مدة زالل المذكوو علٌه المإمن على التؤمٌن  ذا

دازلٌاا إلاى جهاة أزاو   إذا تام نادب الماإمن علٌاه ااول الوقات أو  إعاوتاهماا فاى حالاة مَب أّٔ 

ناه ال ٌزطاع إف ،األصلٌة غٌو زاطعة لهذا النو  من التاؤمٌن  ن جهة عملهزاطعة لتؤمٌن الموض فى حٌن أ
 لتؤمٌن الموض.

  



 ٍاىهُئخ اىقىٍُخ ىيزأٍُِ االجزَبػ
 ٍصْذوق اىزأٍُِ االجزَبػ

 ٍىٍـاىحن بٍيُِ ثبىقطبعـىيؼ

 
 

 ــــــــــ  ( 31 / 16 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
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 (663ٍبدح )

 6/663اىسؤاه رقٌ 

اعتاااوال مان  االاناانوتم قاع معاش وكان المستحطون االمعاش أوملة واانان معاش الصاحب  وقعت وفاة

فمااا  ااو ، حٌااث أن تاااوٌ  مااٌالد م واحااد  13/8/1166لالااو  ساان السادسااة والعرااوٌن اتاااوٌ   6/9/1166

 ؟االانانالنصٌب الذ  تحسب على أساسة منحة الطاع لكل من 
  :اإلجبثخ

 على أنه: 6975لسنة  79من قانون التؤمٌن االجتماعى الصادو االطانون وقم  663تنص المادة 

 ٌطاع معاش المستحق فى الحاالت اآلتٌة : "
 وفاة المستحق.  -1
األزت فى  ذ  الحالة منحة تساو   أو األزت وتستحق الانت أو الانت أو المالطة أو زواج األوملة -2

 . المعاش المستحق لها عن مدة سنة احد أدنى مطداو  مائتا جنٌه وال تستحق  ذ  المنحة إال موة واحدة
  :اآلتٌة سن الحادٌة والعروٌن ، وٌستثنى من ذل  الحاالتاألخ  أو الو  االان -3
 العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .  -أ 
تااوٌ  الوغاه سان السادساة والعراوٌن أٌهماا  أو مزاولتاه مهناة أو اعمال التحاقاهالاالب حتاى تااوٌ   -ب 

ساٌة حتاى أقوب ، وٌستمو صوف معاش الاالب الذ  ٌالغ سن السادسة والعروٌن زالل السانة الدوا
 نهاٌة تل  السنة.

تااوٌ  الوغاه سان السادساة  أو مهناة مزاولته  أو الحاصل على مإ ل نهائى حتى تاوٌ  التحاقه اعمل -ج 
الاكااالووٌوس وساان الوااعااة والعرااوٌن االنساااة  أو سااانسلٌوالعرااوٌن االنساااة للحاصاالٌن علااى ال

 للحاصلٌن على المإ الت النهائٌة األقل أ  التاوٌزٌن أقوب. 
، وال  مطداو  مائتا جنٌه سنة احد أدنىمعاش األخ فى حالة قاع معاره منحة تساو   أو لالانوتصوف 

 . ووا وقواعد صوف  ذ  المنحةار تصوف  ذ  المنحة إال لموة واحدة ، وٌصدو وزٌو التؤمٌنات قواوال 
 ."(110،112توافو رووا استحطاق معاش آزو مع مواعاة أحكام المادتٌن) -4

اتنفٌاذ أحكاام قاانون التاؤمٌن االجتمااعى  1117لسنة  554من قواو وزٌو المالٌة وقم  686ة وتنص الماد

 على أنه: 6975لسنة  79وقم 

"فً حالة قاع معاش الانت أو األزت للزواج أو قاع معاش االان أو األخ لاٌو الوفاة أو الحصول علاى 
معاش آزو ذو أولوٌة أعلى ٌاتم صاوف منحاة تسااو  المعااش المساتحق عان مادة سانة احاد أدناى مائتاا جنٌاه 

ماع مواعااة جازء  المساتحق عان الراهو األزٌاو شوٌطصد االمعاش الذ  تحسب على أساسه  ذ  المنحة المعا
  المعاش الذي آل إلٌه أو أستاعد من معاره عند الصوف نتٌجة تااٌق حدود الجمع اٌن المعاش والدزل.

 وال تصوف  ذ  المنحة إال موة واحدة."
ارؤن  حاالت قاع المعااش للمساتحطٌن  1161لسنة  67وتططى المادة الثالثة من تعلٌمات الصندوق وقم 

 حالة وقواعد صوف منحة الطاع ومنحة الزواج  على أنه: والمستندات المالواة لكل

( من المادة  4،  3،  2"تصوف منحة قاع معاش لإلان أو األخ فى حالة قاع المعاش وفطال للانود أوقام )
( مان 5السااطة ، وتصوف منحة زواج فى حالة قاع المعاش لازواج الانات أو األزات وفطاال للاناد وقام       ) 

 ، وفى جمٌع األحوال ال تصوف  ذ  المنحة إال موة واحدة. المادة السااطة

 اىَسزحقىُ ىيَؼبش 

 



 ٍاىهُئخ اىقىٍُخ ىيزأٍُِ االجزَبػ
 ٍصْذوق اىزأٍُِ االجزَبػ

 ٍىٍـاىحن بٍيُِ ثبىقطبعـىيؼ

 
 

 ــــــــــ  ( 31 / 17 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
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 وتطدو المنحة وفطال لما ٌلى :
واألجاو المتاٌاو للمساتحق عان  تحسب المنحة اما ٌساو  مجمو  المعاش المستحق عان األجاو األساساى -أ 

سنه رامالل ما أطٌف إلٌه من زٌادات وإعانات حتى الرهو السااق على تاوٌ  قاع المعاش )تستاعد منحة 
 عٌد العمال ، وإعانة عجز الموافق من قٌمة المعاش عند تحدٌد المنحة(.

ود الجماع ااٌن المعااش إذا كان نصٌب المستحق فى المعااش موقوفاال كلاه أو جازءل مناه )نتٌجاة تااٌاق حاد -ب 
 والدزل من عمل او مهنة( فتحدد قٌمة المنحة على أساس قٌمة المعاش المستحق رامالل الجزء الموقوف.

 ال ٌدزل فى تحدٌد قٌمة المنحة جزء المعاش الذ  آل إلٌه اساب إٌطاف معاش مستحق آزو. -ج 
 ٌكون الحد األدنى للمنحة مائتا جنٌه. -د 

الطاائم اصاوف المعااش )دون الوكٌال(  ماا لام  ااسامنحاة الطااع أو الازواج وٌواعى تطدٌم الب لصاوف م     

 اروا أال ٌكون قاصوال ." ااسمهٌتطدم المستحق االب لصوف المنحة 

 
المعااش المساتحق عان مادة سانة لكال اطٌماة  لالاناانتطدو منحاة قااع المعااش وفقًب ىَب رقذً 

عان الراهو األزٌاو )راهو  منحاة الطااع المعااش المساتحق منهما ، وٌطصد االمعاش الذ  تحساب علاى أساساة
متسااوٌة  منحة الطااعالمعاش لذا تكون  1/4( ونموال ألن نصٌب كل اان فً  ذا الرهو ٌطدو اواقع 8/2016

 .لهما
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ٍاىهُئخ اىقىٍُخ ىيزأٍُِ االجزَبػ
 ٍصْذوق اىزأٍُِ االجزَبػ

 ٍىٍـاىحن بٍيُِ ثبىقطبعـىيؼ

 
 

 ــــــــــ  ( 31 / 18 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
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 (664ٍبدح )

 7/664اىسؤاه رقٌ 

المعاااش ، ثاام توملاات اانااة  3/4المعاااش أوملااة اواقااع عنااه فااً معاااش واسااتحطت الصاااحب  وقعاات وفاااة

وتطدمت االب لصوف المعاش عن والد ا فعند تطدٌو نصاٌاها االمعااش كٌاف ٌاتم تحدٌاد نصاٌاها امنحاة مااٌو 
 ؟6991لسنة  31وكذل  االزٌادة المطووة االطانون وقم 

  :اإلجبثخ

 على أنه: 6975لسنة  79الصادو االطانون وقم  من قانون التؤمٌن االجتماعى 664تنص المادة 

 أو الماإمن علٌاه األخ عان الكساب اعاد وفااة أو االاانعجاز  أو ، األزات أو توملات الانات أو إذا الطات
فاى تااوٌ  وفااة الماووث دون  اساتحطاقه صاحب المعاش من  كل منهم ما كان ٌستحق له من معاش اافتواض

 مساس احطوق ااقى المستحطٌن. 
    

