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مقدمة
ٌتبع نظام التؤمٌن اإلجتماعً فً شؤن التموٌل المبادئ اآلتٌة :
 - 1للنظام موارد خاصة ٌعتمد علٌها فً مواجهة إلتزاماته سواء فً مجال المزاٌا التً ٌكفلها أو فً
مصروفاته اإلدارٌة .
 - 2موارد النظام تجنب فً صنادٌق خاصة به وال تعتبر جز ًء من موارد الخزانة العامة .
ٌ - 3تبع فً نظام التموٌل أسلوب االشتراكات .
ٌ - 4تبع فً تقدٌر اإلشتراكات الممولة للتؤمٌنات قصٌرة األجل طرٌقة الموازنة السنوٌة  ،أما فً التؤمٌنات
طوٌلة األجل (المعاشات) فٌتبع طرٌقة تكوٌن اإلحتٌاطٌات (التراكم المالً) .
 - 5فً توزٌع االشتراكات بٌن أطراف التموٌل تتبع األسس االتٌة :
أ  -التكافل اإلجتماعً بٌن فبات المإمن علٌهم  ،بمعنً نقل مسبولٌة مواجة األخطار االجتماعٌة من
عاتق الفرد إلً عاتق الجماعة .
ب -عدالة التوزٌع بٌن المإمن علٌهم بما ٌستهدؾ صالح الطبقات الدنٌا من المجتمع التؤمٌنً  ،وبحٌث
تكفً المزاٌا لتؽطٌة الحد األدنً لنفقات المعٌشة فً جمٌع األحوال.
 - 6فً تموٌل نظام التؤمٌن اإلجتماعً ٌجا عابد إستثمار إحتٌاطٌات نظام التؤمٌن اإلجتماعً فً المركز
األول بعد اإلشتراكات .
 - 7لما كان نظام التؤمٌن اإلجتماعً من الحقوق األساسٌة التً تكفلها الدولة للمواطنٌن فإنها تساهم فً
تموٌله من خالل :
أ  -اإللتزام بنسبة من اإلشتراكات الممولة لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة  ،وبتؽطٌة تكلفة الحد
األدنً الرقمً للمعاش .
ب  -ضمان إستمرارٌة سبلمة المركز المالً للنظام .
ج -ضمان عابد اإلستثمار الذي روعً إكتوارٌا فً تحدٌد اإلشتراكات .
د -تلتزم باإلعانات التً تدعم إستمرار فاعلٌة المعاش فً مواجهة أعباء المعٌشة .
فً إطار تلك المبادئ وضعت القواعد المنظمة لتموٌل نظام التؤمٌن اإلجتماعً  ،والذي سنتناوله بالدراسة
فً المذكرات من الثانٌة وحتً السادسة .
ونتناول فً هذه المذكرة بشكل مختصر موضوع االشتراكات فً قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر
بالقانون رقم  79لسنة  1975مع اإلستعانة بؤمثلة تطبٌقٌة – و ذلك علً النحو التالً :
المبحث األول  :نبذة تارٌخٌة.
المبحث الثانً  :إدارة نظام التؤمٌن االجتماعً .
المبحث الثالث  :أنواع التامٌن .
المبحث الرابع  :مجال التطبٌق .
المبحث الخامس  :إلزامٌة التؤمٌن .
المبحث السادس  :إجراءات االشتراك .
المبحث السابع  :أجر االشتراك (اآلجر التؤمٌنً) .
المبحث الثامن  :االشتراكات.
المرفقات
مرفق رقم  : 1الحد األقصً ألجر االشتراك األساسً .
مرفق رقم  : 2الحد األدنً ألجر االشتراك األساسً فً القطاع الخاص .
مرفق رقم  : 3الحد األقصً ألجر االشتراك المتؽٌر .
إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
في لبَىٌ انخأييٍ االجخًبػي انظبدر ببنمبَىٌ رلى  79نسُت 1975
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مرفق رقم  : 4الحد األدنً ألجر االشتراك التؤمٌنً
مرفق رقم  : 5نسب المبالػ اإلضافٌة المستحقة عن المبالػ التً لم تسدد فً الموعد القانونً وفقا لتوارٌخ
استحقاق هذه المبالػ
مرفق رقم  : 6جدول رقم ( )13المرفق بالقرار الوزاري رقم  554لسنة  : 2007أجر االشتراك األساسً
فً تارٌخ بداٌة االشتراك للمإمن علٌهم من العاملٌن بالجهاز اإلداري للدولة والهٌبات العامة
الخاضعٌن ألحكام قانون الخدمة المدنٌة الذٌن ٌلتحقون بالخدمة بعد 2015/6/30
أمثلة تطبٌقٌة

و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌل
محمد حامد الصٌاد

لٌلً محمد الوزٌري

مستشار التؤمٌن االجتماعً
وكٌل أول وزارة التؤمٌنات (سابقا)
ربٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً
للعاملٌن بالحكومة (سابقا)

مستشار التؤمٌن االجتماعً
ربٌس مجلس إدارة
الهٌبة العامة للتؤمٌن والمعاشات (سابقا)
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المبحث األول
نبذة تارٌخٌة
بدأت مصر فً تطبٌق نظام التؤمٌن اإلجتماعى بمفهومه العلمً مع بداٌة ثورة ٌ 23ولٌو سنة  1952وبنٌت
خطة التطبٌق علً أساس التدرج فً التطبٌق  ،فبدىء بفبة العاملٌن لحساب الؽٌر (العمالة المنتظمة) ،
وٌمكن تلخٌص التطور فً شؤنها فٌما ٌلً :
أوال :فً مجال القطاع الحكومً :
 -1صدر المرسوم بقانون رقم  316لسنة  1952بإنشاء نظام للتؤمٌن وآخر لبلدخار لموظفً الحكومة
وعمل به إعتبارا" من أول فبراٌر سنة . 1953
 -2إعتبارا" من  1956 /10 / 1تم استبدال بنظام التؤمٌن واالدخار نظام التؤمٌن والمعاشات بالقانون
رقم  394لسنة  1956الذي شمل كل الموظفٌن فً الحكومة والهٌبات ذات المٌزانٌات المستقلة
سواء أكانوا على وظابؾ دابمة أو مإقتة أو على درجات شخصٌة .
 -3بقٌام الجمهورٌة العربٌة المتحدة بٌن مصر وسورٌا حل القانون رقم  36لسنة  1960محل القانون
المذكور إعتبارا" من . 1960 / 3 / 1
 -4إعتبارا" من  1960/ 5/ 1تم مد خدمات التؤمٌن إلى فبة المستخدمٌن والعمال الدابمٌـن من العاملٌن
بالقطاع الحكومً فصدر القانون رقم  37لسنة  1960وعمل به فً إقلٌمً الجمهورٌة من أول
ماٌو . 1960
 -5اعتبارا " مـن  1963 / 6 / 1تم توحٌد القانونٌن رقمً  37 ، 36لسنة  1960فً القانون رقم
 50لسنة  ، 1963وامتدت به الحماٌة التؤمٌنٌة كذلك لفبة العاملٌن بمكافؤة شاملة أو بمربوط ثابت
وذلك بؤثر رجعى اعتبارا" من  1960/ 5/ 1وبذلك تكون الحماٌة التؤمٌنٌة قد امتدت لجمٌع
العاملٌن بالحكومة الذٌن تربطهم بها عبلقة عمل تحكمها القوانٌن واللوابح .
 -6القوانٌن المشار إلٌها اقتصرت على تؽطٌة أخطار الشٌخوخة والعجز والوفاة مع تقرٌر زٌادة فى
قٌمة المعاش والتعوٌض اإلضافً لحاالت انتهاء الخدمة لثبوت العجز الكامل أو لوقوع الوفاة نتٌجة
إلصابة عمل .
ثانٌا  :فى مجال العاملٌن الخاضعٌن لعقد العمل الفردي  ( :القطاع الخاص )
 -1بدىء بتعدٌل قانون العمل (الصادر بالمرسوم بقانون  317لسنة  )1952وذلك بتعدٌل مكافؤة نهاٌة
الخدمة كما تم مد الحق فى المكافؤة إلى فبات جدٌدة من العاملٌن الخاضعٌن لعقد العمل الفردي ،
كذلك تضمن هذا القانون مسبولٌة صاحب العمل عن توفٌر بعض الخدمات االجتماعٌة والصحٌة
للعاملٌن لدٌه متى بلػ عدد هإالء العاملٌن نصابا" معٌنا" .
 -2اعتبارا" من  1956 / 4/ 1نشؤ أول نظام للتؤمٌن واالدخار للعاملٌن بالقطاع الخاص بالقانون رقم
 419لسنة  1955وكانت أحكامه متفقة تقرٌبا" مع النظام الحكومً المماثل  ،واعتبارا"
من 1958/1/1تم تؽطٌة أخطار إصابة العمل بالقانون رقم  202لسنة . 1958
 -3بعد ذلك استبدل بنظام التؤمٌن واالدخار نظام المعاش فصدر القانون رقم  92لسنة  1959بإصدار
قانون التؤمٌنات االجتماعٌة وحل محل القانونٌن المشار إلٌهما وتم تطوٌر هذا القانون بعد ذلك
بالقانون رقم  143لسنة . 1961
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 -4بعد ذلك صدر القانون رقم  63لسنة  1964الذي استكملت به الدولة كافة أنواع خدمات التؤمٌن
لكافة فبة العاملٌن لحساب الؽٌر  :فبالنسبـة لقطاع األعمال تم تؽطٌة أخطار الشٌخوخة  ،العجز ،
الوفاة  ،إصابة العمل  ،المرض  ،البطالة  ،وبالنسبة للقطاع الحكومً تم تؽطٌة أخطار إصابة العمل
لجمٌع فبات العاملٌن به وتم تؽطٌة أخطار الشٌخوخة ،والعجز  ،والوفاة  ،لفبة من تربطهم
بالوحدات االدارٌة عبلقة تعاقدٌة.
ثالثا  :مرحلة توحٌد التشرٌعات فى مجال فئة العاملٌن لحساب الغٌر :
اعتبارا" من  1975 / 9 / 1تم إحبلل قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة
 1975محل كل من القانونٌن رقمً  50لسنة  1963و  63لسنة  1964وأصبحت فبة العاملٌن
بالدولة تخضع لقانون واحد " أٌا كان القطاع الذي ٌعملون به " .
وعلى مدى سنوات تطبٌق هذا القانون وفى ضوء ما أسفر عنه التطبٌق العملً والمتؽٌرات
االجتماعٌة واالقتصادٌة أدخلت علٌه عدة تعدٌبلت أهمها ما تم بالقوانٌن أرقام  25 :لسنة ، 1977
 93لسنة  61 ، 1980لسـنة  47 ، 1981لسنة  107 ، 1984لسنـة  30 ، 1987لسنة ، 1992
 204لسنة  40 ، 1994لسنـة  19 ، 1998لسنـة  91 ، 2001لسنـة  153 ، 2003لسنة 2006
 130 ،لسنة  120 ، 2009لسنة  117 ، 2014لسنة  60 ، 2015لسنة  3 ، 2016لسنة ، 2017
 160لسنة . 2018
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المبحث الثانً
إدارة نظام التؤمٌن االجتماعً
تقوم على إدارة نظام التؤمٌن االجتماعً األجهزة اآلتٌة :
 -1وزارة التضامن االجتماعً  :وتختص برسم السٌاسة التؤمٌنٌة وإعداد التشرٌعات المنفذة لها  ،واإلشراؾ
والرقابة ومتابعة التطبٌق بالجهات القابمة على تنفٌذ قوانٌن التؤمٌن االجتماعً .
 -2الهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعً :
أ -تتبع وزٌر التضامن االجتماعً .
بٌ -نقسم الجهاز اإلداري بالهٌئة إلى:
( )1صندوق التؤمٌن االجتماعً للعاملٌن بالقطاع الحكومً .
( )2صندوق التؤمٌن االجتماعً للعاملٌن بقطاع األعمال .
ج -تختص الهٌئة بتنفٌذ خدمات التؤمٌن اإلجتماعً اآلتٌة :
( )1تحصٌل اشتراكات التؤمٌن المقررة لتموٌل جمٌع فروع التؤمٌن .
( )2جمٌع خدمات تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة .
( )3خدمة تعوٌض العجز المستـدٌـم والوفـاة الناتجة عن إصابة العمل للمإمن علٌهم العاملٌن
بجمٌع قطاعات التؤمٌن .
( )4خدمة تعوٌـض األجر المستحق خبلل فترات العجز الجزبً المإقت نتٌجة إصابة عمل أو
نتٌجة مرض وخدمة نفقات االنتقال لجهة العبلج وذلك بالنسبة للمإمن علٌهم العاملٌن
بالقطاع الخاص .
( )5خدمة تعوٌض األجر المستحق خبلل فترات التعطل عن العمل .
 -3وحدات الجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة ووحدات القطاع العام  :وتختص بؤداء الخدمات اآلتٌة
للعاملٌن لدٌها :
أ -تعوٌض األجر المستحق خبلل فترات العجز المإقت نتٌجة إصابة العمل أو المرض وللمرآة العاملة
فً حالة التخلؾ عن العمل للحمل أو الوضع .
ب -نفقات االنتقال لجهة العبلج بالنسبة لحاالت إصابة العمل والمرض .
ج -خدمة تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة للعاملٌن الذٌن كانوا معاملٌن بقوانٌن المعاشات المدنٌة القدٌمة
وللمستحقٌن عنهم ( القوانٌن الصادرة خبلل الفترة من  1854حتى سنة  1929وتلك التً صدرت
لتقرٌر معاش مناسب لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بنظم التؤمٌن والمعاشات الحدٌثة ) .
 -4الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحً  :تتبع وزٌر الصحة  ،وتتولى أداء خدمة العبلج والرعاٌة الطبٌة التً
ٌكفلها كل من تؤمٌن إصابات العمل وتؤمٌن المرض .
 -5بنك االستثمار القومً :
أ -هٌبة عامة تتبع وزٌر المالٌة.
بٌ -تولى إدارة أموال صندوقً التؤمٌن االجتماعً.
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المبحث الثالث
أنـواع التـؤمٌن
 -1تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :
ٌهـدؾ إلـى حصول المإمن علٌه على معاش فً حالة فقد القدرة على الكسب لشٌخوخته أو عجزه  ،كما
ٌهدؾ فً حالة وفاة المـإمن علٌه أو صـاحب المعاش إلى كفالة من كان ٌعولهم من أفراد أسرته  ،وذلك
بمراعاة االحتفاظ بذات المستوى المعٌشً قبل تحقق الخطر  ،وذلك باإلضافة إلى حق المكافؤة الذي
أضٌؾ لمزاٌاه اعتبارا" من . 1984 / 4/ 1
 -2تؤمٌن إصابة العمل :
ٌهدؾ إلى توفٌر العبلج والرعاٌة الطبٌة للعامل فً حالة اإلصابة بؤحد األمراض المهنٌة أو اإلصابة
نتٌجة حادث أثناء العمل أو بسببه أو خبلل فترة ذهابه لمباشرة العمـل أو عودته منه أو نتٌجة اإلجهاد أو
اإلرهاق فً العمل  ،كما ٌكفل للمصاب نفقات انتقال إلى جهة العبلج وتعوٌضا" عن أجره فً فترة
انقطاعه عن العمل نتٌجة اإلصابة  ،وكذلك تعوٌضا" عما ٌصٌبه من عجز أو وفاة نتٌجة اإلصابة .
 -3تؤمٌن المرض :
ٌهدؾ إلى توفٌر العبلج والرعاٌة الطبٌة للمإمن علٌه فً حالة المرض  ،وللمرأه العاملة فً حالتً
الحمل والوضع  ،كما ٌكفل تعوٌض العامل عن أجره فً فترة انقطاعه عن العمل بسبب المرض ،
والمرأة العاملة فً حالة انقطاعها عن العمل للحمل أو الوضع ( خدمات هذا التؤمٌن تمتد بقرار من
وزٌر الصحة باستثناء تعوٌض األجر الذي أصبح ممتدا للعاملٌن بالقطاعٌن العام و الحكومً بقوة
القانون أعتبارا من  ، 1987/7/1كما تمتد خدمة العبلج و الرعاٌة الطبٌة كذلك إلى أصحاب المعاشات
ومن ٌصدر فً شؤنهم قرار من السلطة المختصة من أفراد األسرة ) .
 -4تؤمٌن البطالة :
ٌهدؾ إلى توفٌر تعوٌض للعامل عن أجره خبلل فترة تعطله وال ٌسرى هذا التؤمٌن فى شؤن العاملٌن
بالقطاع الحكومً .
 -5تؤمٌن الرعاٌة االجتماعٌة ألصحاب المعاشات :
ٌهدؾ لتوفٌر دور إقامة ألصحاب المعاشات وكذلك منحهم تٌسٌرات خاصة فـى المجاالت االجتماعٌة
المختلفة .
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المبحث الرابع
مجـال التطبٌـق
ٌتحدد مجال التطبٌق بالفئات التالٌة :
 -1فئة العاملٌن المدنٌٌن لحساب الغٌر اآلتً بٌانهم :
أ – العاملون المدنٌون بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة ووحدات القطاع العام :
وال ٌتطلب النظام فى هذه الفبة أٌة شروط  ،وبالتالى فإن كل مدنى ٌعمل فى إحدى الجهات المشار
إلٌها مقابل أجر وتحت سلطتها وإشرافها ٌدخل فى مجال هذا النظام سواء كانت عبلقة العامل
بالجهة تحكمها اللوابح والقوانٌن أو كان ٌحكمها العقـد المبرم بٌنه وبٌـن الجهة اإلدارٌة  ،سـواء كان
العامل وطنٌا " أم أجنبٌا " طالما كانت قوانٌن التوظؾ فً تلك الجهات تسمح بتعٌٌنهم ( المذكرة
االٌضاحٌة للقانون رقم  79لسنة  ، ) 1975سواء كانت عبلقته بها دابمة أم مإقتة  ،وأٌا " كانت
تسمٌـة المقابل الذى ٌتقاضاه لقاء عمله  ،مرتب  ،حافز  ،عمولة  ...........الخ  ،وأٌا " كان مصدر
هذا األجر سواء كان مصدره موازنة الجهة أو موردا" آخر .
ب – العاملون الخاضعون لقانون العمل ( )1متى توافرت فى شؤنهم الشروط اآلتٌة :
( )1أال ٌقل سن العامل عن  18سنة .
( )2أن تـربطه بصاحب العمل عـبلقة عمل منتظمة وتتوافر الصفة المنتظمة إذا كان :
(أ) العمل الذي ٌزاوله ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط .
(ب) أو كان ٌستؽرق ستة أشهر على األقل .
وٌستثنى من هذا الشرط عمال المقاوالت وعمال الشحن والتفرٌػ .
وبالنسبة لؤلجنبً من هذه الفئة ٌشترط باإلضافة إلى السن :
(أ) أال تقل مدة العقد عن سنة .
(ب) أن توجد اتفاقٌة خاصة بالمعاملة بالمثل مع دولته أو تكون هناك اتفـاقٌة ثنابٌة أو إقلٌمٌـة
أو دولٌة( )2صدقت علٌها مصر ودولته .
( )1تنص المادة  4من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  12لسنة  2003علً :
" مادة  :4ال تسري أحكام هذا القانون علً :
(ا) العاملٌن بؤجهزة الدولة بما فً ذلك وحدات اإلدارة المحلٌة والهٌبات العامة .
(ب)عمال الخدمة المنزلٌة ومن فً حكمهم. .
(ج)أفراد أسرة صاحب العمل الذٌن ٌعولهم فعبلً
وذلك ما لم ٌرد نص علً خبلؾ ذلك" .
( )2بالنسبة لبلتفاقٌات الدولٌة ٌشترط تصدٌق كل من مصر ودولة العامل علٌها  ،وبمراعاة ما تضمنه تصدٌق كل منهما – تراجع فً هذا الشؤن االدارة المختصة بكل
من وزارتً العمل والتؤمٌنات .
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وفٌما ٌلى بٌان الدول التى ٌعامل مواطنوها تؤمٌنٌا ً معاملة المصرٌٌن  ،وذلك بالنسبة لحاالت
االلتحاق بالعمل اعتبارا من : 1975/9/1
الدول
نوع االتفاقٌة
السودان  -الٌونان – قبرص – تونس  -هوالندا
ثنائٌة
اقلٌمٌة (عربٌة) المؽرب – لٌبٌا – السودان – األردن – سورٌا –
()3
العراق – لبنان
الصومال
فلسطٌن

ي التطبٌق
بدا ة
1975/9/1
1976/2/1
1976/7/1

ج – عمال الخدمة المنزلٌة الذٌن تتوافر فى شؤنهم الشروط اآلتٌة :
( )1أال ٌكون محل العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
( )2أال ٌكون العمل الذي ٌمارسه ٌدوٌا " لقضاء حاجات شخصٌة للمخدوم أو لذوٌه " .
د  -أفراد أسرة صاحب العمل الذٌن ٌعملون لدٌه وٌعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص علٌها فى
البند (ب) :
تنفٌذا لحكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فً القضٌة رقم  86لسنة  29قضابٌة المحكمة الدستورٌة
العلٌا الصادر فً السابع من مارس سنة 2010م بعدم دستورٌة نص المادة ( )2من قانون التؤمٌن
االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975فٌما تضمنته من إستبعاد أفراد أسرة صاحب
العمل الذٌن ٌعولهم فعبل من تطبٌق أحكامه .
والتعدٌل الوارد بالمادة الثالثة من القانون رقم  120لسنة  2014بتعدٌل بعض أحكام قانون
التؤمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975والتؤمًن االجتماعً علً أصحاب
األعمال ومن فً حكمهم الصادر بالقانون رقم  108لسنة . 1976
ه – من بدأت عالقة عملهم فى ظل العمل بقانون التؤمٌنات االجتماعٌة الصادر بالقانون رقم
لسنة : 1964
حتى لو لم تتوافر فً شؤنهم شروط االنتفاع بقانون التؤمٌن االجتماعً رقم  79لسنة .1975

63

و– العمال الذٌن تقل أعمـارهم عـن  18سنة والمتدرجون والتالمٌذ الصناعٌٌن والطالب المشتغلون
فى مشروعات التشغٌل الصٌفى والمكلفون بالخدمة العامة :
تسرى فى شؤنهم أحكام إصابات العمل فقط .
ز  -فئة شاغلً المناصب العامة اآلتى بٌانهم :
( )1الوزراء ونواب الوزراء .
( )2المحافظون .
________________________________________________________________________________________________________________________

( )3لمزٌد من التفاصٌل راجع منشورالصندوق العام والخاص رقم  4لسنة  1993بشؤن مدي خضوع الرعاٌا العرب العاملٌن بجمهورٌة مصر العربٌة من رعاٌا
الدول التً صدقت علً اتفاقٌات العمل الحكام قانون التؤمٌن االجتماعً رقم  79لسنة .1975
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ح – أصحاب المعاشات :
وتسرى فى شؤنهم خدمة العبلج والرعاٌة الطبٌة المقررة بتؤمٌن المرض  ,كما تسرى تلك الخدمة
فى شؤن المعالٌن من أفراد أسرة المإمن علٌه أو صاحب المعاش متً صدر قرار بذلك من
السلطة المختصة .
 -2الشروط المطلوبة لتوافر صفة العامل :
الشرط األول :
أن ٌقوم العامل بعمله تحت إدارة وإشراؾ صاحب العمل بمعنى آخر ٌتعٌن توافر تبعٌة العامل لصاحب
العمل .
الشرط الثانى :
ٌجب أن ٌقوم العامل بالعمل مقابل أجر  ،فاألجر هو التعوٌض الذى ٌحصل علٌه العامل مقابل عمله .
 -3المإمن علٌه الذى بلغ سن الستٌن :
ٌقـؾ انتفـاع المإمـن علٌه بتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ببلوؼه سن الستٌن وٌصرؾ معاشه ولو
استمر فى عمله  ،وٌستثنى من هذه القاعدة الحاالت اآلتٌة :
أ – من ٌشؽل منصب وزٌر أو نابب وزٌر .
ب – من ٌشؽل إحدى وظابؾ الهٌبات القضابٌة وذلك حتى بلوؼه سن التقاعد المنصوص علٌها فى
قوانٌن توظفهم  ( ،واعتبارا من  2008/7/1وبموجب القانون رقم  183لسنة  2008بتنظٌم
الحقوق التؤمٌنٌة ألعضاء الهٌئات القضائٌة ) أصبحت هذه الفبة ٌقؾ انتفاع أعضابها بالتؤمٌن
المشار الٌه من تارٌخ بلوغ المإمن علٌه سن الستٌن .
ج – إذا بلػ المإمن علٌه سن الستٌن وكانت مدة اشتراكه فى التؤمٌن مخصوما" منها المدة التى أدى
تكلفتها بالكامل ال تعطٌه الحق فى معاش الشٌخوخة فٌكون له الحق فى االستمرار فى الخدمة أو
اإللتحاق بعمل جدٌد الستكمال مدة استحقاق معاش بلوغ سن الشٌخوخة وٌنتهى اإلنتفاع بتؤمٌن
الشٌخوخة والعجز والوفاة بمجرد استكمال هذه المدة .
وٌجوز لصاحب العمل إنهاء الخدمة اإلضافٌة فى أى وقت بشرط سداد حصته فى اشتراكات التؤمٌن
االجتماعً عن األجر األساسى الممولة للمعاش وذلك عن عدد السنوات الكاملة الباقٌة الستحقاق
العامل معاشا"  ،وٌعفى العامل من حصته فى االشتراكات المستحقة عن هذه المدة .
د – من تمد خدمته من العاملٌن بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة والهٌبات العامة ووحدات القطاع العام
بقرار من السلطة المختصة وذلك حتى انتهاء فترة المد .
ه – المستخدمون والعمال الموجودون بخدمة إحـدى وحـدات الجهـاز اإلدارى للدولة أو الهٌبات أو
المإسسات العامة فى  1963/6/1الذٌن كانت لوابح توظفهم تقضى بانتهاء خدمتهم ببلوؼهم سن
الخامسة والستٌن ٌستمر انتفاعهم بتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة حتى بلوغهم هذه السن وذلك
سواء استمر المإمن علٌه بجهة عمله التى كان موجودا" بها فى التارٌخ المشار إلٌه أو تم نقله لجهة
أخرى من الجهات السالؾ بٌانها أو إلحدى وحدات القطاع العام مع استمرار وضعه الوظٌفى .
و – العلماء الموظفون بمراقبة الشبون الدٌنٌة بوزارة األوقاؾ والعلماء الموظفون والعلماء المدرسون
باألزهر والمعاهد الدٌنٌة العلمٌة اإلسبلمٌة ووعاظ مصلحة السجون الموجودون بالخدمة فى
 1963/6/1حتً بلوؼهم سن الخامسة والستٌن .
ز – فبة العاملٌن المدنٌٌن بالجهاز اإلدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهٌبات العامة والمإسسات
العامة والوحدات التابعة لها والهٌبات القضابٌة والجامعات والمعاهد ومراكز البحوث وؼٌرها من
الجهات من العلماء خرٌجى األزهر وخرٌجى دار العلوم من حملة ثانوٌة األزهر أو تجهٌزٌة دار
العلوم وخرٌجى كلٌة اآلداب من حملة ثانوٌة األزهر الموجودون بالخدمة فى ماٌو سنة  1973أو
كانوا قد التحقوا بالمعاهد األزهرٌة قبل العمل بالقانون رقم  103لسنة  1961بشؤن إعادة تنظٌم
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األزهر ٌتقاعدون ببلوغ سن الخامسة والستٌن وٌستمر انتفاعهم بتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
حتى بلوغهم هذه السن .
 -4مجال التطبٌق فى نظام المكافؤة :
تسرى أحكام نظام المكافؤة على جمٌع الفبات الخاضعة لقانون التؤمٌن االجتماعى
اآلتٌة:
أ -فبة عمال النقل البرى فى القطاع الخاص .
ب -فبة عمال المقاوالت .
ج -فبة عمال المخابز فى القطاع الخاص .

فٌما عدا الفئات

 -5صاحب المعاش العسكري الذي ٌلتحق بالخدمة المدنٌة :
ٌراعً بالنسبة لصاحب المعاش العسكري الذي ٌلتحق بالخدمة المدنٌة ماٌلً :
أ – الفترة قبل : 2010 / 6 / 30
( )1علٌه تقدٌم طلب إبداء الرؼبة فً ضم المدة العسكرٌة لمدة الخدمة المدنٌة أو عدم ضمها ،
وذلك إلً جهة العمل المدنٌة علً النموذج المعد لهذا الؽرض  ،وذلك خبلل سنتٌن من تارٌخ
االلتحاق بالخدمة المدنٌة ألول مرة  ،وٌستمر الحق فً إبداء الرؼبة فً الضم سواء كان
المإمن علٌه بالخدمة المدنٌة األولً أو كان متعطبل أو كان قد عاد مرة أخري للخدمة المدنٌة
طالما لم تنته المدة المشار إلٌها .
( )2علً جهة العمل موافاة الصندوق المختص بالنموذج المشار إلٌه لبلعتماد قبل فوات موعد
إبداء الرؼبة السابق إٌضاحه.
(ٌ )3عتبر نموذج إبداء الرؼبة مستند من مستندات ملؾ التؤمٌن االجتماعً .
(ٌ )4عتبر عدم إبداء الرؼبة فً المٌعاد المشار إلٌه رؼبة ضمنٌة بعدم الضم .
( )5ال ٌجوز العدول عن الرؼبة فً الضم أو عدم الضم .
ب  -الفترة من :)1( 2010 / 6 / 30
اذا التحق صاحب المعاش العسكري بعمل ٌخضعه ألي من أنظمة التؤمٌن والمعاشات األخري
فتعتبر مدة اشتراكه الجدٌدة مدة قابمة بذاتها وتتحدد حقوقه التؤمٌنٌة عنها وفقا للقانون المعامل به.
____________________________________________________________
( )1التعدٌل الوارد بالقانون رقم  69لسنة  2010بزٌادة المعاشات العسكرٌة وتعدٌل بعض أحكام قانون التقاعد والتؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون
رقم  90لسنة . 1975
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المبحث الخامس
إلزامٌة التؤمٌن
أوال  :سن الخضوع المحددة بقانون التؤمٌن االجتماعً تبعا ل :
 - 1أنواع التؤمٌن االجتماعً الممولة
 - 2القطاعات المختلفة
نوع التؤمٌن
تؤمٌن الشٌخوخة
والعجز والوفاة
تؤمٌن اصابات العمل
تؤمٌن المرض
تؤمٌن البطالة

الحكومة
من

الً

ٌرجع لقانون
التوظؾ
ؼٌر محدد
ٌرجع لقانون
التوظؾ
ؼٌر خاضع

60
ؼٌر محدد
ؼٌر محدد
ؼٌر خاضع

القطاع الخاص
الً
من

القطاع العام
الً
من
ٌرجع لقانون
التوظؾ
ؼٌر محدد ؼٌر محدد
ٌرجع لقانون ؼٌر محدد
التوظؾ
60
ٌرجع لقانون
التوظؾ
60