....." 
ازٌادة المعاش وتعدٌل اعض أحكاام قاوانٌن التاامٌن  6991لسنة  31وقم طانون المن  السااعةتنص المادة 

 :االجتماعى على أنه
الصاادو اتعادٌل  1987لسانة  107ٌستادل انص المادة الحادٌة عرو والمادة الثانٌة عراو مان الطاانون  "

 النصان اآلتٌان: اعض أحكام قانون التؤمٌن ااجتماعى

 فى إحد  الحاالت اآلتٌة :  6==5/;/5من  عتااوال إتزاد المعارات التى تستحق  عروة:المادة الحادٌة 
المنصاوص علٌهاا فاى  ةأو الوفاا زأو العجااطاواو مان وئاٌس الجمهووٌاة  لأو الفصاالو  سان الراٌزوزة  -1

 من قانون التؤمٌن ااجتماعى المراو إلٌه .  18المادة 
المرااو إلٌهاا متاى كانات سان الماإمن علٌاه فاى تااوٌ   18من المادة  5الحالة المنصوص علٌها فى الاند  -2

  .سنة فؤكثو 50الب الصوف 
ت المعاش العجز الجزئاى النااتع عان إصاااة عمال غٌاو منهاى للزدماة متاى تاوافوت إحاد  حاا استحطاق -3

 استحطاق المعاش المنصوص علٌها فى الاندٌن السااطٌن.
واحاد أقصاى مطاداو   % من المعااش احاد أدناى مطاداو  عراوون جنٌهاا راهوٌال 25الزٌادة انساة وتحدد 

 زمسة وثالثون جنٌها رهوٌا .
 ورسري فً شأُ اىسَبدح األحنبً اِرُخ : 

 تحسب على أساس معاش المإمن علٌه عن األجو األساسى . -1
عاش الحد األقصى لمجماو  معااش تستحق اااطافة للحدود الطصو  للمعارات اما ال ٌجاوز مجمو  الم -2

 األجوٌن األساسى والمتاٌو. 
ٌواعى عدم تكواو  ذ  الزٌادة وٌساو   اذا الحكام فاى الزٌاادة المماثلاة التاى حلات محلهاا وٌصادو وزٌاو  -3

 التؤمٌنات قواعد تااٌق  ذا الحكم. 
 العامة اطٌمتها. تعتاو  ذ  الزٌادة جزءا من المعاش وتسو  فى رؤنها جمٌع أحكامه ، وتتحمل الززانة  -4

المرااو  1975لسانة  79من قاانون التاؤمٌن ااجتمااعى الصاادو االطاانون وقام  165وٌلاى نص  المادة 
ازٌادة المعارات وتعدٌل اعض  1981لسنة  61إلٌه ، وكذا أحكام الزٌادات المنصوص علٌها االطوانٌن أوقام 

 98عاناة ألصاحاب المعاراات والمساتحطٌن واتطوٌاو إ 1982لسانة  116أحكام قاوانٌن التاؤمٌن ااجتمااعى و
 "ازٌادة المعارات المراو إلٌها االنساة للمعاملٌن اطانون  التؤمٌن ااجتماعى المراو إلٌه. 1983لسنة 
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اتنفٌاذ أحكاام قاانون التاؤمٌن االجتمااعى  1117لسنة  554من قواو وزٌو المالٌة وقم  684وتنص المادة 

 على أنه: 6975لسنة  79وقم 

حالة االق أو تومل الانات أو األزات أو عجاز اااان أو األخ عان الكساب اعاد وفااة الماإمن علٌاه أو  "فى
 صاحب المعاش ولم ٌساق ألحد منهم إستحطاقه فً المعاش ٌتم تحدٌد المعاش المستحق لهم امواعاة ما ٌلى :  

المااإمن علٌااه أو ٌطادو المعاااش اماا كااان ٌساتحطه اااإفتواض تااوافو راووا االسااتحطاق فاً تاااوٌ  وفااة  1
صاحب المعاش وذل  منسواال إلى قٌمة معاش المإمن علٌه أو صاحب المعااش وماا أطاٌف إلٌاه مان زٌاادات 

 حتى تاوٌ  االستحطاق. 

 إفاااااااادة المساااااااتحق مااااااان حااااااااالت ود المعاااااااااش الساااااااااطة علاااااااى تااااااااوٌ  إساااااااتحطاقه وذلاااااااا   2
 اما ال ٌجاوز كامل قٌمة معاش المإمن علٌه أوصاحب المعاش.

ق حاادود الجمااع اااٌن المعارااات أو اااٌن المعاااش والاادزل وذلاا  علااى أساااس قٌمااة المعاااش ٌااتم تااٌاا 3
 (." 2،  1المستحق اعد تحدٌد  وفطال للاندٌن )

قواعاااد صاااوف منحاااة ألصاااحاب المعاراااات اراااؤن   6999لسااانة  6وٌططاااى المنراااوو الاااوزاوي وقااام 

 على أنه:والمستحطٌن عنهم 
اتطوٌااو منحااة  1998لساانة  458الجمهووٌااة وقاام صاادو قااواو السااٌد وئااٌس  21/12/1998اتاااوٌ  "

والااذ   ، لعاااملٌن االجهاااز ااداو  للدولااة المحلٌااة والهٌئااات العامااة وألصااحاب المعارااات والمسااتحطٌن عاانهم
اطواعد صوف المنحاة الراهوٌة للعااملٌن االجهااز  1998لسنة  1925صدو تنفٌذال له قواو وزٌو المالٌة وقم 

 ااداوي للدولة ووحدات ااداوة المحلٌة والهٌئات العامة. 
وعلاااى طاااوء ماااا جااااء اهاااذٌن الطاااواوٌن مااان أحكاااام وامواعااااة ماااا جااااء اكتااااب وزاوة المالٌاااة اتااااوٌ  

وزاوة التؤمٌنات النمو إلى إتاا  الطواعد والطوااا اآلتٌاة فاً صاوف المنحاة المرااو  توجه 30/12/1998
 إلٌها: 

ٌصوف ألصحاب المعارات أو لمجمو  المستحطٌن احسب األحوال منحة راهوٌة مطاداو ا عراوة  -أوالل:
 االنساة للمعارات قال  ذا التاوٌ .  1999جنٌهات، وذل  اعتااوا من أول ٌناٌو 

تصوف المنحة من أول الرهو الذ  تحططت فٌه  1999للمعارات التى تستحق من أول ٌناٌو واالنساة  
 واقعة استحطاق المعاش. 