18

60

ؼٌر محدد
18

ؼٌر محدد
ؼٌر محدد

18

60

ثانٌا ٌ :لتزم صاحب العمل بالتؤمٌن على عماله لدى الهٌئة التؤمٌنٌة طالما توافرت فى شؤنهم الشروط
السابق بٌانها وإال تعرض الً :
 - 1العقوبات المقررة فً المواد اآلتٌة من القانون :
أ  -مادة (178مكررا) :
ً
ٌعاقب بالحبس مدة ال تجاوز شهرا و بؽرامة ال تجاوز مابة جنٌه أو بإحدى هاتٌن
العقوبتٌن كل من منع العاملٌن بالهٌبة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى ممن لهم صفة الضبطٌة
القضابٌة من دخول محل العمل أو لم ٌمكنهم من االطبلع على السجبلت والدفاتر
والمستندات واألوراق التى ٌتطلبها تنفٌذ هذا القانون أو أعطى بٌانات ؼٌر صحٌحة أو
إمتنع عن إعطاء البٌانات المنصوص علٌها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوابح المنفذة
له .
ب  -مادة (: )179
ٌعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثبلثة شهور و بؽرامة ال تزٌد على خمسمابة جنٌه أوبإحدى
هاتٌن العقوبتٌن كل من أعطى بسوء قصد بٌانات ؼٌر صحٌحة أو إمتنع عن إعطاء
البٌانات المنصوص علٌها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوابح المنفذة له إذا ترتب على
ذلك الحصول على أموال من الهٌبة بؽٌر حق .
وٌعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طرٌق إعطاء بٌانات خاطبة عدم الوفاء بمستحقات
الهٌبة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى كاملة .
ج  -مادة (: )181
ٌعاقب بؽرامة قدرها مابة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم ٌقم باإلشتراك فى
الهٌبة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى عن أى من عماله الخاضعٌن ألحكام هذا القانون .
وٌعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل ٌحمل المإمن علٌهم أى نصٌب فى نفقات التؤمٌن
لم ٌنص علٌها فى هذا القانون و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل
المخالؾ بؤن ٌدفع للمإمن علٌهم قٌمة ما تحملوه من نفقات التؤمٌن .
وفى جمٌع األحوال تتعدد الؽرامة بقدر عدد العمال الذٌن وقعت فى شؤنهم المخالفة بشرط
أال ٌجاوز مجموعها  500جنٌه فى المرة الواحدة .
إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
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 - 2اإلجراءات المالٌة المقررة فً المواد اآلتٌة من القانون :
أ – الماده ( 129الفقرة الثانٌة ) :
وٌلتزم صاحب العمل فى حالة التؤخٌر فى أداء أى من المبالػ المشار إلٌها بؤداء مبلػ
إضافى سنوٌا ً عن مدة التؤخٌر من تارٌخ وجوب األداء حتى نهاٌة شهر السداد  ،وٌحسب
المبلػ اإلضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر
الذى ٌتعٌن سداد المبالػ فٌه مضافا ً إلٌه (  ، )%2وٌسرى ذلك على جمٌع أصحاب
األعمال بما فٌهم الجهاز اإلدارى للدولة والهٌبات العامة .
ب  -مادة (: )150
تلتزم الهٌبة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمإمن
القومٌة
علٌهم والمستحقٌن حتى ولو لم ٌقم صاحب العمل باالشتراك عنه فى الهٌبة
للتؤمٌن االجتماعى وتقدر الحقوق وفقا ً لؤلحكام المنصوص علٌها فى هذا القانون .
وإذا لم تتثبت الهٌبة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى من صحة البٌانات الخاصة بمدة اإلشتراك
فى التؤمٌن أو األجر ربط المعاش أو التعوٌض على أساس مدة الخدمة واألجر ؼٌر
المتنازع علٌهما .
وٌإدى المعاش أو التعوٌض على أساس الحد األدنى المقرر قانونا لؤلجر فى حالة عدم
إمكان التثبت من قٌمة األجر .
وإستثناء من قواعد وأحكام االشتراكات ٌلتزم صاحب العمل بؤن ٌإدى للصندوق
المختص القٌمة الرأسمالٌة للمعاش وكذا المستحقات التؤمٌنٌة األخرى المترتبة على
ثبوت عبلقة العمل .
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المبحث السادس
إجراءات االإشتراك
نتناول فٌما ٌلً بٌان إجراءات اإلشتراك فً التؤمٌن :
 – 1إجراءات االشتراك عن المنشؤة :
أ – علً كل صاحب عمل تسري علٌه أحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعً أن:
(ٌ )1تقدم للتؤمٌن علً العاملٌن لدٌه إلً صندوق التؤمٌن اإلجتماعً المختص .
( )2فً حالة تعدد فروع صاحب العمل تعتبر الفروع التً تقع فً نطاق اختصاص قسم أو
مركز أو بندر شرطة أو وحدة إدارٌة كصاحب عمل مستقل وفقا ً للتقسٌم الجؽرافً لمناطق
ومكاتب الصندوق المختص .
(ٌ )3جوز لصاحب العمل طلب اعتبار جمٌع فروعه وحدة واحدة أو أكثر فً مجال عبلقتها مع
الصندوق علً االستمارة رقم  8إذا ما توافرت الشروط اآلتٌة :
(أ) أن ٌكون للمنشؤة فروع صؽٌرة .
(ب) أن تكون طبٌعة عمل العاملٌن بالفرع تتصؾ بالتنقل بٌن األفرع المختلفة ومرتبطة
بؤعمال المركز الربٌسً .
(ج) ٌتم توحٌد التعامل فقط داخل نطاق المحافظة الواحدة .
(د) أن تكون المنشؤة منتظمة فً سداد إشتراكات التؤمٌن اإلجتماعً وأال ٌكون هناك
تهرب تؤمٌنً سواء جزبً أو كلً .
(هـ) ال ٌجوز توحٌد التعامل بالنسبة للمنشؤة التً ٌوجد لفروعها وحدات حسابٌة منفصلة .
(و) ٌتم دراسة الطلب باإلدارة العامة للتوجٌه الفنً واإلدارة العامة للتفتٌش المركزي عند
إجراء تحرٌات مكتب الصندوق المختص .
ب – ٌلتزم صاحب العمل أن ٌتقدم إلً الصندوق المختص خالل أسبوعٌن من تارٌخ بدء النشاط :
بطلب االشتراك لدي الصندوق محرراً من ثبلث نسخ علً اإلستمارة رقم  2وٌجب أن ٌرفق
بطلب اإلشتراك المستندات اآلتٌة :
( )1نموذج توقٌع صاحب العمل او األشخاص المسبولٌن عن تحرٌر المكاتبات أو استٌفاء
البٌانات أو االستمارات وفقا ً للنموذج رقم  9معتمداً من صاحب العمل ومختوما ً بخاتم
المنشؤة .
وٌلتزم صاحب العمل بكل ما ٌترتب علً توقٌع هإالء المسبولٌن علً المحررات
والمكاتبات واالستمارات والنماذج الخاصة بتنفٌذ أحكام القانون .
( )2المستند الذي ٌثبت بدء نشاط صاحب العمل مثل السجل التجاري أو عقد الشركة أو قرار
إنشابها أو عقد اإلٌجار أو أمر التشؽٌل أو أمر التورٌد أو الترخٌص الصادر بالنشاط
(تضمنت تعلٌمات الصندوق العام والخاص رقم  2لسنة ٌ : 2017كتفً لفتح االشتراك
لصاحب العمل وجود أي من هذه المستندات  ،متً تم التؤكد مٌدانٌا بمعرفة التفتٌش
المختص من مباشرة النشاط فعلٌا من قبل صاحب العمل)  ،وكذلك المستندات الدالة علً
صفة صاحب العمل فً ؼٌر المنشآت الفردٌة أو صورة ضوبٌة منها مع مطابقتها علً
األصل بمعرفة الموظؾ المختص والتوقٌع بما ٌفٌد المطابقة .
( )3اإلخطار عن إشتراك عامل بالصندوق علً اإلستمارة رقم  1ومستند المٌبلد أو صورة
ضوبٌة منه بعد مطابقته علً األصل والتؤشٌر بذلك من الموظؾ المختص وذلك بالنسبة
للعاملٌن بالقطاع الخاص .
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ج– علً الصندوق المختص:
أن ٌعٌد إلً صاحب العمل إحدي صور طلب اإلشتراك موضحا ً بها رقم المنشؤة والرقم التؤمٌنً
لكل مإمن علٌه وذلك خبلل خمسة عشرة ٌوما ً من تارٌخ اإلخطار.
د– ٌلتزم صاحب العمل:
بؼزع أي ػبيم جذيذ يهخحك ببنؼًم نذيه ػهي انهجُت انطبيت انًخخظت ببنهيئت انؼبيت نهخأييٍ
انظحي إلجزاء انفحض انطبي األوني وإثببث حبنخه انظحيت ولج حىليغ انكشف انطبي ػهيه ،
يغ اإلانخشاو بًىافبة طُذوق انخأييٍ اإلجخًبػي انخببغ نه انًُشأة ببنخمزيز انطبي ػٍ حبنخه
انظحيت خالل أسبىػيٍ ػهي األكثز يٍ حبريخ إنخحبله ببنؼًم ( يبدح  216يٍ قبَىٌ انعًم
انصبدس ثبنقبَىٌ سقى  12نسُخ  : 2003يغ ػذو اإلخالل بأحكبو لبَىٌ انخأييٍ اإلجًبػي حهخشو
انًُشأة وفزوػهب بأجزاء يب يهي :
انكشف انطبي ػهي انؼبيم لبم انخحبله ببنؼًم نهخأكذ يٍ ساليخه ونيبلخه انظحيت طبك انُىع
انؼًم انذي يسُذ إنيه .
كشف انمذراث نهخأكذ يٍ نيبلت انؼبيم يٍ َبحيت لذراحه انجسًبَيت وانؼمهيه وانُفسيت بًب يُبسب
احخيبجبث انؼًم .
َ
وحجزي هذة انفحىص طبمب نألحكبو انًُظًت نهخأييٍ انظحي ،ويظذر انىسيز انًخخض ببالحفبق
يغ وسيز انظحت لزاراَ بخحذيذ يسخىيبث انهيبلت وانساليت انظحيت وانمذراث انؼمهيت وانُفسيت انخي
حخى ػهي أسبسهب هذة انفحىص ) .
 – 2اإلخطار ببٌان التعدٌالت التً تطرأ علً العاملٌن بالمنشؤة :
أ – ٌلتزم صاحب العمل أن ٌوافً الصندوق المختص ببٌان التعدٌالت التً طرأت علً العاملٌن
لدٌه وأجورهم علً اإلستمارة رقم ( )2محرراً من أصل وصورتان وذلك كما ٌلً :
( )1بالنسبة للقطاع الحكومً والقطاع العام وقطاع األعمال العام :
(أ) فً موعد ال ٌتجاوز آخر ٌولٌو من كل عام .
(ب) تقدم اإلستمارة المشار إلٌها فً أي تارٌخ خبلل العام فً حالة صدور قانون أو
قرار بتعدٌل الحد األقصً لؤلجر األساسً أو المتؽٌر أو األجرٌن معا ً  ،أو ضم عبلوة
خاصة الً األجر األساسً .
( )2بالنسبة للقطاع الخاص :
(أ) فً موعد ال ٌتجاوز آخر ٌناٌر من كل عام بالنسبة لآلجرٌن األساسً والمتؽٌر .
واعتبارا من ٌ )1( 2009/6/12تعٌن أن تقدم االستمارة رقم (  )2بالنسبة لؤلجر المتؽٌر
كل ثبلثة أشهر – أي فً موعد الٌتجاوز نهاٌة ٌناٌر وأبرٌل وٌولٌو وأكتوبر من كل عام
فى حالة وجود أٌة تعدٌبلت فى هذه األجور .
( عدم تقدٌم االستمارة عن األجر المتؽٌر فً ابرٌل أو ٌولٌو أو أكتوبر حتى موعد تقدٌم
االستمارة البلحقة ٌعد قرٌنة على عدم تعدٌل األجر المتؽٌر خبلل تلك الفترة ) .
(ب) تقدم اإلستمارة المشار إلٌها فً أي تارٌخ خالل العام فً الحاالت اآلتٌة :
× صدور قانون أو قرار بتعدٌل :
 الحد األقصً لؤلجر األساسً أو المتؽٌر أو األجرٌن معا ً . الحد االدنً لؤلجر األساسً .---------------------------------------

( )1

تارٌخ العمل بالقانون رقم  130لسنة  2009بتعدٌل أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً .
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× ضم عبلوة خاصة إلً األجر األساسً سبق تقرٌرها للعاملٌن بالمنشؤة أسوة
بالعاملٌن بالحكومة والقطاع العام ( بالنسبة للعبلوات الخاصة اعتبارا من 1987
الً . ) 2005
( )3نظراً ألن بعض المنشآت تستخدم الحاسبات اآللٌة فً اإلحتفاظ ببٌانات العاملٌن بها فإنه
ٌمكن إعداد اإلستمارة المشار إلٌها آلٌا ً علً أن تتضمن ذات البٌانات وٌراعً بصفة عامة أن
تكون بٌانات المإمن علٌهم الواردة بهذه اإلستمارة مرتبة تبعا ً لتسلسل األرقام التؤمٌنٌة
(ترتٌب تصاعدي) بحٌث تكون متفقة مع ترتٌب بٌانات المإمن علٌهم بالمنشؤة المسجلة آلٌا ً
والتً ٌتطلب األمر تحدٌثها من واقع اإلستمارة المشار إلٌها .
( )4المنشآت التً ٌزٌد عدد العاملٌن بها علً  500عامل ٌتم تقدٌم بٌانات االستمارة (  )2علً
وسٌط ألكترونً الً قطاع الحاسب اآللً بصندوق العاملٌن بالقطاعٌن العام والخاص حٌث
ٌتم ادخال بٌاناتها آلٌا .
ب – ٌلتزم صاحب العمل فً القطاع الحكومً والقطاع العام وقطاع األعمال العام :
بموافاة الصندوق المختص بؤٌة تعدٌبلت طرأت علً البٌانات الواردة بإستمارة بٌانات التؽطٌة
التؤمٌنٌة للمإمن علٌه وفقا ً للنموذج رقم ( ( )10نموذج البٌانات التارٌخٌة) وذلك فً موعد
الٌتجاوز آخر ٌولٌو من كل عام (: )1
 – 3اإلجراءات فى حالة إنشاء فرع جدٌد للمنشؤة أو تغٌٌر فً بٌاناتها:
على صاحب العمل أن ٌخطر الصندوق المختص بؤى تؽٌٌر ٌطرأ على المنشؤة خبلل خمسة عشر
ٌوما ً من تارٌخ وقوع التؽٌٌر – وعلً األخص فً الحاالت اآلتٌة :
أ  -إنشاء فرع جدٌد تابع له.
ب  -تؽٌٌر نوع النشاط الذي ٌزاوله .