  -تصوف  ذ  المنحة ألصحاب المعارات والمستحطٌن وفطال ألحكام التروٌعات اآلتٌة: -ثانٌال:
 ارؤن المعارات االستثنائٌة.  1964( لسنة 71الطانون وقم ) -1
اتطوٌاو معاراات أو إعاناات أو قاووض عان زساائو فاً الانفس  1967( لسانة 44الطانون وقام ) -2

 والمال نتٌجة األعمال الحواٌة. 
ارااؤن المعارااات التااى تصااوف ماان الززانااة العامااة للعاااملٌن  1968( لساانة 17الطااانون وقاام ) -3

 السااطٌن لد  األموال المصادوة أو ألسو م. 
 ارؤن منممات الدفا  الرعاى.  1968( لسنة 5الطانون وقم ) -4
اراااؤن تطوٌاااو المعاراااات والتعوٌطاااات المساااتحطة للمصاااااٌن  1968( لسااانة 70الطاااانون وقااام ) -5

 والمسترهدٌن أو المفطودٌن اساب العملٌات الحواٌة والمجهود الحواً. 
 ارؤن متاوعى الدفا  المدنى.  1970( لسنة 12الطانون وقم ) -6
اإصااداو قااانون التااؤمٌن االجتماااعى والطااوانٌن التااى حاال محلهااا  1975( لساانة 79ن وقاام )الطااانو -7

 المنصوص علٌها االمادة الثانٌة منه. 
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اتعدٌل اعض أحكام قاانون التاامٌن االجتمااعى الصاادو االطاانون  1980( لسنة 93الطانون وقم ) -8
 . 1975( لسنة 79وقم )

 ن نمام التؤمٌن االجتماعى الرامل. اإصداو قانو 1980( لسنة 112الطانون وقم ) -9
 المراو إلٌه.  1980( لسنة 112قانون التؤمٌن االجتماعى الرامل الصادو االطانون وقم ) -10
 ارؤن معارات أمواء داوفوو.  28/1/1928قواو مجلس الوزواء الصادو فً  -11
 الئحة الموتاات للعمال المصوٌٌن الذٌن كانوا االسلاة العسكوٌة.  -12
 ارؤن رهداء مدٌنة اوو سعٌد المدنٌٌن.  1957( لسنة 69سعٌد وقم )قواو وزٌو اوو  -13
 المعارات المستحطة من ان  ناصو االجتماعى.  -14
ال تستحق المنحة لصاحب معااش العجاز الجزئاى غٌاو المنهاى للزدماة االماا لام تتاوافو فاً راؤنه  -ثالثال:

 إحد  حاالت استحطاق معاش الرٌزوزة والعجز والوفاة. 
حالة وفااة صااحب المعااش أو الماإمن علٌاه احساب األحاوال تاوز  المنحاة علاى المساتحطٌن فً  -وااعال:

 انساة ما ٌصوف لهم من معاش. 
 كما ٌعاد توزٌع المنحة فى حالتى الود واالستحطاق دون المساس.

من  ال ٌجوز الجمع اٌن  ذ  المنحة والمنحة المطووة للعاملٌن المنصوص علٌها االمادة )األولى( -زامسال:
 قواو وئٌس الجمهووٌة المراو إلٌه وفى حالة الجمع اٌن الموتب والمعاش. 

  -ٌواعى ما ٌلى:
االنساة لصاحب المعاش تصوف المنحة المستحطة على المعاش وال تصوف علاى الموتاب، وٌمتناع علاى  -1

 جهات العمل صوفها على الموتب. 
لمعاش وٌجمع اٌنها وااٌن المنحاة المساتحطة االنساة للمستحق ٌصوف له نصٌاه فً المنحة المستحطة فً ا -2

 من جهة العمل اال حدود. 
 فً حالة الجمع اٌن المعارات ٌجمع صاحب الرؤن اٌن المن  المستحطة عنها دون حدود.  -سادسال:
ال تعتاو المنحة جزءال من المعااش األساساى والمتاٌاو وتوتٌااال علاى ذلا  ال تادزل فاً تحدٌاد ماا  -سااعال:

  -ٌؤتى:
 إعانة العجز الكامل.  -1
 نفطات الجنازة.  -2
 منحة وفاة صاحب المعاش.  -3
 منحة زواج الانت أو األزت.  -4
 المنحة التى تستحق لالان أو األخ عند قاع المعاش.  -5
 جزء المعاش الجائز استاداله.  -6
 نساة االرتوا  فً تامٌن الموض االنساة ألصحاب المعارات والمستحطٌن عنهم.  -7
 تتحمل الززانة العامة اطٌمة المنحة.  -ثامنال:
 على جمٌع الجهات المزتصة اتزاذ الالزم نحو صوف  ذ  المنحة امواعاة ما جاء فً  ذا المنروو.  

مان  114ٌطدو نصٌب االاناة المساتحطة وفطاال ألحكاام الفطاوة األولاى مان الماادة  وفقًب ىَب رقذً

فاً تااوٌ  وفااة  اساتحطاقهاتاوافو راووا  ااافتواض تستحطه)دون المساس( اما كان  االجتماعًقانون التؤمٌن 
صاحب المعاش وذل  منسواال إلى قٌمة معاش المإمن علٌه أو صاحب المعااش وماا أطاٌف إلٌاه مان زٌاادات 

 .1992لسنة  30اما فً ذل  الزٌادة المطووة االطانون  حتى تاوٌ  االستحطاق
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توزٌعها اٌن األوملة واالانة انساة ما ٌساتحق لكال منهماا احٌاث ال تزٌاد  فٌعاد  أما ازصوص منحة ماٌو
 قٌمتها عن عروة جنٌهات.
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للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   

القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(707)72352249+(    فاكس :  707) 72324253 – 72329329 – 72324972تليفون :   

www.nosi.gov.eg 

 

 (611ٍبدح )

 8/611اىسؤاه رقٌ 

وفاته فهال ٌجاوز صاوف نفطاات الجناازة لهاذا االاان  قالوقعت وفاة صاحب المعاش وكان اانه قٌمال علٌه 
 مه اصوف نفطات الجنازة ؟ٌاما ٌفٌد قإذا قدم مع وجود األوملة 

  :اإلجبثخ

 على أنه: 6975لسنة  79من قانون التؤمٌن االجتماعى الصادو االطانون وقم  611تنص المادة 

اواقاع معااش  تلتازم الجهاة التاى كانات تصاوف المعااش ااؤداء نفطاات جناازة ،عند وفاة صاحب المعاش "
أ  رازص إلاى  أو ومل ، فإذا لم ٌوجد صوفت ألورد األوالدرهوٌن احد أدنى مطداو  مائتا جنٌه تصوف لأل

 .ٌثات قٌامه اصوف نفطات الجنازة
  "وٌجب أن ٌتم صوف  ذ  النفطات زالل ثالثة أٌام على األكثو من تاوٌ  تطدٌم الالب.

 اتنفٌاذ أحكاام قاانون التاؤمٌن االجتمااعى 1117لسنة  554من قواو وزٌو المالٌة وقم  645وتنص المادة 

 على أنه: 6975لسنة  79وقم 

"عند وفااة صااحب المعااش ٌاتم صاوف نفطاات جناازة اواقاع معااش راهوٌن احاد أدناى مائتاا جنٌهاال وٌاتم 
 صاااااااااااااااوفها لألومااااااااااااااال وفاااااااااااااااى حالاااااااااااااااة عااااااااااااااادم وجاااااااااااااااود  تصاااااااااااااااوف ألوراااااااااااااااد األوالد 

 أو أ  رزص ٌثات قٌامه اصوف نفطات الجنازة.
ات زالل ثالثة أٌام على األكثو مان تااوٌ  وٌجب على الجهة الملتزمة اصوف المعاش صوف   ذ  النفط

 تطدٌم الالب."

تصوف مصاوٌف الجنازة لألوملة. وفقًب ىَب رقذً  

  

 اىحقىق اإلوبفُخ
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 ــــــــــ  ( 31 / 23 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
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 (616ٍبدح )

 9/616/1اىسؤاه رقٌ:  
فً االرتوا  عن ااجاازة الزاصاة لاٌاو اإاداء الوغاة  (51) ل ٌجوز للوكٌل التوقٌع على النموذج وقم 

 ؟نٌااة عن الموكل العمل
 اإلجبثخ

 النٌاااة ااوٌاق ٌاتم أن ٌجاوز أنه إال التصوف إاوام فى إوادته عن االتعاٌو نفسه المتعاقد قٌام  و ألصلا
 فى و إلٌه آثاو  تنصوف احٌث لحسااه و األزٌو  ذا ااسم التصوف اإاوام األصٌل عن نٌااة رزص ٌطوم اؤن
 ٌحال أن علاى اوفٌهاا إوادة ااتفااق أساسال  تطوم فإنها النٌااة  ذ  قٌام على الطانون ٌهاف نص التى األحوال غٌو

 - تططاى و - لحسااه ٌتم الذ  الطانونى العمل إجواء فى األصٌل  و و - اآلزو محل - النائب  و و - أحد ما
 و الوكالاة عناصاو علاى - النائاب و األصاٌل - اوفٌهاا إوادة تالقاى الوكالة عطد فى ممثلة االتفاقٌة النٌااة تل 

 عمال مان ٌجوٌاه فٌماا الوكٌال ٌصا  أن رؤنه من اما طمنال  أو صواحة عنه التعاٌو ٌجوز ما  و و ، حدود ا
 من الصدد  ذا فى الوكٌل و الموكل اٌن - العالقة تزطع و.  إلٌه آثاو  تنصوف و الموكل عن نائاال  الاٌو مع

 لسانة 1878 وقم الاعن -)محكمة النطض الوكالة عطد  و و اٌنهما الماوم ااتفاق ألحكام آثاو ا و مدا ا حٌث

 .الوكالة( عطد:  الموطو  -19/61/6979 اتاوٌ  461 وقم صفحة 31 فنى مكتب 46

ٌططاى اجاواز التوقٌاع عان الموكال  إذا تطدم الوكٌال اتوكٌال موثاق االراهو العطااو  وفقًب ىَب رقذً

 ( االوغاة فً االرتوا  عن مدة ااجازة الزاصة لاٌو العمل.52فٌطال توقٌع الوكٌل على النموذج )

 

 

 

 

 61/616/1اىسؤاه رقٌ:  
اإلاااء  سانوات ثام صادو حكام قطاائى 61مإمن علٌه تم إنهاء زدمته للفصال ومال زااوج الزدماة لمادة 

قواو إنهاء الزدمة وإعادة المإمن علٌه للعمل ، فما  ً المعاملة للتؤمٌنٌة للمدة التً مل زاللهاا الماإمن علٌاه 
 ؟أجو للمإمن علٌه زالل  ذ  المدةزاوج الزدمة مع العلم أن جهة العمل لم تطم اصوف 

 :اإلجبثخ

اتنفٌاذ أحكاام  قاانون  1117لسانة  554مان قاواو وزٌاو المالٌاة وقام  13تنص الفطوة األزٌوة مان الماادة 

 على أنه: 6975لسنة  79التؤمٌن ااجتماعى وقم 

أو تعوٌطال عن األجو  "وال تإد  أٌة ارتواكات عن مدد الاٌاب التى ال ٌستحق عنها المإمن علٌه أجوال ،
وتحدد مدد الاٌاب المراو إلٌها وفطال ألنممة العاملٌن االدولة والطاا  العام وقاا  األعمال العام اما ال ٌجااوز 
زمسة عرو ٌوماال متصالة أو ثالثاٌن ٌوماال متطاعاة زاالل السانة المٌالدٌاة الواحادة وإذا  زادت المادة عان ذلا  

 ن أجو االما كانت عالقة العمل قائمة."تعتاو فى حكم ااجازة الزاصة ادو
 

معاملاة ااجاازة  المادة التاً مال زاللهاا الماإمن علٌاه زااوج الزدماة تعامال وفقًب ىَب رقـذً

 الزاصة لاٌو العمل.
  

 حسبة قىاػذ

 اإلشزرامبد



 ٍاىهُئخ اىقىٍُخ ىيزأٍُِ االجزَبػ
 ٍصْذوق اىزأٍُِ االجزَبػ

 ٍىٍـاىحن بٍيُِ ثبىقطبعـىيؼ

 
 

 ــــــــــ  ( 31 / 24 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
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 66/616/3اىسؤاه رقٌ:  
أن ٌتحماال صاااحب العماال  مااإمن علٌهااا االتواٌااة والتعلااٌم حصاالت علااى إجااازة لوعاٌااة الافاال وازتاااوات

ارتواكات التؤمٌن االجتماعى وعدم صوف تعوٌض األجاو فكٌاف ٌاتم ساداد اراتواكات المكافاؤة ااطاافٌة فاً 
  ذ  الحالة؟
 :اإلجبثخ

ارؤن زٌادة االرتوا  فى نمام المكافاؤة للعااملٌن  1161لسنة  17من الطواو الوزاوي وقم  3المادة تنص 

 على أنه:تعلٌم والعاملٌن امدٌوٌات التواٌة والتعلٌم االمحافمات ادٌوان عام وزاوة التواٌة وال

( فااى حاااالت ااعاااوة الزاوجٌااة 6المنصااوص علٌااه فااى المااادة ) االرااتوا اااؤداء المااإمن علٌااه ٌلتاازم  "

 .وااجازة الزاصة للعمل فى الزاوج ، وٌإد  االرتوا  فى  ذ  الحاالت االعملة األجناٌة

لاٌو العمال التاى أااد  الوغااة فاى مدد ااجازات الزاصة  كما ٌلتزم المإمن علٌه اؤداء االرتواكات عن 

وااعاوات الدازلٌة ، ومدد األجازات الزاصة لوعاٌة الافال  وااجازات الدواسٌة ادون أجو االرتوا  عنها 

 ".جتماعى عنهاإذا ازتاوت المإمن علٌها أن ٌتحمل صاحب العمل ارتواكات التؤمٌن اا

زٌاادة االراتوا  فاى نماام المكافاؤة اراؤن  1161لسنة  6تنص المادة األولى من تعلٌمات الصندوق وقم و

 على أنه: للعاملٌن ادٌوان عام وزاوة التواٌة والتعلٌم والمدٌوٌات وااداوات التعلٌمٌة التااعة لها

 واعاة تنفٌذ ما ٌلى :على جمٌع المنااق التؤمٌنٌة واألجهزة المزتصة االصندوق م "
تزاد نساة ارتوا  العاملٌن ادٌوان عاام وزاوة التواٌاة والتعلاٌم والمادٌوٌات وااداوات التعلٌمٌاة التااعاة  -1

% ماان أجااوو العاااملٌن 5نمااام المكافااؤة المطااوو اطااانون التااؤمٌن االجتماااعً المراااو إلٌااه اواقااع  لهااا فااى

 .1161الرهوٌة المستحطة عن األجو األساسً اعتااوال من رهو فاواٌو 
المرااو إلٌاه ٌتحمال  5/1/1161فى طوء ما قطى اه كتاب دوو  وزاوة التواٌة والتعلاٌم الصاادو فاى  -2

% وٌتم تووٌد االرتوا  1تستطاع من أجو  رهوٌال وتتحمل جهة العمل انساة  % 3المإمن علٌه انساة 

 مع االرتواكات الدووٌة للجهة.
وإوساالها  -% ااطاافٌة 5اعاد إطاافة نسااة  –ت.م ( الموفطة  3ستماوة ) ٌتم أداء االرتواكات  وفطال ال -3