ج  -تؽٌٌر عناوٌن أماكن العمل .
وٌسلم اإلخطار إلً مكتب الصندوق المختص أو ٌرسل بكتاب موصً علٌه بعلم الوصول .
وفً حالة التؤخٌر عن اإلخطار ٌكون صاحب العمل مسبوالً عما ٌقع نتٌجة التخلؾ عن اإلخطار أو
التراخً فٌه.
 – 4اإلجراءات فً حالة أٌة تغٌٌرات تطرأ على من لهم حق التوقٌع عن المنشؤة :
على صاحب العمل أن ٌخطر مكتب الصندوق المختص فورا" بكل تؽٌٌر ٌطرأ على التوقٌعات او
فقد األختام أو استبدالها بؽٌرها  ،وإال كان مسبوال" عما ٌقع نتٌجة التخلؾ عن اإلخطار أو التراخً
فى تقدٌمه .
ً
وٌتم اإلخطار وفقا للبند  3السابق .
 – 5اإلجراءات فً حاله إدماج منشؤة فً أخري :
أ  -فً حالة إدماج إحدى المنشآت فً منشؤة أخرى ٌتعٌن علً المنشؤة الدامجة موافاة الصندوق
المختص بالمستندات الموضحة بالنموذج رقم (  )16فً موعد ال ٌتجاوز أسبوعٌن من تارٌخ
صدور قرار اإلدماج .
ب -إذا كانت المنشؤة المندمجة والمنشؤة الدامجة تقعان فً دائرة إختصاص مكتب واحد من
مكاتب الصندوق فتتخذ اإلجراءات اآلتٌة :
( )1مادة  10من القرار الوزاري رقم  554لسنة  2007معدلة بالقرار الوزاري رقم  517لسنة 2009
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( )1علً المنشؤة الدامجة أن توافً مكتب الصندوق :
(أ) بنسختٌن معتمدتٌن من قرار اإلدماج .
(ب) بٌان من أصل وصورة باألسماء واألرقام التؤمٌنٌة لجمٌع العاملٌن بالمنشؤة
المندمجة فً تارٌخ اإلدماج موضحا ً قرٌن كل منهم األجر الشهري الذي ٌجري
علٌه تقدٌر اإلشتراكات وقٌمة األقساط المستحقة للصندوق إن وجدت
 وذلك خبلل خمسة عشر ٌوما ً .
 وعلٌها كذلك أن تقوم بتسوٌة حساب اإلشتراكات الخاصة بهم حتى تارٌخ
اإلدماج وذلك مع عدم اإلخبلل بمسبولٌتها عن الوفاء بهذه اإللتزامات
بالتضامن مع المنشؤة المندمجة.
( )2علً صاحب العمل أو ممثل المنشؤة الدامجة أن ٌوافً مكتب الصندوق المختص
باالستمارة رقم ( )2بطلب اإلشتراك عن الشهر الذي تم فٌه اإلدماج شاملة لكافة العاملٌن
بها ومن بٌنهم عمال المنشؤة المندمجة .
( )3علً مكتب الصندوق المختص أن ٌؽلق ملؾ صاحب العمل السابق بعد أن ٌودع به
نسختً قرار اإلدماج مرفقا بهما أصل وصورة بٌان العاملٌن المشار إلٌهما فً البند(.)1
وٌحتفظ صاحب العمل بالمنشؤة الدامجة برقمه التؤمٌنً األصلً وكذا جمٌع العاملٌن الذٌن
كانوا ٌتبعون المنشؤة المندمجة  ،وعلً المكتب المختص أن ٌقوم بتسجٌلهم على الحاسب
اآللً بوصفهم عاملٌن لدى المنشؤة الدامجة إعتباراً من تارٌخ اإلدماج وأن ٌإشر برقم
المنشؤة الدامجة على ملفات كل منهم موضحا ً قرٌن الرقم تارٌخ اإلدماج.
ج  -إذا كانت كل من المنشؤة المندمجة والمنشؤة الدامجة تقع فً دائرة إختصاص مكتبٌن
مختلفٌن:
ٌكتفً بتعدٌل اإلسم القانونً للمنشؤة المندمجة علً أن ٌبقً لكل منشؤة رقمها التؤمٌنى الخاص
بها.
 –6إجراءات اإلشتراك عن المإمن علٌه :
أ -على صاحب العمل بالقطاع الخاص بمجرد التحاق أى عامل لدٌه أن ٌوافى مكتب الصندوق
المختص خبلل أسبوعٌن على األكثر من تارٌخ التحاق العامل باإلستمارة رقم (  )1الخاصة
بإشتراك عامل بالصندوق من أصل وصورتان مرفقا" بها المستند الرسمى الدال على تارٌخ
مٌبلد العامل أو صورة فوتوؼرافٌة منه بعد مطابقته على األصل والتؤشٌر بذلك من الوظؾ
المختص ( فى حالة سابقة تخصٌص رقم تؤمٌنى ال ٌرفق مستند المٌبلد ) .
وٌشمل ذلك :
()1إلتحاق أي عامل بالعمل لدٌه سواء كان التحاقا نهابٌا ً أو تحت اإلختبار .
()2إلتحـاق عمال متدرجٌن أو تبلمٌذ صناعٌٌن أو طبلب مشتؽلٌن فى مشروعات التشؽٌل
الصٌفً .
()3إلتحاق أحد العاملٌن ممن تقل أعمارهم عن  18سنة بالعمل لدٌه .
وعلى المكتب المشار إلٌه أن ٌعٌد إلى صاحب العمل صورة من االستمارة موضحا" بها رقم
التؤمٌن الخاص بالمإمن علٌه .
ةٌ -هززو صبحت انعًم ثعشض أي عبيم جذٌذ ٌهزحق ثبنعًم نذٌّ عهً انهجُخ انطجٍخ انًخزصخ
ثبنهٍئخ انعبيخ نهزأيٍٍ انصحً إلجشاء انفحص انطجً األونى و إثجبد حبنزّ انصحٍخ وقذ رىقٍع
انكشف انطجً عهٍّ – يع االنززاو ثًىافبح يكزت انزأيٍُبد انزبثع نّ انًُشأح ثزقشٌش طجً عٍ
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حبنزّ انصحٍخ خالل أسجىعٍٍ عهً األكثش يٍ ربسٌخ انزحبقّ ثبنعًم و رنك رطجٍقب نُص انًبدح
 216يٍ قبَىٌ انعًم انصبدس ثبنقبَىٌ سقى  12نسُخ  : 2003يغ ػذو اإلخالل بأحكبو لبَىٌ
انخأييٍ اإلجًبػي حهخشو انًُشأة وفزوػهب بأجزاء يب يهي :
انكشف انطبي ػهي انؼبيم لبم انخحبله ببنؼًم نهخأكذ يٍ ساليخه ونيبلخه انظحيت طبك انُىع
انؼًم انذي يسُذ إنيه .
كشف انمذراث نهخأكذ يٍ نيبلت انؼبيم يٍ َبحيت لذراحه انجسًبَيت وانؼمهيه وانُفسيت بًب يُبسب
احخيبجبث انؼًم .
َ
وحجزي هذة انفحىص طبمب نألحكبو انًُظًت نهخأييٍ انظحي ،ويظذر انىسيز انًخخض ببالحفبق
يغ وسيز انظحت لزاراَ بخحذيذ يسخىيبث انهيبلت وانساليت انظحيت وانمذراث انؼمهيت وانُفسيت انخي
حخى ػهي أسبسهب هذة انفحىص ) .
و فً حالة عدم التزام المنشاة بتقدٌم التقرٌر الطبً المشار الٌه فان الصندوق ال ٌكون ملتزما ً
بصرؾ أٌة مستحقات تؤمٌنٌة مترتبة علً العجز السابق على تارٌخ االلتحاق بالعمل و الذي
ٌثبت ألي من العاملٌن الذٌن لم ٌتم تحدٌد حالتهم الصحٌة عند التحاقهم بالعمل .
جٌ -لتزم العامل عند إلتحاقه بعمل فً القطاع الخاص بإخطار مكتب الصندوق الذي ٌقع فً دابرته
العمل علً النموذج ( االستمارة ) رقم ( )1خبلل ثبلثة أشهر من تارٌخ تسلمه العمل ( مادة 12
من القرار الوزاري رقم  554لسنة . ) 2007
 -7إستٌفاء اإلستمارة رقم ( )1لمن ٌستمر بالعمل بعد سن الستٌن :
تستوفً اإلستمارة رقم (  )1عن المإمن علٌه الذي ٌستمر فً خدمة صاحب العمل بعد بلوؼه سن
الستٌن وأوقؾ انتفاعه بؤحكام تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة طبقا للفقرة األخٌرة من المادة ( )40
من قانون التؤمٌن اإلجتماعً .
 -8إجراءات اإلخطار بانتهاء خدمة المإمن علٌه :
أ– على صاحب العمل بالقطاع الخاص أن ٌوافى مكتب الصندوق المختص باالستمارة رقم ( )6من
أصل وصورتان فى حاالت انتهاء خدمة العامل وذلك خبلل أسبوع على األكثر من تارٌخ
انتهاء الخدمة أو انتهاء مدة التلمذة الصناعٌة أو التدرج أو انتهاء العمل بالمشروع الصٌفى
للطبلب أو بلوغ المإمن علٌه الثامنة عشرة .
ب– ٌلتزم صاحب العمل بالقطاع العام بتقدٌم اإلستمارة ( )6فى الحاالت التى تنتهى فٌها مدة التلمذة
الصناعٌة أو التدرج أو انتهاء العمل بالمشروع الصٌفى وفى حالة انتهاء خدمة العامل قبل
بلوؼه سن التقاعد بؽٌر الوفاة أو العجز المنهى للخدمة  ،وٌكون ذلك خبلل الموعد المشار إلٌه
بالفقرة السابقة .
ج– ٌلتزم صاحب العمل ( أو المدٌر المسبول ) لدى انتهاء خدمة أى من العاملٌن لدٌه بسحب
البطاقة العبلجٌة من العامل وتسلٌمها لفرع الهٌبة العامة للتؤمٌن الصحى المختص خبلل ثبلثة
أٌام من ترك الخدمة .
وفى حالة عدم تنفٌذ ما تقدم ٌعتبر صاحب العمل مسبوال بالتضامن مع العامل فى مواجهة
الهٌبة العامة للتؤمٌن الصحى عن كافة مصارٌؾ العبلج والرعاٌة الطبٌة مقابل االنتفاع بدون
وجه حق بمزاٌا العبلج والرعاٌة الطبٌة بعد انتهاء خدمته مضافا" إلٌه المبالػ اإلضافٌة وكافة
اآلثار التى تترتب على ذلك .
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 -9الجزاء المترتب على التؤخٌر فى االخطار بانتهاء خدمة المإمن علٌه :
أ– ٌلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر ٌتؤخر فٌه عن إخطار الصندوق بانتهاء
خدمة المإمن علٌه بؤداء مبلػ إضافى بنسبة  % 20من قٌمة االشتراك المستحق عن األجر
األساسً عن الشهر األخٌر من مدة اشتراك المإمن علٌه .
وتتحدد الشهور المستحقة عنها المبلػ اإلضافى بالفترة من تارٌخ انتهاء الخدمة حتى تارٌخ
ارسال االستمارة إلى الصندوق  ،وفى حساب مدة التؤخٌر المستحق عنها المبلػ االضافى تحذؾ
كسور الشهر .
ب– ال ٌستحق المبلػ االضافى المشار إلٌه بالبند السابق أو ٌقؾ استحقاقه إذا انتفى لدى صاحب
العمل قصد التحاٌل لعدم الوفـاء بمستحقات الصندوق كاملة أو نٌة التؤخٌر لئلضرار بحقوق
المإمن علٌه  ،وذلك فى الحاالت اآلتٌة :
( )1إذا وردت استمارة اإلخطار بانتهاء الخدمة فى المواعٌد المحددة دون استٌفاء بعض
بٌاناتها متى كان ثابتا" بها تارٌخ انتهاء الخدمة .
مالحظة  :ال تستحق الغرامة
( )2اذا انتهت خدمة المإمن علٌه فى تارٌخ انتقال المنشؤة إلى الؽٌر بالبٌع أو اإلٌجار أو
اإلدماج أو الوصٌة أو الهبة أو النزول أو ؼٌر ذلك من التصرفات  ،بشرط أن ٌقر
المإمن علٌه بصحة تارٌخ انتهاء الخدمة .
مالحظة  :ال تستحق الغرامة
( )3إذا قام صاحب العمل بالتوقٌع على استمارة االخطار بانتهاء الخدمة فى الحاالت التى ٌتم
تحرٌرها بمعرفة مفتش الصندوق  ،أو إذا قام بالتوقٌع على محضر لجنة فحص
المنازعات أو على كشؾ الحصر المحرر بمعرفة مفتش الصندوق  ،بشرط أن ٌتضمن
المحضر أو كشؾ الحصر تارٌخ انتهاء خدمة المإمن علٌه  ،أو إذا قام بإخطار الصندوق
بانتهاء خدمة المإمن علٌه بموجب خطاب .
وٌوقؾ استحقاق المبلػ اإلضافى فى هذه الحاالت اعتبارا" من تارٌخ توقٌع صاحب
العمل على استمارة اإلخطار بانتهاء الخدمة أو محضر لجنة فحص المنازعات أو كشؾ
الحصر  ،أو من تارٌخ ورود خطاب صاحب العمل المتضمن االخطار بانتهاء الخدمة.
مالحظة  :تستحق الغرامة عن الفترة من تارٌخ انتهاء الخدمة حتً :
 تارٌخ توقٌع صاحب العمل على محضر لجنة فحص المنازعات أو علىكشؾ الحصر المحرر بمعرفة مفتش الهٌبة
 تارٌخ إخطار الهٌبة بإنتهاء خدمة المإمن علٌه بموجب خطاب( )4إذا ثبت اشتؽال المإمن علٌه لدى صاحب عمل آخر أو تجنٌده  ،وٌقؾ استحقاق المبلػ
أو
اإلضافً اعتبارا" من تارٌخ التحاق المإمن علٌه بالعمل لدى صاحب العمل اآلخر
تجنٌده.
مالحظة  :تستحق الغرامة عن الفترة من تارٌخ انتهاء الخدمة حتً :
 تارٌخ إلتحاق المإمن علٌه بالعمل لدى صاحب عمل آخر تارٌخ تجنٌده( )5إذا أشهر إفبلس صاحـب العمـل أو ثبـت للصندوق أن المنشؤة قد صفٌت أو أؼلقت أو
حلت  ،وٌوقؾ استحقـاق المبـلػ اإلضـافً بالنسبة لصـاحب العمل إعتبارا " من تارٌخ
إشهار اإلفبلس أو التصفٌة أو اإلؼبلق أو الحل .
مالحظة  :تستحق الغرامة عن الفترة من تارٌخ انتهاء الخدمة حتً :
 تارٌخ إشهار اإلفبلس تارٌخ التصفٌةإدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
في لبَىٌ انخأييٍ االجخًبػي انظبدر ببنمبَىٌ رلى  79نسُت 1975
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 تارٌخ اإلؼبلق تارٌخ الحل( )6إذا قدم صاحب العمل استمارة اإلخطار بانتهاء خدمة المإمن علٌه  ،وكانت خدمته قد
انتهت فى تارٌخ سابق محدد بموجب حكم قضابى نهابى صادر فى مواجهة الصندوق ،
وفى هذه الحالة ٌوقؾ استحقاق المبلػ اإلضافى من تارٌخ صدور هذا الحكم .
مالحظة  :تستحق الغرامة عن الفترة من تارٌخ انتهاء الخدمة حتً :
– تارٌخ صدور الحكم
( )7تقدٌم صاحب العمل إستمارة اإلخطار بإنتهاء خدمة المإمن علٌه الذي ٌنقطع عن العمل
بؽٌر إذن وذلك خبلل شهرٌن من تارٌخ اإلنقطاع عن العمل.
مالحظة  :مد مهلة تقدٌم استمارة  6الً شهرٌن بدال من أسبوع
فاذا قدمت خبلل شهرٌن فً هذه الحالة ال تستحق ؼرامة التؤخٌر
واذا قدمت بعد انتهاء هذه المهلة تحسب الؽرامة
عن كل شهر تؤخٌر عن المدة من تارٌخ إنتهاء الخدمة حتى تارٌخ إرسال
اإلستمارة إلى الصندوق
ج– ال تخل األحكام المنصوص علٌها بالبند ب السابق بحق المإمن علٌه أو المستحقٌن عنه فً
المطالبة بالمبالغ اإلضافٌة المقررة فى حالة تؤخٌر صرف المستحقات  ،وبحق للهٌبة القومٌة
للتؤمٌن االجتماعً الرجوع على صاحب العمل بقٌمة المبالػ اإلضافٌة التى التزمت بها طبقا"
لنص المادة  141من قانون التؤمٌن االجتماعً المشار إلٌه والتى تنص على :
" إذا تؤخر صرؾ المبالػ المستحقة عن المواعٌد المقررة لها التزمت الهٌبة بناء على طلب
صاحب الشؤن بدفعها مضافا" إلٌها  % 1مـن قٌمتها عـن كـل شهـر ٌتؤخر فٌه الصرؾ عن
المٌعاد المحدد ( أربعة أسابٌع من تارٌخ تقدٌم المإمن علٌه أو المستحقٌن طلبا" بذلك مشفوعا"
بكافة المستندات المطلوبة ) بما ال ٌجاوز قٌمة أصل المستحقات وذلك من تارٌخ استٌفاء المإمن
علٌه أو المستفٌدٌن المستندات المطلوبة .
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المبحث السابع
أجــر االشتراك
( األجر التؤمٌنً )
ٌقصد بؤجر االشتراك ،كل ما ٌحصل علٌه ال ُمإ َّمن علٌه من مقابل نقدي من جهة عمله األصلٌة لقاء عمله
األصلً وٌشمل:
أوال :األجر األساسً  ،وٌقصد به :
 - 1بالنسبة للمإمن علٌهم ،العاملٌن بالجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة والقطاع العام وقطاع
األعمال العام الذٌن تربطهم بجهات عملهم عالقة عمل الئحٌة :
األجر المنصوص علٌه فً الجداول المرفقة بنظم التوظؾ وما ٌضم إلٌه من عبلوات.
 - 2بالنسبة للمإمن علٌهم ،العاملٌن بالجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة ممن خضعوا ألحكام
قانون الخدمة المدنٌة :
أ – األجر األساسً فً  2015/6/30بالنسبة للمإمن علٌهم الموجودٌن بالخدمة فً هذا التارٌخ.
ب – بالنسبة للمإمن علٌهم الذٌن ٌلتحقون بالخدمة بعد ٌ 2015 /6/30تحدد األجر األساسً لهم
وفقا للجدول رقم  13المرفق بالقرار الوزاري رقم  554لسنة  2007بشؤن القواعد المنفذة
لقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة .1975
(مرفق رقم ( : )6جدول رقم ( )13المرفق بالقرار الوزاري رقمم  554لسنة  : 2007أجر
االشتراك األساسً فً تارٌخ بداٌة االشتراك للمإمن علٌهم من العاملٌن بالجهاز اإلداري
للدولة والهٌئات العامة الخاضعٌن ألحكام قانون الخدمة المدنٌة الذٌن ٌلتحقون بالخدمة بعد
. )2015/6/30
وٌضم إلى األجر المشار إلٌه بالبندٌن (أ)( ،ب) نسبة  %9سنوٌا فً أول ٌولٌو من كل عام
منسوبة إلى األجر األساسً فً شهر ٌونٌو السابق  ،على أن تستقطع من األجر المتغٌر.
 -3بالنسبة للمإمن علٌهم ،العاملٌن بالجهات المشار إلٌها بالبندٌن (  )2 ،1الذٌن تربطهم بجهات
عملهم عالقة عمل تعاقدٌة أو عرضٌة :
األجر المنصوص علٌه بعقد العمل وما ٌضاؾ إلٌه من عبلوات أو زٌادات بحسب األحوال ،
ً
مستبعدا منه العناصر التً تعتبر جزءًا من األجر المتؽٌر أو األجر الٌومً المستحق .
 -4بالنسبة للمإمن علٌهم ،العاملٌن بالقطاع الخاص  ،والمشتغلٌن باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل
وأفراد أسرة صاحب العمل الذٌن ٌعملون لدٌه وٌعولهم :
ً
مستبعدا منه العناصر التً تعتبر
األجر المنصوص علٌه بعقد العمل وما ٌطرأ علٌه من عبلوات
جزءًا من األجر المتؽٌر.
وفً جمٌع األحوال ٌراعى فً األجر األساسً ما ٌؤتً :
ٌ -1تحدد الحد األدنى لهذا األجر فً  2016/7/1بقٌمه  180جنٌهًا شهرٌا وٌتم زٌادته سنوٌا فً أول
ٌولٌو من كل سنة بنسبة  %10منسوبة إلٌه فً شهر ٌونٌو السابق .
(مرفق رقم ( :)1الحد األدنى ألجر االشتراك األساسً فً القطاع الخاص).
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ٌ -2تحدد الحد األقصى لهذا األجر فً  2016/7/1بقٌمه  1240جنٌهًا شهرٌا وٌتم زٌادته سنوٌا فً
أول ٌولٌو بنسبة  %10منسوبة إلٌه فً شهر ٌونٌو السابق  ،وٌراعى جبر الحدٌن األدنى
واألقصى الشهري إلى أقرب عشرة جنٌهات
(مرفق رقم ( :)2الحد األقصى ألجر االشتراك األساسً).
– 3بمراعاة البند ( ،)1إذا كان األجر كله محسوبا باإلنتاج أو بالعمولة فٌعتبر هذا األجر أجرً ا أساسًٌا
بما ال ٌجاوز الحد األقصى المشار إلٌه سنوٌا.
ثان ًٌا :األجر المتغٌر  ،وٌقصد به :
باقً ما ٌحصل علٌه ال ُمإ َّمن علٌه وعلى األخص :
 – 1الحوافز :
أٌا كان األسلوب المتبع الستحقاقها  ،وهً تلك التً تستحق نظٌر ما ٌبذله العامل من جهد ؼٌر
عادي و عناٌة و كفاٌة فً النهوض بعمله بالتطبٌق للنظام التً تضعه الجهة المختصة لهـذا
الؽرض بشرط أن ٌكون هذا النظام قد حدد األسس الموضوعٌة التً ٌتم علً أساسها استحقاق
الحافز للعامل .
 - 2العموالت :
ٌقصد بها ما ٌعطً للطوافٌن و المندوبٌن و الممثلٌن التجارٌٌن و ما ٌعطً للمإمن علٌه من
عمولة أو نسبة مبوٌة نظٌر ما ٌبرمه من صفقات و ما ٌبٌعه من مبٌعات أو ما ٌقوم بتصرٌفه من
سلع و منتجات .
 – 3الوهبة :
متى توافرت فً شؤنها الشروط اآلتٌة :
أ  -أن ٌكون قد جرى العرؾ بؤن ٌدفعها عمبلء المنشؤة على أساس نسبة مبوٌة محددة مقدمًا من
المبالػ المستحقة على العمبلء.
ب  -أن ٌكون لها صندوق مشترك بالمنشؤة توضع فٌه حصٌلتها لتوزٌعها بٌن العمال.
ج  -أن ٌكون هناك قواعد متفق علٌها بٌن رب العمل والعمال تحدد بموجبها كٌفٌة توزٌعها علٌهم.
 – 4البدالت :
كافة البدالت التً تستحق للمإمن علٌهم  ،وذلك فٌما عدا البدالت التالٌة  ،فبل تعتبر جزءا من
أجر االشتراك  ،وف ًقا لقرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  679لسنة  1984المعدل بقراري ربٌس
مجلس الوزراء رقم ي  1662لسنة  1987و 1940لسنة : 2002
أ  -بدل االنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وؼٌرها من البدالت التً تصرؾ للمإمن
علٌه مقابل ما ٌتكلفه من أعباء تقتضٌها أعمال وظٌفته  ،وٌستثنى من ذلك بدل التمثٌل.
ب -بدل السكن وبدل الملبس وبدل السٌارة ،وؼٌرها من البدالت التً تصرؾ مقابل مزاٌا عٌنٌة.
أو
جـ -البدالت التً تستحق نتٌجة ندب المُإمَّن علٌه بعض الوقت داخل جهة عمله األصلٌة
خارجها.
د  -البدالت التً تستحق للمإمن علٌه لمواجهة أعباء المعٌشة خارج الببلد.
وٌشترط أال ٌجاوز مجموع البدالت المستبعدة من أجر االشتراك  ،قٌمة أجر االشتراك األساسً
للمإمن علٌه .
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 -5األجور اإلضافٌة :
ٌقصد بها ما ٌتقاضاه المُإمَّن علٌه مقابل ساعات العمل اإلضافٌة  ،وهً تعتبر جزءا من أجر
االشتراك إذا كانت حاجة العمل بالمنشؤة تتطلب تشؽٌبل إضافٌا بصفة دابمة ،باإلضافة إلى ساعات
العمل األصلٌة سواء كان التشؽٌل الذي ٌتطلب صرؾ هذا العنصر من األجر على مدار السنة أم
خبلل جزء منها فقط.
 - 6التعوٌض عن جهود غٌر عادٌة :
ٌعتبر جزءا من أجر االشتراك إذا كانت حاجة العمل بالمنشؤة تتطلب بذل جهود ؼٌر عادٌة سواء
كانت حاجة العمل تتطلب بذل جهد ؼٌر عادي فً جمٌع القطاعات أو األجهزة أو الفروع التابعة
للمنشؤة أو فً بعض منها فقط ،وسواء كان العمل ٌتطلب بذل الجهد ؼٌر العادي بالنسبة للقطاع أو
الجهاز أو الفروع على مدار السنة أم خبلل جزء منها.
 - 7إعانة غالء المعٌشة :
وٌقصد بها ما ٌمنح للعامل مقابل الزٌادة فً نفقات المعٌشة.
 - 8العالوات االجتماعٌة :
وٌقصد بها ما ٌمنح للعامل مقابل األعباء العابلٌة ( ،مثال  :تلك المقررة بالقانون رقم  118لسنة
 1981بتقرٌر عبلوة اجتماعٌة) .
 -9العالوة االجتماعٌة اإلضافٌة :
مثال  :تلك المقررة بالقانون رقم  113لسنة  1982بمنح عبلوة اجتماعٌة إضافٌة .
 -10المنح الجماعٌة :
المنصوص علٌها فً لوابح العمـل ،أو التـً ٌقررها صاحب العمل لجمٌع العاملٌن أو لمجموعة
من العاملٌن.
 -11المكافآت الجماعٌة :
المنصوص علٌها فً لوابح العمل ،أو التً ٌقررها صاحب العمل لجمٌع العاملٌن أو لمجموعة
من العاملٌن.
 -12نصٌب ال ُمإ َّمن علٌه فً األرباح :
ٌقصد به ذلك الجزء الذي ٌحصلون علٌه عبلوة علً أجورهم المتفق علٌها أو المحددة قانونا .
 -13ما زاد على الحد األقصى لؤلجر األساسً :
الزٌادة فً األجر األساسً على الحد األقصى لهذا الجزء من أجر االشتراك تعتبر جزءًا من أجر
االشتراك المتؽٌر.
 -14العالوات الخاصة التً لم ٌتم ضمها لؤلجر األساسً :
ومن المهم أن نشٌر فى هذا المجال إلى :
أ  -ماورد بهذا الشؤن فى كل من القوانٌن اآلتٌة :
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القانون
029
174
203
023
085
082
090
019
084
018
149
089
086
092
085
077
114
128
070
002
082
078

من
1992/7/1
1993/7/1
1994/7/1
1995/7/1
1996/7/1
1997/7/1
1998/7/1
1999/7/1
2000/7/1
2001/7/1
2002/7/1
2003/7/1
2004/7/1
2005/7/1
2006/7/1
2007/7/1
2008/5/1
2009/7/1
2010/7/1
2011/4/1
2012/7/1
2013/7/1

لسنة 1992
لسنة 1993
لسنة 1994
لسنة 1995
لسنة 1996
لسنة 1997
لسنة 1998
لسنة 1999
لسنة 2000
لسنة 2001
لسنة 2002
لسنة 2003
لسنة 2004
لسنة 2005
لسنة 2006
لسنة 2007
لسنة 2008
لسنة 2009
لسنة 2010
لسنة 2011
لسنة 2012
لسنة 2013

ب – القوانٌن األتٌة لم تتضمن نصا بإضافة العالوة الخاصة إلً األجر األساسً :
( )1القانون رقم  42لسنة  2014بمنح العاملٌن بالدولة عبلوة خاصة .
( )2القانون رقم  99لسنة  2015بمنح عبلوة خاصة للعاملٌن بالدولة من ؼٌر المخاطبٌن
بقانون الخدمة المدنٌة (دون القطاع العام).
ج – ترتب علً صدور قانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم  18لسنة : 2015
ضم العبلوات الخاصة عن السنوات من  2010الً  2014إلً األجر الوظٌفً  ،وذلك
اعتبارا من . 2015 / 6 / 30 :
د – تضمنت القوانٌن اآلتٌة ضم العالوة إلً األجر األساسً أو األجر الوظٌفً بحسب األحوال
من تارٌخ استحقاقها :
( )1القانون رقم  16لسنة  2017بمنح عبلوة خاصة للعاملٌن بالدولة من ؼٌر المخاطبٌن
بقانون الخدمة المدنٌة (دون القطاع العام).
( )2القانون رقم  77لسنة  2017بمنح العاملٌن بالدولة عبلوة خاصة من ؼٌر المخاطبٌن
بقانون الخدمة المدنٌة (دون القطاع العام).
( )3القانون رقم  78لسنة  2017بمنح العاملٌن بالدولة عبلوة ؼبلء استثنابٌة من ؼٌر
المخاطبٌن بقانون الخدمة المدنٌة (دون القطاع العام).
( )4القانون رقم  79لسنة  2017بتحدٌد الحد األدنى للعبلوة الدورٌة المقررة بقانون الخدمة
المدنٌة  81لسنة  2016ومنح عبلوة استثنابٌة .
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( )5القانون رقم  96لسنة  2018بمنح عبلوة خاصة وعبلوة استثنابٌة للموظفٌن والعاملٌن
بالدولة .
( )6القانون رقم  76لسنة  2019بتقرٌر حد أدنى للعبلوة الدورٌة للمخاطبٌن بقانون الخدمة
المدنٌة رقم  81لسة  2016ومنح عبلوة خاصة لؽٌر المخاطبٌن بقانون الخدمة المدنٌة
وتقرٌر فبة مالٌة مقطوعة للعاملٌن بالدولة وبتقرٌر منحة خاصة للعاملٌن بشركات
القطاع العام وقطاع األعمال العام.
ه – تضمنت القرارات الوزارٌة المنفذة للقوانٌن المبٌنة بالبند رقم أ ماٌلً :
إضافة العالوات الخاصة المستحقة وفقا ً للقوانٌن التالٌة إلى أجر االشتراك األساسى
إعتباراً من التارٌخ المحدد قرٌن كل منها :
تارٌخ االستحقاق

بنسبة
%

العالوة المقررة
بالقانون رقم
1987 / 101
1988 / 149
1989 / 123
1990 / 013
1991 / 013
1992 / 029
1993 / 174
1994 / 203
1995 / 023
1996 / 085
1997 / 082
1998 / 090
1999 / 019
2000 / 084
2001 / 018
2002 / 149
2003 / 089
2004 / 086
2005 / 092

1987/7/1
1988/7/1
1989/7/1
1990/7/1
1991/6/1
1992/7/1
1993/7/1
1994/7/1
1995/7/1
1996/7/1
1997/7/1
1998/7/1
1999/7/1
2000/7/1
2001/7/1
2002/7/1
2003/7/1
2004/7/1
2005/7/1

2006 / 085

2006/7/1

2007 / 077
2008 / 114
2009 / 128
2010 / 070
2011 / 002
2012 / 082
2013 / 078

2007/7/1
2008/5/1
2009/7/1
2010/7/1
2011/4/1
2012/7/1
2013/7/1

20
15
15
15
15
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
بحد أدنً
 30جنٌها
10
بحد أدنً
 36جنٌها
15
30
10
10
15
15
10

للموجودٌن بالخدمة
فى تارٌخ االستحقاق
 :من األجر األساسى
فى :
1987/7/01
1988/6/30
1989/6/30
1990/6/30
1991/5/31
1992/6/30
1993/6/30
1994/6/30
1995/6/30
1996/6/30
1997/6/30
1998/6/30
1999/6/30
2000/6/30
2001/6/30
2002/6/30
2003/6/30
2004/6/30
2005/6/30

األساسى
األساسى
األساسى
األساسى
األساسى
األساسى
األساسى
األساسى
األساسى
األساسى
األساسى
األساسى
األساسى
األساسى
األساسى
األساسى
األساسى
األساسى
األساسى

1992/7/1
1993/7/1
1994/7/1
1995/7/1
1996/7/1
1997/7/1
1998/7/1
1999/7/1
2000/7/1
2001/7/1
2002/7/1
2003/7/1
2004/7/1
2005/7/1
2006/7/1
2007/7/1
2008/7/1
2009/7/1
2010/7/1

2006/6/30

األساسى

2011/7/1

2007/6/30
2008/4/30
2009/6/30
2010/6/30
2011/3/31
2012/6/30
2013/6/30

األساسى
األساسى
األساسى
األساسى
األساسى
األساسى
األساسى

2012/7/1
2013/5/1
2014/7/1
()1
2015/7/1
()1
2016/4/1
()1
2017/7/1
()1
2018/7/1

إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
في لبَىٌ انخأييٍ االجخًبػي انظبدر ببنمبَىٌ رلى  79نسُت 1975

لمن ٌلتحق بالخدمة
بعد تارٌخ االستحقاق
 :من أجر االلتحاق :

تضم إلى األجر
األساسً
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العالوة المقررة تارٌخ االستحقاق
بالقانون رقم
2014 / 042
2015 / 099
2017 / 016

2014/7/1
2015/7/1
2016/7/1

2017 / 077

2017/7/1

2017 / 078

2017/7/1

2017 / 079

2017/7/1

2018 / 096

2018/7/1
المادة الثانٌة
عبلوة خاصة
2018/7/1
المادة الثالثة
عبلوة استثنابٌة
()9

2018/7/1
المادة الرابعة
2019 / 076

2019/7/1
المادة الثانٌة
عبلوة خاصة
2019/7/1
المادة الثالثة
حافز شهري

أغسطس 2019
بنسبة
%

للموجودٌن بالخدمة
فى تارٌخ االستحقاق
 :من األجر األساسى
فى :
2014/6/30
2015/6/30
2016/6/30

لمن ٌلتحق بالخدمة
بعد تارٌخ االستحقاق
 :من أجر االلتحاق :
األساسى
األساسى
األساسى

تضم إلى األجر
األساسً
إعتباراً من
()3()1

10
10
()2
2016/7/1
10
()6( )4
بحد أدنً
 65جنٌها
وأقصً
 120ج
()2
2017/7/1
األساسى
2017/6/30
10
()6
بحد أدنً
 65جنٌها
()2
2017/7/1
األساسى
2017/6/30
10
()6
بحد أدنً
 65جنٌها
وأقصً
 130ج
()5
2017/7/1
الوظٌفً
الوظٌفً فً
7
()7
بحد أدنً 2017/6/30
 65جنٌها
وأقصً
 130ج
2018/7/1
األساسى
األساسً فً
10
())8( )6
بحد أدنً 2018/6/30
 65جنٌها
 200ج شهرٌا للدرجات المالٌة الرابعة فما دونها  190 ،جنٌها شهرٌا
للدرجات المالٌة األولً والثانٌة والثالثة  180 ،جنٌها للدرجا ت المالٌة مدٌر
عام فما فوقها  ،أو ما ٌعادل كل منهما  ،وفً تارٌخ التعٌٌن بالنسبة لمن ٌعٌن
بعد هذا التارٌخ .
وتعد هذه العبلوة جزء من األجر الوظٌفً أو األساسً لكل منهم وتضم الٌه
اعتبارا من . 2018/7/1
تمنح شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام العاملٌن بها  ،وكحد أدنً
عبلوات وزٌادات (شاملة العبلوات الدورٌة) ال تقل فً مجموعها عما تمنحة
الحكومة للعاملٌن بها  ،وتصرؾ من موازنة كل شركة .
2019/7/1
األساسى
األساسً فً
10
())8( )6
2019/6/30
بحد أدنً
 75جنٌها
 150جنٌه شهرٌا  ،وٌستفٌد من هذا الحافز من ٌعٌن منهم بعد هذا التارٌخ.
()3( )2

()9

2019/7/1
المادة الخامسة

تمنح شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام العاملٌن بها منحة تصرؾ
شهرٌا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بٌن نسبة العبلوة السنوٌة الدورٌة
المقررة لهم ونسبة العبلوة الخاصة المقررة للعاملٌن بالدولة ؼٌر المخاطبٌن
بؤحكام قانون الخدمة المدنٌة المشار الٌه وفقا لنص المادة الثانٌة من هذا القانون
كحد أقصً .

إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
في لبَىٌ انخأييٍ االجخًبػي انظبدر ببنمبَىٌ رلى  79نسُت 1975
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العالوة المقررة تارٌخ االستحقاق
بالقانون رقم

أغسطس 2019
لمن ٌلتحق بالخدمة
بعد تارٌخ االستحقاق
 :من أجر االلتحاق :

تضم إلى األجر
األساسً
إعتباراً من

للموجودٌن بالخدمة
بنسبة
فى تارٌخ االستحقاق
%
 :من األجر األساسى
فى :
وتسري فً شؤن هذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العبلوة الدورٌة ،

( )1بالنسبة للمعاملٌن بقانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم  18لسنة  2015تم ضمهاإلً األجر الوظٌفً  ،وذلك اعتبارا من . 2015 / 6 / 30
( )2تستحق للعاملٌن بالدولة (دون القطاع العام) ؼٌر المخاطبٌن بقانون الخدمة المدنٌة .
( )3لم ٌتضمن القانون نصا بإضافة العبلوة الخاصة إلً األجر األساسً  ،وقد تضمنت قرارات وزٌر المالٌة المنفذة للقانون أرقام  263لسنة  2014و 442
لسنة ( 2015وال تضم إلً األجور األساسٌة) .
(ٌ )4جوز لشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام منح العاملٌن بها عبلوة خاصة بما ال ٌجاوز النسبة التً تضمنها القانون وبمراعاة باقً األحكام الواردة
بالقانون  ،علً أن تضع الشركة الضوابط التً تصرؾ بها هذه العبلوة .
( )5تستحق للعاملٌن المخاطبٌن بقانون الخدمة المدنٌة .
( )6تضم إلً األجر األساسً من تارٌخ استحقاقها  ،وتعتبر جزء منه .
( )7تضم إلً األجر الوظٌفً من تارٌخ استحقاقها  ،وتعتبر جزء منه .
( )8تستحق للعاملٌن بالدولة ؼٌر المخاطبٌن بقانون الخدمة المدنٌة .
( )9للموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنٌة  ،والعاملون ؼٌر المخاطبٌن به .

و  -تضمنت تعلٌمات الصندوق العام والخاص رقم  1لسنة  2014بشـــــــؤن ضوابط
و إجراءات إضافة العالوة الدورٌة وكذا زٌادات األجور التً تطرأ على أجور المإمن
علٌهم بمنشآت القطاع الخاص :
" إعتبارا ٌ من  2006/7/1وحتى تارٌخه لم تتضمن القرارات الوزارٌة الصادرة بشؤن
تقرٌر العبلوة الخاصة للعاملٌن فى الحكومة والقطاع العام سرٌان ذات أحكامها على العبلوة
التً ٌقررها صاحب العمل للعاملٌن لدٌه بالقطاع الخاص .
وفً ضوء ما تقدم ٌلتزم أصحاب االعمال فً القطاع الخاص بتقدٌم استمارة رقم (  )2فً
أشهر ٌناٌر من كل سنة بالنسبة لؤلجر األساسً و المتؽٌر و فً إبرٌل و ٌولٌو و أكتوبر من
كل سنة بالنسبة لؤلجر المتؽٌروذلك بمراعاة اآلتً :
( )1أي زٌادة فً أجور العاملٌن أٌا كان مسماها فً أي وقت من السنة حتى و لو كانت بناء
على إتفاقٌة عمل جماعٌة ال تعتبر سوى كونها زٌادة فً أجور العاملٌن فإن كانت هذه
الزٌادة فً األجور األساسٌة فبل ٌعتد بها إال إعتباراً من ٌناٌر التالً و إن كانت الزٌادة
فً األجور المتؽٌرة فٌلتزم صاحب العمل بتقدٌم استمارة (س  )2عن التعدٌبلت التً
طرأت على األجور المتؽٌرة فً أشهر أبرٌل و ٌولٌو و أكتوبر من كل سنة بحسب
األحوال.
( )2فً حالة ما إذا تبٌن ألجهزة التفتٌش بالصندوق وجود تهرب جزبً فً األجور المتؽٌرة
عن أجور لم ٌتقدم صاحب العمل عنها بإستمارة (س  )2خبلل السنة ٌتم تعدٌل األجور
وفقا لما تسفر عنه تحرٌات التفتٌش فً هذا الشؤن.
( )3تقدم إستمارة ( )2فً أي تارٌخ خبلل العام ٌصدر فٌه قانون أو قرار بتعدٌل األجور للحد
األقصى ألجر اإلشتراك األساسً لمن تجاوز أجرهم هذا الحد فً ٌناٌر السابق للتعدٌل.

إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
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ز – لمزٌد من التفاصٌل راجع :
الكتاب األول  :معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة .
الباب األول :معاش األجر األساسى فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى قانون التؤمٌن
االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنه .1975
الفصل الثانى  :أحكام ضم العبلوات الخاصة إلى األجر األساسى .
 – 15الفرق بٌن األجر محل االشتراك والحد األدنً ألجر االشتراك التؤمٌنً .
اعتبارا من ٌ 2016/7/1عتبر الفرق بٌن األجر محل االشتراك والحد األدنً ألجر
االشتراك التؤمٌنً بعنصرٌه األساسً والمتؽٌر فً حكم األجر المتؽٌر.
اعتبارا من ٌ 2016/1/1كون الحد األقصى ألجر االشتراك المتغٌر بواقع  25320جنٌهًا سنوٌا،
وٌزاد الحد األقصى فً بداٌة كل سنة مٌبلدٌة بنسبة  %15من الحد األقصى لهذا األجر فً نهاٌة
السنة السابقة ،وفً تحدٌد الحد األقصى السنوي ٌراعى جبر الحد األقصى الشهري إلى أقرب عشرة
جنٌهات .
واعتبارا من ٌ 2018/7/1كون الحد االقصً ألجر االشتراك المتغٌر  40320جنٌه سنوٌا وٌزاد
الحد األقصً فً بداٌة كل سنة مٌبلدٌة بنسبة  %20من الحد األقصً لهذا األجر فً نهاٌة السنه
السابقة  ،وفً تحدٌد الحد األقصً السنوي ٌراعً جبر الحد األقصً الشهري الً أقرب عشرة
جنٌهات .
(مرفق رقم ( :)3الحد األقصى ألجر االشتراك المتغٌر).
مالحظة :
بالنسبة للسنوات التً يتم تعدٌل الحد األقصً ألجر االشتراك المتغٌر اعتبارا من ٌ – 7 / 1راعً
تحقق الزٌادة فً أجر االشتراك خبلل النصؾ الثانً من السنة  ،وقد تم ذلك فً السنوات :
2018 ، 2012 ، 2011 ، 2010 ، 2009 ، 2008 ، 1992
مثال ذلك :
 6000جنٌه سنوٌا (  500شهرٌا) إعتبارا من
زٌادة الحد األقصى ألجر االشتراك المتؽٌر
 ، 1992/7/1وذلك بمراعاة ضرورة أن تتحقق عناصر األجر المتؽٌر التى تإدى إلى زٌادة الحد
األقصى خبلل النصؾ الثانى من عام ( 1992أى من )1992/7/1
بمعنى أنه إذا ما كان هناك فابض عــن الحد األقصى ألجر االشتراك (  4500جنٌه سنوٌا 375 ،
ؾنه
جنٌها شهرٌا ) فى النصؾ األول من عام  ( 1992الفتره من  1992/1/1الى  ) 1992/6/30إ
ال ٌمكن تحوٌله إلى النصؾ الثانى من هذا العام ( الفترة من  ) 1992/12/31 – 1992/7/1إال
فى الحدود البلزمة للوصول إلى الحد األقصى ألجر االشتراك  4500جنٌه سنوٌا  375 ،شهرٌا
دون أن ٌمتد ذلك إلى زٌادة الحد األقصى ألجر االشتراك إلى 6000جنٌه سنوٌا و 500جنٌه شهرٌا)
ولزٌادة االٌضاح لهذا المثال:
 - 1بفرض أن اجمالً عناصر األجر المتؽٌر المنصرفة فً النصؾ األول من السنة كانت 2500
جنٌه وبالتالً ٌكون الفابض =  250جنٌها ()2250 – 2500
وأن عناصر األجر المتؽٌر المنصرفة فً النصؾ الثانً من السنة كانت  2600جنٌه ٌ ،كون الفرق
بٌن الحد األقصً ألجر االشتراك المتؽٌر و اجمالً عناصر األجر المتؽٌر المنصرفة فً النصؾ
الثانً من السنة =  400جنٌه ( )2600 - 3000الٌجوز تؽطٌته من الفابض المحقق عن النصؾ
األول من السنة.
 - 2بفرض أن اجمالً عناصر األجر المتؽٌر المنصرفة فً النصؾ األول من السنة كانت 2500
جنٌه وبالتالً ٌكون الفابض =  250جنٌها ()2250 – 2500
إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
في لبَىٌ انخأييٍ االجخًبػي انظبدر ببنمبَىٌ رلى  79نسُت 1975

يحًذ حبيذ انظيبد – نيهي يحًذ انىسيزي

65/29

w: www.elsayyad.net

أغسطس 2019

مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثانٌة

وأن عناصر األجر المتؽٌر المنصرفة فً النصؾ الثانً من السنة كانت  2100جنٌه  ،فانه ٌستخدم
فقط  150جنٌها من فابض النصؾ األول من السنة لتكملة الفرق بٌن  2250جنٌها وبٌن عناصر
األجر المتؽٌر المنصرفة فً النصؾ الثانً من السنة وهً  2100جنٌه
وبذلك تكون جملة عناصر األجر المستخدمة لتحدٌد أجر االشتراك المتؽٌر عن السنة =  4500جنٌه
( 2250المستخدم من النصؾ األول  2100 +المحقق فً النصؾ الثانً  150 +المستخدم من
فابض النصؾ األول) والمتوسط الشهري عن كامل السنة =  375جنٌها شهرٌا.
 - 3بفرض أن اجمالً عناصر األجر المتؽٌر المنصرفة فً النصؾ األول من السنة كانت 2500
(2250
– 2500
 250جنٌها (
جنٌه وبالتالً ٌكون الفابض =
وأن عناصر األجر المتؽٌر المنصرفة فً النصؾ الثانً من السنة كانت  2900جنٌه ٌ ،كون الفرق
بٌن الحد األقصً ألجر االشتراك المتؽٌر و اجمالً عناصر األجر المتؽٌر المنصرفة فً النصؾ
الثانً من السنة =  100جنٌه (  )2900 - 3000الٌجوز تؽطٌته من الفابض المحقق عن النصؾ
األول من السنة.
ثالثا  :أجر االشتراك التؤمٌنً :
فً جمٌع األحوال ٌراعى أال ٌقل إجمالً أجر االشتراك األساسً والمتغٌر (األجر التؤمٌنً) فً
 2016/7/1عن  400جنٌه شهرٌا  ،وٌزاد هذا الحد األدنى بنسبة  %25سنوٌا من الحد األدنى لهذا
األجر فً نهاٌة السنة السابقة  ،لمدة خمس سنوات ،ثم تعدل الزٌادة إلى  %10سنوٌا  ،على أال ٌقل
عن الحد األدنى لؤلجور المحددة وفقا لقانون العمل (.)1
(مرفق رقم ( :)4الحد األدنى ألجر االشتراك التؤمٌنً).
رابعا ٌ :راعً بالنسبة للمإمن علٌهم العاملٌن بالٌومٌة أال ٌقل األجر الٌومً عن الحد األدنً ألجر
االشتراك االشتراك التامٌنً مقسوما علً ٌ 30وم (كتاب دوري الصندوق الحكومً رقم  6لسنة
. )2017
خامسا  :أجر االشتراك أثناء مدة الندب طول الوقت و اإلعارة داخل البالد :
اعتبارا من  1987/7/1أدخل القانون رقم  107لسنة  1987تعدٌبلت علً مفهوم أجر االشتراك
المتؽٌر فً حاالت الندب طوال الوقت و اإلعارة داخل الببلد بما أصبح معه مفهوم أجر االشتراك
فً هذه الحاالت ٌتحدد باألجر األساسً عن العمل األصلً بجهة عمله األصلٌة بافتراض استمرار
مباشرته لهذا العمل  ،أما أجر اشتراكه المتؽٌر فٌتحدد بما ٌتقاضاه من عناصر هذا األجر من الجهة
المنتدب للعمل بها باإلضافة لما ٌإدي إلٌه من جهة عمله األصلٌة من عناصر مرتبط استحقاق
صرفها بصرؾ األجر األساسً .
و تسري المعاملة ذاتها فً شؤن المعار بمراعاة أن من ٌزٌد أجره األساسً فً الجهة المعار إلٌها
علً أجره األساسً عن عمله األصلً بجهة عمله األصلٌة تعتبر الزٌادة جزءا من أجر اشتراكه
المتؽٌر  ،كل ذلك بمراعاة االلتزام بالحد األقصى لكل من األجرٌن .
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سادسا  :تعوٌض األجر :
ٌعتبر تعوٌض األجر المستحق خبلل فترات التخلؾ عن العمل للعبلج من اإلصابة أو المرض بدٌبل
ألجر االشتراك و ٌعامل معاملته ( وذلك بالنسبة للعاملٌن بالحكومة والقطاع العام – حٌث تإدي
االشتراكات علً أساس األجور الفعلٌة – المادة  125من قانون التامٌن االجتماعً الصادر بالقانون
رقم  79لسنة  1975معدلة بالقانون رقم  93لسنة .)1980

______________________________________________________________
( )1فقرة معدلة بموجب التعدٌل الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم  60لسنة  2016بزٌادة المعاشات وتعدٌل بعض أحكام قوانٌن التؤمٌن اإلجتماعى.
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المبحث الثامن
اإلشتراكات
 -1عملٌة تقدٌر االشتراكات :
أ -تقدٌر االشتراكات فً التؤمٌنات طوٌلة األجل ٌتم بناء علً حسابات اكتوارٌة تعتمد علً احتماالت
وقـوع الطـوارئ المـإمن عنها و كذا اإلحصاءات المتعلقة بمجموعة المإمن علٌهم و من
ٌعولونهم  ،و من أهم األسس التً ٌعتمد علٌها فً إجراء الحسابات اإلكتوارٌة ما ٌؤتً :
( )1جداول الحٌاة .
( )2سعر الفابدة .
( )3سلم تدرج األجر .
( )4اإلحصاءات االجتماعٌة .
ب -تقدٌر االشتراكات فً التؤمٌنات قصٌرة األجل كالتؤمٌن الصحً مثبل تحسب األعباء علً أساس
معدالت وقوع الحاالت المرضٌة بالنسبة لمجموعة المإمن علٌهم و متوسط عدد أٌام العجز عن
العمل بسبب المرض و متوسط تكلفة العبلج للفرد وفقا للمستوٌات التً ٌقررها النظام خبلل فترة
زمنٌة محددة فإذا نسب إجمالً هذه التكلفة إلً جملة أجور المإمن علٌهم خبلل هذه الفترة أمكن
الحصول علً النسبة المبوٌة لبلشتراكات .
 - 2االشتراكات الممولة للنظام :
الملتزم
نوع التؤمٌن
شٌخوخة وعجز ووفاة
إصابات العمل
المرض
البطالة
جملة اشتراك األجر المتغٌر
المكافؤة
جملة اشتراك األجر األساسً