 مع مستند سداد االرتواكات الرهوٌة للصندوق.
لسنة  79من قانون التؤمٌن االجتماعى الصادو االطانون  619افٌة أحكام المادة تسو  على المكافؤة ااط -4

6975. 
 الحاالت اآلتٌة: ( فى 6) الاندالمنصوص علٌه فى  االرتوا اؤداء المإمن علٌه ٌلتزم  -5

ااعاوة الزاوجٌة وااجازة الزاصة للعمل فى الزااوج ، وٌاإد  االراتوا  فاى  اذ  الحااالت  -أ 
 .االعملة األجناٌة

وااجااازات الدواسااٌة لاٌااو العماال التااى أاااد  الوغاااة فااى االرااتوا  عنهااا ااجاازات الزاصااة  -ب 
 وااعاوات الدازلٌة. ادون أجو 

عاان ماادد  (6)الاناادفااى  االمنصااوص علٌهااتتحماال المااإمن علٌهااا انساااة االرااتوا  فااى المكافااؤة ااطااافٌة  -6

تحمل صاحب العمال اراتواكات التاؤمٌن ااجازات الزاصة لوعاٌة الافل إذا ازتاوت المإمن علٌها أن ٌ
وتلتاازم المااإمن علٌهااا فااى  ااذ  الحالااة اسااداد نساااة االجتماااعى عنهااا وعاادم صااوف تعااوٌض األجااو ، 

اذات الطواعد وااجواءات التى تسدد اهاا  (6) الاندفى  االمنصوص علٌهاالرتوا  فى المكافؤة ااطافٌة 

 .عملاالرتواكات المستحطة عن االجازة الزاصة لاٌو ال



 ٍاىهُئخ اىقىٍُخ ىيزأٍُِ االجزَبػ
 ٍصْذوق اىزأٍُِ االجزَبػ

 ٍىٍـاىحن بٍيُِ ثبىقطبعـىيؼ

 
 

 ــــــــــ  ( 31 / 25 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
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عان مادد التجنٌاد ( 6) الانادفاى  االمنصاوص علٌهاتلتزم جهة العمل اساداد اراتواكات المكافاؤة ااطاافٌة  -7

 االزامٌة."

تلتازم الماإمن علٌهاا التاً حصالت علاى إجاازة لوعاٌاة الافال وازتااوات أن  وفقًب ىَب رقـذً

وعادم صاوف تعاوٌض األجاو اساداد نسااة االراتوا  فاى  ٌتحمل صاحب العمل ارتواكات التؤمٌن االجتماعى
المكافؤة ااطافٌة وتسدد فً  ذ  الحالة اذات الطواعد وااجاواءات التاى تسادد اهاا االراتواكات المساتحطة عان 

 االجازة الزاصة لاٌو العمل.
 
 
 
 

 (646ٍبدح )

 61/646رقٌ:  اىسؤاه 

للمناطاة التؤمٌنٌاة تتؤزو اعض جهات العمل فً إصداو قواو إنهاء الزدماة فاً حااالت الوفااة فهال ٌجاوز 
االعتداد ازااب من جهة العمل ااافادة اانتهاء زدماة الماإمن علٌاه فاً صاوف الحطاوق التؤمٌنٌاة دون ووود 

 قواو إنهاء الزدمة؟
 :اإلجبثخ

 ٍزؼيقخ ثبىَىوىع. اىُسذ 656 – 639 – 638اىَىاد 

 

ارااؤن الطواعااد المنفااذة  ألحكااام قااانون  1117لساانة  554ماان قااواو وزٌااو المالٌااة وقاام   5وتاانص المااادة 

 -على أنه : 6975لسنة  79التؤمٌن االجتماعً الصادو االطانون وقم 

ة لااقى ٌلتزم صاحب العمل الذ  لدٌه جهاز تؤمٌن إجتماعى أو المكتب التااع للصندوق المزتص االنسا "
أصحاب األعمال اإنراء ملف زاص االتؤمٌن ااجتماعً لكل مإمن علٌه ٌتطمن كافة المستندات الزاصاة ااه 

  ذ  المستندات أوالل اؤول على أن ٌتطمن على األزص المستندات اآلتٌة :  استٌفاءوٌواعى فى جمٌع األحوال 
: االشزراكاىَسزْذاد اىزٍ رسزىفٍ ػْذ ثذء ٍذح  أوالً :

 
 

الاااقة  مستند المٌالد ) رهادة المٌالد أو مستزوج وسمً من واقع سجالت الموالٌد أو حكم قطائى أو -1
جواز السفو أو صووة طوئٌة من أي منهم علً أن تاااق  ذ  الصووة علاً  العائلٌة أو الرزصٌة أو

 األصل والتوقٌع اما ٌفٌد الماااطة امعوفة المومف المزتص(.
فٌها أكثو من مستند مٌالد ٌتطمن كل منها تاوٌ  مٌالد مزتلف عن اآلزو ٌعتاد  وفى الحاالت التى ٌكون

امستند المٌالد الذ  ٌعامل اه ومٌفٌال االنساة للعاملٌن االحكومة والطاا  العاام وقااا  األعماال العاام علاى أن 
 ٌتم الوجو  إلى مصلحة األحوال المدنٌة االنساة للعاملٌن االطاا  الزاص. 

 أو نسزة من عطد العمل إن وجد.  االرتوا ٌن أو اٌان معتمد اتاوٌ  ادء مدة قواو التعٌ -2
 ( الموفق. 6عامل االنساة للعاملٌن االطاا  الزاص ، وفطال للنموذج وقم) اارتوا إزااو  استماوة -3

 العمل إن وجد. استالمإقواو  -4
مدد سااطة تااعة لطااا  ٌتااع ( الموفق فى حالة وجود 5صحٌفة الاٌانات األساسٌة ، وفطال للنموذج وقم ) -5

 الصندوق اآلزو. 
 ( الموفق.615تحدٌد المستفٌدٌن من التعوٌض ااطافى ، وفطال للنموذج وقم ) استماوة -6

ٍسزْذاد اىصرف وٍىاػُذ رقذٌَ 

 طيت اىصرف وٍىاػُذ اىَْبزػخ

 



 ٍاىهُئخ اىقىٍُخ ىيزأٍُِ االجزَبػ
 ٍصْذوق اىزأٍُِ االجزَبػ

 ٍىٍـاىحن بٍيُِ ثبىقطبعـىيؼ

 
 

 ــــــــــ  ( 31 / 26 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   

القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(707)72352249+(    فاكس :  707) 72324253 – 72329329 – 72324972تليفون :   

www.nosi.gov.eg 

 مكووا( الموفق. 615تحدٌد المستفٌدٌن من منحة الوفاة ، وفطال للنموذج وقم ) استماوة -7
( 7، وفطاال للنماوذج وقام ) معااش آزاو قهاساتحطاالساااطة أو ماد   االراتوا اٌان من المإمن علٌه امدد  -8

 الموفق.
 . االرتوا اللٌاقة الااٌة للعاملٌن االطاا  الزاص الصادو من الجهة الااٌة المزتصة عند ادء  تطوٌو -9

( 61اٌانااات التااٌااة التؤمٌنٌااة ) الاٌانااات التاوٌزٌااة ( للمااإمن علٌااه ، وفطااال للنمااوذج وقااـم ) اسااتماوة -10

 الموفق.
 :  االشزراكرسزىفً خاله ٍذح  ثبًُّب : ٍسزْذاد

 األساسى والمتاٌو.  االرتوا اٌان تدوج أجو   -1
 ( الموفق. 44عن مدد ، وفطال للنموذج وقم ) االرتوا حساب أو  استماوة -2
الطااواوات الزاصااة اماادد ااعاااوات وااجااازات الزاصااة ااادون أجااو وااجااازات الدواسااٌة ااادون أجااو  -3

 والمستندات الدالة على السداد عن تل  المدد.  واالستماواتوالاعثات العلمٌة 
 االراتوا اٌان معتمد من الجهة المزتصة االمدد التى تططً أٌة قوانٌن أو قواوات اإطاافتها إلاى مادة  -4

 فى التؤمٌن. 
 إزااوات تحصٌل األقساا.  -5
 رهادة تطدٌو العجز الجزئً المستدٌم. -6

 : ثبىثب :  اىَسزْذاد اىزٍ رسزىفٍ ػْذ إّهبء اىخذٍخ

 صووة معتمدة من قواو إنهاء الزدمة أو مستزوج وسمً منه.  -1
الزدمااة االنساااة للعاااملٌن االطاااا  الزاااص ، وفطااال لنمااوذج  انتهاااءالزاصااة ااازااااو عاان  االسااتماوة -2

 ( الموفق.6االستماوة وقم )
 أو رهادة تطدٌو العجز الكامل. الوفاةرهادة  -3
 اعدم وجود عمل آزو للمإمن علٌه لد  صاحب العمل.( 616قواو اللجنة المراو إلٌها االمادة ) -4
فى حساب المعاش أو تعاوٌض الدفعاة الواحادة للعمال فاى  اعتااوٌةالنموذج الزاص اإطافة مدة زدمة  -5

 ( مكووا الموفق.31اعض المحافمات وفطال للنموذج وقم )
إثاااات أوقامهااا  وٌواعااى تعلٌااة جمٌااع المسااتندات المراااو إلٌهااا  فااى  ااذا الفصاال علااى غااالف الملااف مااع

 وتواوٌزها.
المراااو إلٌهااا وأٌااة  واالسااتماواتوٌلتاازم الصااندوق المزااتص احفاام صااوو أصاال المسااتندات والنماااذج 

مستندات أزو  ٌو  الصندوق حفمهاا إلكتوونٌاال ااألوراٌف االكتووناى مان زاالل المسا  الطاوئى علاى أن 
واجعاة وٌعتاد اهاذا المساتند االكتووناى فاى ٌتطمن الوصف األوراٌفى تحدٌادال لمان قاام ااالحفم ومان قاام االم

 صوف جمٌع الحطوق التؤمٌنٌة.
وفى جمٌع األحوال ٌتعٌن على صاحب العمل تساجٌل كافاة الاٌاناات والمعلوماات الزاصاة املاف التاؤمٌن 
االجتماعً للمإمن علٌه على الحاسب اآللى وإاال  الصاندوق المزاتص انسازة إلكتوونٌاة منهاا عناد الاهاا ، 

 تدوٌجٌال كلما أمكن ذل . االلتزامٌتم تنفٌذ  ذا على أن 
 المالواة منه إلكتوونٌال. واالستماواتوٌجوز لصاحب العمل تطدٌم الاٌانات 

وعلااى صااندوقً التااؤمٌن ااجتماااعً إنراااء ملااف إلكتوونااى لكاال مااإمن علٌااه ٌتطاامن كافااة الاٌانااات 
المرااو إلٌاه علاى أن ٌاتم تحادٌثها اصاووة  والمعلومات الزاصة ااه والتاً ٌتطامنها ملاف التاؤمٌن ااجتمااعً

   "دووٌة منتممة.



 ٍاىهُئخ اىقىٍُخ ىيزأٍُِ االجزَبػ
 ٍصْذوق اىزأٍُِ االجزَبػ

 ٍىٍـاىحن بٍيُِ ثبىقطبعـىيؼ

 
 

 ــــــــــ  ( 31 / 27 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
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ارااؤن تحدٌااد مسااتندات ملااف التااؤمٌن ااجتماااعى  1118لساانة  4وٌططااى كتاااب دوو  الصااندوق وقاام 

 -ومستندات صوف الحطوق التؤمٌنٌة على أنه:
"......... 

 أوالً : رحذَذ ٍسزْذاد ٍيف اىزأٍُِ اإلجزَبػً :

 رهادة المٌالد. -6
وفى الحاالت التى ٌكون فٌها أكثو من مستند مٌالد ٌتطمن كل منها تاوٌ  مٌالد مزتلف عن اآلزو ٌعتاد 

 امستند المٌالد الذ  ٌعامل اه ومٌفٌال. 
 قواو التعٌٌن أو نسزة من عطد العمل.  -1
 إقواو إستالم العمل إن وجد. -3
حالاة وجاود مادد ساااطة تااعاة لطااا   ( الموفاق فاى5صحٌفة الاٌانات األساسٌة ، وفطال للنموذج وقام ) -4

 ٌتاع صندوق التؤمٌن ااجتماعى للعاملٌن االطاا  العام وقاا  األعمال العام والزاص. 
 (.615إستماوة تحدٌد المستفٌدٌن من التعوٌض ااطافى ، وفطال للنموذج وقم ) -5
  .مكوو(615إستماوة تحدٌد المستفٌدٌن من منحة الوفاة ، وفطال للنموذج وقم ) -6
 (.7اٌان من المإمن علٌه امدد اارتوا   السااطة أو مد  إستحطاقه معاش آزو، وفطال للنموذج وقم ) -7
( 61إسااتماوة اٌانااات التااٌااة التؤمٌنٌااة ) الاٌانااات التاوٌزٌااة ( للمااإمن علٌااه ، وفطااال للنمااوذج وقااـم ) -8

 الموفق.
  .ح لألجو األساسى واااقات األجو المتاٌو.  634إستماوة  -9

 من قانون التؤمٌن ااجتماعى.  34حساب أو اارتوا  عن مدد وفطال ألحكام المادة  إستماوة -61
الطواوات الزاصة امادد ااعااوات وااجاازات الزاصاة اادون أجاو وااجاازات الدواساٌة اادون أجاو  -66

 والاعثات العلمٌة وااستماوات والمستندات الدالة على السداد عن تل  المدد. 
مزتصة االمدد التى تططً أٌة قوانٌن أو قواوات اإطافتها إلى مدة اارتوا  اٌان معتمد من الجهة ال -61

 فى التؤمٌن. 
 إزااوات تحصٌل األقساا.  -63
 رهادة تطدٌو العجز المستدٌم. -64
 صووة معتمدة من قواو إنهاء الزدمة أو مستزوج وسمً منه.  -65
 رهادة الوفا . -66
   صاحب العمل.قواو اللجنة الزماسٌة اعدم وجود عمل آزو للمإمن علٌه لد -67

".......... 
 وفقًب ىَب رقذً 

المستندات المالواة من كل من اإصداو قواو اتحدٌد  وزٌو التؤمٌناتفإن قانون التؤمٌن االجتماعى فوض 
صادو  علاى ذلا  فطادلصوف الحطوق التؤمٌنٌة ، وانااءل  كل حالة فًالمإمن علٌه والمستفٌدٌن وصاحب العمل 

( منه مساتندات ملاف التاؤمٌن االجتمااعً والتاً مان اٌنهاا 5وحدد االمادة ) 1117لسنة  554الطواو الوزاوي 

ااد عناد صااوف   ٌ صاووة معتمادة ماان قاواو إنهاااء الزدماة أو مسااتزوج وسامً مناه، وماان ثام فااإن الصاندوق ٌتط
 الحطوق التؤمٌنٌة االمستندات الواودة االطواو الوزاوي دون غٌو ا، 



 ٍاىهُئخ اىقىٍُخ ىيزأٍُِ االجزَبػ
 ٍصْذوق اىزأٍُِ االجزَبػ

 ٍىٍـاىحن بٍيُِ ثبىقطبعـىيؼ

 
 

 ــــــــــ  ( 31 / 28 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
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دال ل مان صاووة ال ٌجوز للصندوق قاول زااب جهة العمل الذي ٌفٌد انتهاء زدمة الماإمن علٌاه اا وعلٌه
اسااتٌفاء مسااتندات قااواو إنهاااء الزدمااة ، ولكاان ٌمكاان للصااندوق مواجعااة وتجهٌااز الملااف التااؤمٌنى ومتااعااة 

 المستحطٌن.