صاحب العمل
قطاع
حكومة قطاع
خاص
عام
%15 %15 %15
%03 %02 %01
%04 %03 %03
××× %02 %02
%24 %22 %19
%02 %02 %02
%26 %24 %21

مإمن
علٌه

حكومة

%10
×××
%01
×××
%11
%03
%14

%25
%01
%04
×××
%30
%05
%35

االجمالً
قطاع
عام
%25
%02
%04
%02
%33
%05
%38

قطاع
خاص
%25
%03
%05
%02
%35
%05
%40

مالحظات :
أ – النسب السابق بٌانها خاصة باألعمال العادٌة .
ب – األعمال الصعبة حصة صاحب العمل فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة = . % 27
ج – األعمال الخطرة حصة صاحب العمل فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة = . % 31
 - 3سبب االختالف فى حصة المنشؤة فى كل من تؤمٌن إصابة العمل وتؤمٌن المرض :
أ  -تؤمٌن إصابة العمل :
تغطى نسبة االشتراك فى تؤمٌن إصابة العمل ومقدارها  %3التً تلتزم بها منشآت القطاع
الخاص ثبلث مزاٌا :
( )1العبلج والرعاٌة الطبٌة .
( )2تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال .
( )3المعاش و تعوٌض الدفعة الواحدة إذا ما تخلؾ عن اإلصابة عجـز أو حدثت وفاة .
إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
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وتختص كل من المزاٌا المشار إلٌها بـ  %1من نسبة اشتراك إصابة العمل وعلى ذلك فان
صاحب العمل فى القطاع الخاص ٌسدد نسبة االشتراك  %3فى هذا التؤمٌن لٌصبح نظام التؤمٌن
االجتماعً مسبوال عن تقدٌم كافة المزاٌا المشار إلٌها للمإمن علٌه فى حالة تعرضه لئلصابة .
بتعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال للعاملٌن بها الذٌن
وحٌث تلتزم منشآت القطاع العام
ٌتعرضون الصابة العمل  ،لذلك فان نسبة االشتراك المإداة (  )%2فى هذا التؤمٌن بالنسبة
لمنشآت القطاع العام إنما تؽطى فقط المٌزتٌن ( 1و  %1 ( ) 3لكل منهما ) .
وحٌث تلتزم أٌضا المنشآت الحكومٌة بتعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال للعاملٌن بها الذٌن
ٌتعرضون الصابة العمل  ،وحٌث تنخفض معدل حاالت اإلصابة بٌن العاملٌن بالمنشآت
الحكومٌة  ،فإن ما تإدٌه من نسبة اشتراك  %1فى تؤمٌن إصابة العمل تؽطى أٌضا المٌزتٌن
( 1و  %2 /1 ( ) 3لكل منهما ) .
ب  -تؤمٌن المرض :
تغطى نسبة االشتراك فى تؤمٌن المرض التى تلتزم بها المنشآت بالقطاع الخاص ومقدارها %4
مٌزتٌن :
( )1العبلج والرعاٌة الطبٌة .
( )2تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال .
وتختص المٌزة األولً بنسبة  %3والثانٌة بنسبة  %1وعلى ذلك ؾإ ن صاحب العمل فى
القطاع الخاص ٌسدد نسبة االشتراك  %4فى هذا التؤمٌن لٌصبح نظام التؤمٌن االجتماعً
مسبوال عن تقدٌم كافة المزاٌا المشار إلٌها للمإمن علٌه فى حالة تعرضه للمرض .
وحٌث تلتزم المنشآت الحكومٌة ومنشآت القطاع العام بتعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال
ؾن نسبة االشتراك المإداة (  )%3فى هذا التؤمٌن
للعاملٌن بها الذٌن ٌتعرضون للمرض  ،لذلك إ
بالنسبة لهذه المنشآت إنما تؽطى فقط المٌزة ( " )1العبلج والرعاٌة الطبٌة " .
تضمنت المادة الثانٌة من قانون التؤمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة : 1975
" ٌحل هذا القانون محل التشرٌعات اآلتٌة :
 - 16القانون رقم  32لسنة  1975فً شؤن نظام العبلج التؤمٌنً للعاملٌن فً الحكومة
ووحدات االدارة المحلٌة والهٌبات العامة والمإسسات العامة  (" .بند مضاؾ بالقانون رقم 3
لسنة  2017بتعدٌل بعض أحكام القانون رقم  79لسنة  1975بإصدار قانون التؤمٌن اإلجتماعً
والقانون رقم  99لسنة  1992فً شؤن نظام التؤمٌن الصحً علً الطبلب  ،والمرسوم بقانون
رقم  86لسنة  2012بشان نظام التؤمٌن الصحً علً األطفال دون السن المدرسً  ،وقانون
الضرٌبة علً القٌمة المضافة الصادر بالقانون رقم  67لسنة ) 2016
وٌعمل به إعتبارا من  ( 2017 / 1 / 16الٌوم التالً لتارٌخ نشره ) .
وتنفٌذا لذلك صدر :
( )1قرار وزٌر الصحة والسكان رقم  169لسنة  2017متضمنا :
مادة ( ٌ : )1خضع جمٌع العاملٌن المنتفعٌن بالقانون رقم  32لسنة  1975ألحكام القانون
رقم  79لسنة . 1975
مادة (ٌ : )2نشر هذا القرار بالوقابع المصرٌة  ،وٌعمل به من الٌوم التالً لتارٌخ نشره ،
وٌلؽً كل ما ٌخالفه من قرارات .
وقد نشر هذا القرار بتارٌخ . 2017 / 4 / 1
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( )2قرار وزٌر الصحة والسكان رقم  79لسنة  2017متضمنا :
مادة (  : )1تسري أحكام تؤمٌن المرض المنصوص علٌها بالباب الخامس من القانون رقم
 79لسنة  1975علً العاملٌن بمنشبات القطاعٌن العام والخاص التً ٌعمل بها
من  500عامل فؤكثر بجمٌع محافظات الجمهورٌة .
مادة (ٌ : )2نشر هذا القرار فً الوقابع المصرٌة  ،وٌعمل به من التارٌخ المذكور .
وقد نشر هذا القرار بتارٌخ . 2017 / 3 / 4
 4ـ االستثناءات على نسب االشتراك :
أ  -فى مجال تؤمٌن إصابات العمل :
( )1طوال وجود المإمن علٌه فى اجازة لؽٌر العمل ـ ال ٌإدى عنه اشتراك تؤمٌن اصابة
العمل  ،وذلك النه ال ٌعمل وبالتالى فلن تحدث له اصابة عمل اثناء فترة االجازة .
( )2طوال وجود المإمن علٌه فى العمل خارج الببلد  ،الٌإدى عنه من اشتراك تؤمٌن اصابة
العمل اال ما ٌقابل مٌزة المعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة  ،وذلك النه طوال وجوده فى
العمل خارج الببلد ال ٌنتفع بمٌزتى العبلج والرعاٌة الطبٌة وتعوٌض االجر ومصارٌؾ
االنتقال  ،بمعنى ان المإمن علٌه ال ٌإدى عنه فى هذه الحالة اال ما ٌقابل مٌزة المعاش وتعوٌض
الدفعة الواحدة ـ كما ٌؤتى :

%2/ 1
(أ) العاملون بالحكومة
%1
(ب) العاملون بالقطاع العام
%1
(ج) العاملون بالقطاع الخاص
( )3الٌإدي اشتراك تؤمٌن اصابة العمل فً حالة عدم تقاضً أجر للفئات اآلتٌة :
 العاملون بالقطاع الخاص الذٌن تقل أعمارهم عن  18سنة . المتدرجون والتبلمٌذ الصناعٌون . الطبلب المشتؽلون فى مشروعات التشؽٌل الصٌفى . المكلفون بالخدمة العامة .ب  -فى مجال تؤمٌن المرض :
ال ٌإدي اشتراك تؤمٌن المرض فى الحاالت االتٌة :
( ) 1طوال انتداب المإمن علٌه الى جهة ؼٌر خاضعة لتؤمٌن المرض  ،وذلك انه طوال هذه
الفترة لن ٌنتفع بمزاٌا تؤمٌن المرض .
وذلك الن
( )2طوال استدعاء المإمن علٌه او استبقاإه أو تكلٌفه بخدمة القوات المسلحة ،
وان جهة عمله ملتزمة

القوات المسلحة هى المسبولة عن عبلجه ورعاٌته الطبٌة طوال هذه الفترة ،
بسداد اجره عن هذه الفترة .
( )3طوال وجود المإمن علٌه فى اجازة خارج الببلد  ،وذلك آلن طوال هذه الفترة لن ٌنتفع بمزاٌا
تامٌن المرض لوجوده خارج الببلد .

ج  -فى مجال تؤمٌن البطالة :
ال ٌإدى اشتراك تؤمٌن البطالة فى الحاالت االتٌة :

( )1العاملون بالجهاز اإلداري للدولة وبالهٌبات العامة  ،وذلك الستحالة تحقق خطر البطالة
بالنسبة لهم ( ٌشترط فى الخطر حتى ٌكون قاببل للتؤمٌن أن ٌكون محتمبل ) .
( )2من بلؽوا سن الستٌن ومستمرٌن فى العمل  ،حتى ولو كان استمرارهم فى العمل بسبب:
 سن التقاعد المعاملٌن به ٌزٌد على سن الستٌن .ـ مدت خدمتهم بقرار من السلطة المختصة .
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ـ استكمال المدة المإهلة الستحقاق المعاش .
وذلك الن من الشروط الواجب توافرها فى العامل المتعطل أن ٌكون قادرا على العمل ،
وحٌث أن من بلػ الستٌن ٌكون قد اصبح عاجزا حكما عن العمل فانه ال ٌنتفع بتؤمٌن
البطالة
( )3العاملون الذٌن ٌستخدمون فى أعمال عرضٌة أو مإقته وعلى االخص عمال المقاوالت
وعمال التراحٌل والعمال الموسمٌن وعمال الشحن والتفرٌػ  ،وذلك آلن خطر البطالة
بالنسبة لهم مإكد ( ٌشترط فى الخطر حتى ٌكون قاببل للتؤمٌن أن ٌكون محتمبل ) .
( )4الشرٌك المتضامن الذى ٌعمل باجر فى شركته  ،حٌث ٌخضع الشرٌك المتضامن للقانون
رقم  108لسنة  ، 1976فإذا ما عمل بؤجر فى شركته خضع للقانون رقم  79لسنة
 1975وتطبٌقا للقاعدة التى تمنع االزدواج التؤمٌنى  ،وحٌث أن أحد شروط الخضوع
للقانون رقم  108لسنة  1976أال ٌكون المإمن علٌه منتفعا بقانون تؤمٌنى اخر  ،لذلك
فؤن المإمن علٌه فى هذه الحالة ٌخضع للقانون رقم  79لسنة  1975باعتباره القانون
االفضل من حٌث المزاٌا التى ٌكفلها وٌرجـع عدم إخضاعه فى هذه الحالة لتؤمٌن
البطالة لسببٌن :
األول :أن خطر البطالة بالنسبة له لٌس قابما ( مستحٌل ) وذلك باعتبار انه حتى لو
تعطل عن العمل فإنه سٌظل شرٌكا بالمنشؤة وٌحصل على دخل منها .
الثانى  :احتماالت التحاٌل على صندوق التؤمٌن االجتماعى بافتعال بطالة ؼٌر حقٌقٌة
لصرؾ تعوٌض البطالة ثم العودة للعمل ثم افتعال بطالة اخرى وهكذا وذلك
باعتباره احد الشركاء .
( )5أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشؤة الفردٌة حتى الدرجة الثانٌة  ،وهم األفراد الذٌن
ٌعولهم فعبل (األوالد ـ الوالدان ـ األخوة واألخوات ـ الزوجة )  ،وٌرجع عدم اخضاعهم
لتؤمٌن البطالة لسببٌن :

األول  :أن خطر البطالة بالنسبة لهذه الفبة لٌس قابما ( مستحٌل ) وذلك باعتبار انهم
معالون من صاحب المنشؤة .
الثانى  :إحتماالت التحاٌل على صندوق التؤمٌن االجتماعى بافتعال بطالة ؼٌر حقٌقٌة
لصرؾ تعوٌض البطالة ثم العودة للعمل ثم افتعال بطالة اخرى  .....وهكذا .
وذلك لصلة القرابة بٌن المإمن علٌه وصاحب المنشؤة .
 - 5تخفٌض نسب االشتراك :
أ – النسبة المقابلة للعالج والرعاٌة الطبٌة :
( )1تؤمٌن اصابات العمل :
ٌجـوز لصاحـب العمل أن ٌطلب من الهٌبة العامة للتؤمٌن الصحً التصرٌح له بتقدٌم خدمة
العبلج و الرعاٌة الطبٌة لحـاالت إصابة العمل وفً حالة التصرٌح تخفض حصته فً
االشتراكات الممولة لهذا التؤمٌن إلً النصؾ بالنسبة للحكومة و القطاع العام و إلـً الثـلث
بالنسبـة للقطاع الخاص(.)1
()2تؤمٌن المرض :
ٌجـوز لصاحـب العمل أن ٌطلب من الهٌبة العامة للتؤمٌن الصحً التصرٌح له بتقدٌم خدمة
العبلج و الرعاٌة الطبٌة للعاملٌن لدٌه المنتفعٌن بتؤمٌن المرض مقابل إعفابه من أداء
االشتراكات الممولة لهذه الخدمة ( %3حصة صاحب العمل و  %1حصة العامل ).
( )1قرار وزٌر الصحة رقم  23لسنة  1987بشؤن الشروط واألوضاع الواجب توافرها للتصرٌح ألصحاب األعم ال بتقدٌم الخدمات الطبٌة
للمإمن علٌهم فً حالتً اإلصابة والمرض .
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ب – النسبة المقابلة لتعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال :
( )1تؤمٌن اصابات العمل :
ٌجوز لصاحب العمل مـن القطاع الخاص أن ٌطلب من ربٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً
للعاملٌن بالقطاع العام والقطاع الخاص الترخٌص له بؤداء خدمة تعوٌض األجر ونفقات
االنتقال من محل اقامة العامل الً جهة العبلج  ،مقابل إعفابه من حصته فً االشتراكات
الممولة لهذا الحق (  ، ) %1وذلك بمراعاة توافر الشروط اآلتٌة :
(أ) أن ٌكون عدد المإمن علٌهم لدى صاحب العمل بالمنشؤة مابة عامل على األقل  ،وال
ٌدخل فى هذا العدد المإمن علٌهم اآلتً بٌانهم :
 العاملون بالقطاع الخاص الذٌن تقل أعمارهم عن  18سنة. المتدرجون والتبلمٌذ الصناعٌون. الطبلب المشتؽلون فى مشروعات التشؽٌل الصٌفى. المكلفون بالخدمة العامة. الملتحقون بعمل بعد سن الستٌن وال ٌسرى فى شؤنهم أحكام تؤمٌن الشٌخوخةوالعجز والوفاة.
(ب) أن ٌكون صاحب العمل منتظما ً فى أداء إلتزاماته التؤمٌنٌة قبل الصندوق المختص طبقا ً
ألحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعى رقم  79لسنة .1975
(ج) أن ٌلتزم صاحب العمل بتقدٌم بٌان شهرى للهٌبة بؤسماء المصابٌن وأجورهم وتعوٌض
األجر المدفوع.
ً
على أن ٌكون الترخٌص لمدة عام وٌجدد سنوٌا بمراعاة توافر الشروط السابقة .
( )2تؤمٌن المرض :
ٌراعً أنه ٌترتب علً التصرٌح لصاحب العمل من القطاع الخاص بتقدٌم خدمة العبلج
والرعاٌة الطبٌة للعاملٌن لدٌه أن ٌقوم بتؤدٌة خدمة تعوٌض األجر و نفقات االنتقال من
محل اقامة العامل الً جهة العبلج دون حاجة لطلب خاص للترخٌص له بذلك مقابل
إعفابه من حصته فً االشتراكات الممولة لهذا الحق ( . )1() %1
 – 6التصرٌح بصرف تعوٌض األجر(: )2
ٌصرح للمنشآت التً ٌبلػ عدد العاملٌن بها  500عامل فؤكثر و ال تسمح ظروفها بإنشاء جهاز
تؤمٌنً و تكون منتظمة فً أداء التزاماتها وفقا للقانون ،أن تقوم بصرؾ تعوٌض األجر (االصابً
– المرضً) نٌابة عن الصندوق فً ضوء الضوابط اآلتٌة -:
أ  -على المنشآت التً ترؼب فً صرؾ تعوٌض األجر نٌابة عن الصندوق التقدم بطلب إلى
الصندوق المختص الستصدار قرار من ربٌس الصندوق بالموافقة ،على أن ٌجدد هذا القرار
سنوٌا ً بناء على طلب المنشؤة.
_______________________________________