  



 ٍاىهُئخ اىقىٍُخ ىيزأٍُِ االجزَبػ
 ٍصْذوق اىزأٍُِ االجزَبػ

 ٍىٍـاىحن بٍيُِ ثبىقطبعـىيؼ

 
 

 ــــــــــ  ( 31 / 29 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
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 (663ٍبدح )

 63/663اىسؤاه رقٌ:  

عان مادة اراتوا   17/6/1166مإمن علٌه من العاملٌن االجهاز ااداو  للدولاة الاغ سان الساتٌن اتااوٌ  

ٌوم فاساتمو االعمال الساتكمال المادة المكملاة للمادة الموجااة الساتحطاق المعااش وفطاال  65سنوات و  6مطداو ا 

اعاه اؤحكاام الماادة المرااو إلٌهاا إذا من قانون التؤمٌن االجتماعى فما  و تااوٌ  إٌطااف انتف 663ألحكام المادة 

االلتزام الذ  ٌطع على جهة العمل فً حالة إنهااء زدماة الماإمن علٌاه قاال ؟وما  و الدائمٌن  كان من العاملٌن
 ؟استكمال المدة المكملة للمدة الموجاة الستحطاق المعاش

 :اإلجبثخ

 على أنه: 6975لسنة  79الصادو االطانون وقم  من قانون التؤمٌن االجتماعى 663تنص المادة 

اعماال جدٌااد اعااد الوغااه ساان السااتٌن  االلتحاااقفااى العماال أو  االسااتمواوٌكااون للمااإمن علٌااه الحااق فااى  "
فاى التاؤمٌن مساتاعدا منهاا  اراتواكه معااش الراٌزوزة وذلا  إذا كانات مادة الساتحطاقالمدة الموجاة  الستكمال

لفتها االكامل ال تعاٌه الحق فى معاش ، وتكون تسوٌة المعاش فى حالة تاوافو المدة التى أد  المإمن علٌه تك
 .فى التؤمٌن االرتوا رووا استحطاقه على أساس  مدة 

فاى سان الساتٌن أو اعاد ا  همن حكم الفطوة األولى ٌجوز لصاحب العمل إنهاء زدمة المإمن علٌا واستثناء
المطااووة علااى صاااحب العماال فااى تااؤمٌن  ماااعى االرااتواكاتالطومٌااة للتااؤمٌن االجت علااى أن ٌااإد  إلااى الهٌئااة

وذل  عان عادد السانوات الكاملاة الواجاب إطاافتها إلاى مادة ( ;5)الرٌزوزة والعجز والوفاة وفطال لحكم المادة 
مان أداء  هالمعاش وفى  ذ  الحالاة ٌعفاى الماإمن علٌا الستحطاقالمدة الموجاة  الستكمالفى التؤمٌن  االرتوا 

الفطاوة فاى راؤن العماال   اذ  المطووة علٌه فى  ذا التؤمٌن عن تلا  السانوات وٌكاون تااٌاق حكام االرتواكات
 "الموسم احسب األحوال.انتهاء المإقتٌن والموسمٌٌن حتى انتهاء العطد أو 

 
اتنفٌااذ أحكااام  قااانون التااؤمٌن  1117لساانة  554ماان قااواو وزٌااو المالٌااة وقاام ماان  14وتاانص المااادة 

 :على أنه 6975لسنة  79وقم  ااجتماعى

إذا وغب صاحب العمل فى إنهاء زدمة المإمن علٌه عند الوغه سن الستٌن أو اعد ا ادالل من اساتاطائه  "
االعمل لحٌن استكمال المدة الموجاة الستحطاق المعاش أو حتى نهاٌة العطد أو الموسم االنساة للعماال الماإقتٌن 

( مان قاانون التاؤمٌن االجتمااعى ٌلتازم ااؤداء حصاته فاى اراتواكات  5:7) أو الموسمٌٌن وفطاا ألحكاام المااد  
عادد السانوات  نتؤمٌن الرٌزوزة والعجز والوفاة على أساس أجاو اراتوا  الماإمن علٌاه األساساى األزٌاو عا

 الكاملة التى اها ٌستكمل المدة الموجاة الستحطاق المعاش أو حتى نهاٌة العطد أو الموسم احسب األحوال. 
وٌلتزم صاحب العمل اؤداء  اذ  االراتواكات فاى أول الراهو التاالى لتااوٌ  انتهااء زدماة الماإمن علٌاه ، 

( ماان قااانون التااؤمٌن =56وفااى حالااة التااؤزٌو فااى األداء تسااتحق الماااالغ ااطااافٌة المنصااوص علٌهااا االمااادة )
 االجتماعى.

 وٌعفى المإمن علٌه من حصته فى االرتواكات."  
 79وقم  من الطانون 663قواعد تااٌق أحكام المادة ارؤن  6996 لسنة 5الوزاو  وقم وٌططى المنروو 

 على أنه:6975لسنة 

 المراو إلٌها ما ٌلى :  5:7ٌواعى فى تااٌق أحكام المادة  .........."
 أوال : شروط االّزفبع :

أحنبً اّزقبىُخ 

 ووقزُخ

 



 ٍاىهُئخ اىقىٍُخ ىيزأٍُِ االجزَبػ
 ٍصْذوق اىزأٍُِ االجزَبػ

 ٍىٍـاىحن بٍيُِ ثبىقطبعـىيؼ

 
 

 ــــــــــ  ( 31 / 31 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
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 9;=5لسانة  =;الصاادو االطاانون وقام  من قانون التؤمٌن االجتماعى 5:7ٌرتوا لالنتفا  اؤحكام المادة 
 توافو ما ٌلى : 

أن ٌكون للعمال مدة ارتوا  فى تاؤمٌن الراٌزوزة والعجاز والوفااة ااطاا لطاانون التاؤمٌن االجتمااعى  .5
سااطة على تاوٌ  الوغه سن الستٌن ولم ٌصوف عنها حطوقاه  9;=5لسنة  =;الصادو االطانون وقم 

 التؤمٌنٌة .
ارااتوا  المااإمن علٌااه فااى التااؤمٌن وفطااا ألحكااام قااانون التااؤمٌن االجتماااعى  أال ٌجاااوز اجمااالى ماادد .6

فى رؤن التاؤمٌن  االجتمااعى  :;=5لسنة  >50والطانون وقم  9;=5لسنة  =;الصادو االطانون وقم 
اإصااداو قااانون التااؤمٌن  >;=5لساانة  90علااى أصااحاب األعمااال وماان فااى حكمهاام والطااانون وقاام 

 ٌن فى الزاوج تسع سنوات . االجتماعى للعاملٌن المصوٌ
ٌسااتاعد فطااا ماان ماادة  5:7وعنااد تحدٌااد ماادة االرااتوا  المااإمن علٌااه لتطوٌااو مااد  انتفاعااه االمااادة 

 =;ارتواكه  المدة التى ٌكون المإمن علٌه قد الب حسااها طمن مدة ارتواكه وفطا ألحكام الطانون وقم 
 .  9;=5لسنة 

او  :;=5لسانة  >50أو  9;=5لسانة  =;طاانون وقام أال ٌكون المإمن علٌاه صااحب معااش ااطاا لل .7
أو صاحب معاش وفطا ألحكاام قاانون التطاعاد والتاؤمٌن والمعاراات للطاوات المسالحة  >;=5لسنة 90

 سواء كان قد الب طم المدة العسكوٌة للمدة المدنٌة أو لم ٌالب الطم . 
أن ٌكون االلتحاق اعمل جدٌد زالل زمس سنوات تحسب اعتاااوا مان تااوٌ  الوغاه سان الساتٌن او  .8

 من تاوٌ  نهاٌة مدة ارتواكه األزٌوة إذا كان  ذا التاوٌ  اعد الوغه سن الستٌن . 
 ثبُّب : قىاػذ االّزفبع :

 المراو إلٌها األحكام اآلتٌة : 5:7ٌواعى لالنتفا  االمادة 
عند الوغه سن الستٌن او اعد ا وعلى  5:7ٌجوز للمإمن علٌه التنازل عن حطه فى االنتفا  اؤحكام المادة  -5

 صاحب العمل أزذ إقواو علٌه اذل  . 
المراو إلٌها فى تسوٌة حطوقاه التؤمٌنٌاة فاى  5:7تدزل المدة التى أنتفع المإمن علٌه زاللها اؤحكام المادة  -6

 تفا  اهذ  المادة اعد سن الستٌن . حالة تنازله عن حطه فى االن
سااالفة الااذكو احطااه فااى االلتحاااق اعماال آزااو  5:7ال ٌزاال تنااازل المااإمن علٌااه عاان حطااه المطااوو االمااادة  -7

 الستكمال المدة الستحطاق المعاش . 

 :5:7ثبىثب : ربرَخ إَقبف االّزفبع ثحنٌ اىَبدح 

 تاوٌ  المحدد فٌما ٌلى : اعتااوا من ال 5:7ٌطف انتفا  المإمن علٌه احكم المادة  
 :  النساة للعاملٌن االجهاز ااداو  للدولة والهٌئات العامة والطاا  العاما -5

 سنوات وٌوم وتوتٌاها على ذل  :  =الٌوم التالى الستكمال مدة ارتوا  مطداو ا 
 =ن ال ٌحق للمإمن علٌه االستمواو فى العمل اعد سان الساتٌن إذا تجااوزت مادة اراتواكه فاى التاؤمٌ -أ 

سنوات عند الوغه  ذا السن وعلى جهة العمل إنهاء زدمته لالوغه  ذ  السن وذل  مع عدم اازالل 
  .اسلاة صاحب العمل فى مد الزدمة إذا كان قانون التومٌف المعامل اه ٌجٌز له ذل 

م سنوات وٌاو =ٌكون للمإمن علٌه الحق فى االستمواو فى العمل حتى تالغ مدة ارتواكه فى التؤمٌن  -ب 
 وعلى جهة العمل إنهاء زدمته ااستكمال  ذ  المدة . 

إذا كان المإمن علٌه من العمال المإقتٌن أو الموسمٌٌن ولم تالغ مدة ارتواكه عند الوغه سن الستٌن  -ج 
حتاى اساتكمال  5:7الماادة  اؤحكاامسنوات ولم تطم جهة العمل اإنهاء زدمته فٌستمو فى االنتفا   50

 رهوا أو حتى أ  من التواوٌ  اآلتٌة أٌهما أقوب احسب األحوال :  560مدة ارتوا  مطداو ا 



 ٍاىهُئخ اىقىٍُخ ىيزأٍُِ االجزَبػ
 ٍصْذوق اىزأٍُِ االجزَبػ

 ٍىٍـاىحن بٍيُِ ثبىقطبعـىيؼ

 
 

 ــــــــــ  ( 31 / 31 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفنً التوجٌه ( 4/ 6661/ 858)  ـــــــــــ 
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 تاوٌ  انتهاء العطد . -          
 تاوٌ  انتهاء الموسم . -          
 تاوٌ  انتهاء جهة العمل زدمة المإمن علٌه .  -          

االعمل اعد سن الساتٌن  التحاقهاوتسو  الطواعد الواودة فى  ذا الاند أٌطا على  أفواد  ذ  الفئة فى حالة 
 الستكمال المعاش . 

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

خذٍخ اىؼبٍو  سبدسب : اىزساٍبد صبحت اىؼَو فً حبىخ اّهبء

  :اسزحقبق اىَؼبش قجو اسزنَبه ٍذح

 ٌجوز لصاحب العمل إنهاء زدمة المإمن علٌه فى سن الستٌن أو اعد ا وذل  امواعاة اآلتى: 
أداء حصااته فااى ارااتواكات تااؤمٌن الرااٌزوزة والعجااز والوفاااة عاان عاادد الساانوات الكاملااة المالواااة  -5

 الستكمال المدة الموطحة فى الاند ثالثا . 
االرتواكات المنصوص علٌها فى الاناد الساااق ترامل اراتواكات األجاو األساساى فطاا دون اراتواكات  -6

 األجو المتاٌو ونمام المكافؤة. 
 ت على أساس األجو األساسى األزٌو . تحسب االرتواكا -7
ٌتحدد تاوٌ  وجوب أداء االرتواكات اؤول الرهو التالى لتاوٌ  انتهاء الزدمة ، وفاى حالاة التاؤزٌو فاى  -8

من قانون التؤمٌن االجتماعى   570و   =56األداء تستحق الماالغ ااطافٌة المنصوص علٌها االمادتٌن 
 . 

مل اؤداء حصته فى االرتواكات عنها االنساة للعمال المإقتٌن امطداو تتحدد المدة التى ٌلتزم صاحب الع -9
المدة من تاوٌ  إنهاء زدمته حتى تااوٌ  نهاٌاة مادة لعطاد المااوم ااٌن صااحب العمال والماإمن علٌاه أو 
انهاٌة مدة العمل الذ  كان مسندا للمإمن علٌه فى حالة عدم وجود عطد ، كما تتحادد  اذ  المادة االنسااة 

 الموسمٌٌن امطداو المدة من تاوٌ  إنهاء زدمته وحتى نهاٌة الموسم . للعمال 
وال ٌلتزم صااحب العمال اااللتزاماات المرااو إلٌهاا االنسااة للماإمن علٌاه الاذ  التحاق االزدماة لدٌاه اعاد 

  ."الوغه سن الستٌن
 وفقًب ىَب رقذً 

من قانون التؤمٌن االجتماعى  5:7اؤحكام المادة  هٌطف انتفاعفحٌث أن المإمن علٌه من العاملٌن الدائمٌن 
سانوات وٌاوم  =اعتااوال من الٌوم التالى الستكمال مدة ارتوا  مطداو ا  9;=5لسنة  =;الصادو االطانون وقم 

 وعلى جهة العمل إنهاء زدمته اعتااوال من  ذا التاوٌ . 
وإذا قامت جهة العمل اإنهاء زدماة الماإمن علٌاه عناد الوغاه سان الساتٌن أو اعاد ا وقاال اساتكمال المادة 

تلتزم اسداد ارتواكات صااحب العمال فاً تاؤمٌن الراٌزوزة والعجاز المكملة للمدة الموجاة الستحطاق المعاش 
دون المكافااؤة ودون األجااو المتاٌااو وذلاا  عاان عاادد الساانوات الكاملااة المالواااة  األساسااًوالوفاااة عاان األجااو 

 .الستكمال المدة الموجاة الستحطاق المعاش
وتستحق االرتواكات على األجو األساسى األزٌو وٌكون تاوٌ  وجوب األداء أول الراهو التاالى النتهااء 

من قانون  129ااطافٌة المستحطة وفطال ألحكام المادة الزدمة وفى حالة التؤزٌو تلتزم جهة العمل اؤداء الماالغ 
 التؤمٌن االجتماعى من تاوٌ  وجوب األداء حتى نهاٌة رهو السداد.