( )1قرار وزٌر التامٌنات رقم  197لسنة  1980بشؤن اعفاء صاحب العمل فً القطاع الخاص من أداء نسبة ال  % 1من حصته فً
اشتراكات تؤمٌن المرض المخصصة ألداء تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال (مقابل إلتزامه بهذه الحقوق وذلك متى صرحت له
الهٌبة العامة للتؤمٌن الصحى بعبلج العاملٌن لدٌه) .
( )2قرار وزٌر التامٌنات رقم  34لسنة  2014بتعدٌل قرار وزٌر المالٌة رقم  554لسنة  2007المعدل بالقرار رقم  517لسنة  2009بالقواعد المنفذة
لقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر برقم  79لسنة 1975
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ب  -و فً حالة صدور قرار بالموافقة تلتزم المنشؤة المصرح لها بالصرؾ التقدم للمكتب المختص
بمستند األجازة الصادر من الجهة المختصة فً موعد أقصاه نهاٌة الشهر التالً لتارٌخ تحرٌر
األجازة .وعلى المكتب المختص تورٌد تلك األجازات بسجل الوارد العام بالمكتب.
ج  -على المكتب المختص االنتهاء من مراجعة مستندات األجازة بؤنواعها و تقدٌر قٌمة المستحقات
التؤمٌنٌة عنها فً موعد أقصاه نهاٌة الشهر التالً لتارٌخ تورٌدها.على أن ٌلتزم المكتب
بإجراء القٌود المحاسبٌة بهذا الشؤن.
 -7قواعد حساب االشتراكات :
أ -بالنسبة للعاملٌن فً القطاع الحكومً و القطاع العام وأصحاب المناصب العامة :
( )1تحسب االشتراكات علً أساس ما ٌستحقه المإمن علٌه من أجر خبلل كل شهر .
( )2عند حساب األجر الذي تحسب علً أساسه اشتراكات المإمن علٌهم الذٌن ٌتقاضون أجورهم
بؽٌر الشهر ٌتحدد أجر اشتراكهم علً أساس أن الشهر ٌ 30وما  ،و ال ٌسري هذا الحكم فً
شؤن شهر اإللتحاق و شهر انتهاء الخدمة فتحسب االشتراكات خبلل هذٌن الشهرٌن علً
أساس اآلجر الفعلً .
( )3ال تعتبر االستقطاعات مـن األجر بسبب الجزاء اإلداري أو الؽرامات أو خصم ساعات
التؤخٌر تخفٌضا لؤلجر و ٌتعٌن تحصٌل االشتراكات علً أساس األجر اإلجمالً دون
تخفٌض .
( )4تستحق االشتراكات عـن مـدد الوقؾ عـن العمل احتٌاطٌا أو بقوة القانون علً أساس األجر
المستحق للمإمن علٌه خبلل هذه المدد مع مراعاة سداد االشتراكات المستحقة عن
الجزءالموقوؾ صرفه من األجر إذا تقرر صرفه له وترد اإلشتراكات السابق سدادها عن مدة
اإلٌقاؾ إذا ما تقرر فصل المإمن علٌه بؤثر رجعً من تارٌخ اإلٌقاؾ .
( )5تستحق اإلشتراكات فً حاالت الترخٌص بالعمل جزء من الوقت وفقا ً لآلتً :
(أ) تإدى اإلشتراكات عن األجر األساسى على أساس كامل هذا األجر بإفتراض مباشرة
المإمن علٌه لعمله كل أٌام العمل الرسمٌة .
(ب) تإدى اإلشتراكات عن األجر المتؽٌر كما ٌلى :
 عناصر األجر المتؽٌر المرتبط تحدٌد قٌمتها بمستوى أداء العامل ٌإدى عنهااإلشتراكات على أساس ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه من هذه العناصر بالفعل .
 باقى عناصر األجر المتؽٌر تإدى عنها اإلشتراكات على أساس كامل قٌمة هذهالعناصر بإفتراض مباشرة المإمن علٌه لعمله كل أٌام العمل .
( )6ال تإدى أٌة إشتراكات عن مدد الؽٌاب التى ال ٌستحق عنها المإمن علٌه أجراً ،أو تعوٌضا ً
عن األجروتحدد مدد الؽٌاب المشار إلٌها وفقا ً ألنظمة العاملٌن بالدولة والقطاع العام وقطاع
األعمال العام بما ال ٌجاوز خمسة عشر ٌوما ً متصلة أو ثبلثٌن ٌوما ً متقطعة خبلل السنة
المٌبلدٌة الواحدة وإذا زادت المدة عن ذلك تعتبر فى حكم اإلجازة الخاصة بدون أجر طالما
كانت عبلقة العمل قابمة.
()1

( )1مادة  20من قرار وزٌر اتؤمٌنات رقم  208لسنة  – 1977حلت محلها المادة  23من قرار وزٌر المالٌة رقم  554لسنة . 2007
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ب -بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص :
( )1تحسب االشتراكات المستحقة علً أساس :
(أ) بالنسبة لؤلجر األساسً :
تحسب اإلشتراكات المستحقة عن المإمن علٌهم الذٌن ٌلتحقون بالخدمة بعد شهر ٌناٌر
على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فٌه بالخدمة وذلك حتى ٌناٌر التالى ثم ٌعاملون بعد
ذلك على أساس أجورهم فى شهر ٌناٌر من كل سنة .
وبالنسبة للمإمن علٌهم الذٌن ٌنطبق علٌهم هذا القانون ألول مرة تحسب االشتراكات
المستحقة على أساس أجر الشهر الذى ٌبدأ فٌه سرٌان هذا القانون علٌهم حتى ٌناٌر
التالى ثم ٌعاملون بعد ذلك على أساس أجورهم فى شهر ٌناٌر من كل سنة.
و ٌتم تحدٌد األجـر األساسً بمراعاة العبلوات الدورٌة بحد أدنى نسبة العبلوة المقررة
بقانون العمل و قٌمتـها  %7من األجـر األساسً الـذي تحسـب علً أساسه اشتراكات
التـؤمٌنات االجتمـاعٌة وذلك حتى ٌصدر المجلس القومً لؤلجور القرارات المنظمة لهذه
العبلوة ( وفقا لما قرره قانون العمل الصادر بالقانون رقم  12لسنة ) 2003
و ٌستثنً من ذلك عناصر األجر التالٌة فتحسب عنها اإلشتراكات من تارٌخ تقرٌرها:
 العـبلوة الخاصة تحسب عنها االشتراكات من تارٌخ تقرٌر مثٌلتها للعاملٌن بالقطاعٌنالحكومً و العام ( بالنسبة للعبلوات الخاصة من  1987الً . ) 2005
 فروق الحد األقصى لكل من األجر التؤمٌنً األساسً و المتؽٌر تحسب عنهااالشتراكات اعتبارا من تارٌخ تقرٌر أٌهما.
 فروق الحد األدنى لؤلجر األساسً التؤمٌنً تحسب عنها االشتراكات اعتبارا من تارٌختقرٌره.
()1
(ب) بالنسبة لؤلجر المتغٌر :
تحسب االشتراكات المستحقة عن األجر المتؽٌر علً أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا
فٌه بالخدمة أو فً الشهر الذي ٌبدأ فٌه سرٌان هذا القانون علٌهم بحسب األحوال ثم
علً أساس تلك األجور فً أشهر ٌناٌر وأبرٌل وٌولٌو وأكتوبر من كل سنة .
و ٌتم تحدٌد قٌمة األجر التؤمٌنً المتؽٌر بمراعاة :
 عناصر األجر ؼٌر المرتبطة بانتاجٌة المإمن علٌه تإخذ بقٌمتها . عناصر األجر المرتبطة بانتاجٌة المإمن علٌه تإخذ بمتوسط ما حصل علٌه منعناصر هذا األجر خبلل السنة أو الثبلثة أشهر السابقة بحسب األحوال .
( )2تستحق االشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فٌه الخدمة  ،و ال تستحق عن جزء الشهر
الذي تنتهً فٌه  ،وتستحق االشتراكات كاملة عن الشهر الذي تنتهً الخدمة بنهاٌته تبعا لعدد
أٌام الشهر .
( )3إذا كان شهر بداٌة الخدمة هو ذاته شهر النهاٌة تحسب عنه االشتراكات كاملة .
( )4أخذ المشرع بمبدأ وجوب أداء االشتراكات كاملة  ،و قد بٌن حكم هذا المبدأ فً حالتٌن هما:
(أ) حالة عدم كفاٌة أجور المإمن علٌهم .
(ب) حالة إذا كان عقد العمل موقوفا .
و تعتبر هذه المبالػ التً ٌإدٌها صاحب العمل عن المإمن علٌه فً حكم القرض و ٌكون
الوفاء بها فً حدود  %10من أجر المإمن علٌه بما فً ذلك أٌة مبالػ أخري مما ٌكون
العامل قد اقترضها منه كما ال ٌجوز لصاحب العمل اقتضاء أٌة فابدة عن تلك المبالػ .
---------------------------------

( )1

بمراعاة التعدٌبلت الواردة بالمادتٌن  131و  132بموجب القانون رقم  130لسنة  2009بتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً
الصادر بالقانون رقم  79لسنة . 1975
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( )5تحسب اإلشتراكات المستحقة علً أصحاب األعمال فً القطاع الخاص من واقع البٌانات
الواردة باإلستمارات أرقام .6 ،2 ،1
وإذا تؤخر صاحب العمل فً تقدٌم البٌانات الخاصة بالعمال و أجورهم بموجب االستمارات
المشار إلٌها فً المـواعٌد المحددة حسبت االشتراكات الواجبة األداء علً أساس آخر بٌان
تقدم به للصندوق و ذلك إلً حٌن حساب االشتراكات المستحقة فعبل .
وإذا لم ٌتقدم صاحب العمل بؤي بٌان و لم ٌحتفظ بالمستندات و السجبلت التـً ٌلتـزم بحفظها
حسبت االشتراكات علً أساس ما تسفر عنه تحرٌات الهٌبة ,
وتتـم تلك التحرٌات عـن طـرٌق أجهزة التفتٌش و تثبت هذه التحرٌات فً النماذج المعدة لهذا
الؽرض مـن واقع مناقشة طرفً العبلقة ( صاحب العمل و العامل ) و ؼٌرهم ممن ٌمكن
االسترشاد بؤقوالهم و السجـبلت و الدفاتر الموجودة لدي صاحب العمل أو أٌة مستندات أخرى
ٌمكن االعتماد علٌها و ٌوقع كل من العامل و صاحب العمل علً النماذج علً أن ٌشٌـر
المفتـش تفصٌبل إلً مصـادر البٌانات التً أثبتها بالنماذج.
وٌجوز للصندوق أن ٌعتمد فً تحرٌاته علً البٌانات و المعلومات التً تتضمنها تقارٌـر
اللجان التً تشكل لهذا الؽرض .
( )6مع مراعاة أحكام المادة (  )152من قانون التؤمٌن اإلجتماعى ٌكون للمفتشٌن الذٌن ٌنتدبهم
الصندوق حق فحص المستندات والدفاتر الحسابٌة والمٌزانٌات واإلطبلع على ملفات العاملٌن
للتحقق من الوفاء بكافة مستحقات الصندوق والتثبت من تنفٌذ ما ٌستلزمه القانون من
إجراءات وذلك فى ضوء سلطات الضبطٌة القضابٌة المكفولة لمفتشى الصندوق المختص.
وٌلتزم صاحب العمل بموافاة الصندوق المختص ببٌان معتمد من مصلحة الضرابب بتكلفة
األجور وعدد العاملٌن عن السنوات السابقة وذلك بناء على طلب الصندوق .
( )7فً حالة وجود نزاع بٌن العامل و صاحب العمل حول إثبات عبلقة العمل فٌمكن االستعانة
بمكتب عبلقات العمل لتحقٌق هذا النزاع  ،و إذا كـان النـزاع حـول األجور ٌجوز للصندوق
أن ٌسترشد بؤجر المثل فً ضوء مستوٌات األجور التً تحددها اللجان الفنٌة ما لم ٌقدم
صاحب العمل دلٌبل علً عكسها .
( )8فً حالة حسـاب الصندوق االشتـراكات علً أساس التحرٌات ٌلتزم بإخطار صاحب العمل
بقٌمة االشتراكات و ما ٌكون قد استحق علٌه من مبالػ إضافٌة و ذلك بخطاب موصى علٌه
بعلم الوصول .
ولصـاحب العمل االعتراض علً تلك المطالبة بخطاب موصى علٌه مع علم الوصل خبلل
ثبلثٌن ٌوما من تارٌـخ استبلمه اإلخطار مع أداء مبلػ مقداره خمسة جنٌهات رسم اعتراض
وعلً الصندوق الرد خبلل ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ ورود االعتراض إلٌه .
ولصاحب العمل فً حالة رفض الصندوق اعتراضه أن ٌطلب عرض النزاع علً لجان
فحص المنازعات المشار إلٌها بالمادة  157من قانون التؤمٌن اإلجتماعً و ذلك خبلل ثبلثٌن
ٌوما من تارٌخ استبلمه اإلخطار بالرفض  ،و تصدر اللجنة قرارها فً منازعة صاحب
العمل فً حدود طلباته و تقدٌر الصندوق .
وٌقوم الصندوق بإعبلن القرار الصادر من اللجنة لصاحب العمل بخطاب موصى علٌه مع
علم الوصول  ،كما ٌلتزم بتعدٌل المستحقات وفقا لقرار اللجنة  ،ولصاحب العمل الطعن فً
قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خبلل الثبلثٌن ٌوما التالٌة لصدوره  ،و فً حالة فوات
مٌعاد الطعن دون حدوثه ٌصبح الحساب نهابٌا .
 -8جبر كسر القرش :
ٌجبر كسر القرش قرشا فً إجمالى كل من المبالػ التى ٌلتزم صاحب العمل بؤدابها إلى الصندوق .
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 -9المسئول عن أداء االشتراكات واألقساط و مواعٌد األداء :
أٌ -لتزم صاحب العمل بؤداء االشتراكات كاملة إلـً الصندوق ( حصته و حصة العامل ) و له حـق
الرجوع علً عماله بنسبة حصتهم  ،كما ٌلتزم بإقتطاع األقساط المستحقة علٌهم وتورٌدها إلً
الصندوق .
وٌتحمل صاحب العمل بالمصارٌؾ التً ٌتكبدها فً إرسال االشتراكات إلً الصندوق و ٌكون
الوفاء باالشتراكات وبؤٌة مبالػ مستحقة للصندوق بموجب شٌكات .
و بالنسبة لصاحب العمل من القطاع الخاص ٌجب أن تكون الشٌكات مقبولة الدفع .
وٌتحدد تارٌخ سداد االشتراكات و المبالػ المستحقة للصندوق بتارٌخ تسلمها الشٌك .
بٌ -لتزم صاحب العمل بؤداء اإلشتراكات فً المواعٌد االتٌة :
( )1بالنسبة لمنشؤت الجهاز اإلداري للدولة والقطاع العام :
تكون االشتراكات المستحقة عن األجر األساسً للصندوق واجبة األداء فً أول الشهر التالً
لشهر استحقاق هذا األجر  ،و االشتراكات المستحقة عن األجر المتؽٌر واجبة األداء فً أول
الشهر التالً لشهر الصرؾ .
( )2بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص :
تكون اإلشتراكات المستحقة عن كل من األجرٌن األساسً والمتؽٌر واجبة األداء فً أول
الشهر التالً للشهر المستحق عنه اإلشتراك ( وذلك لتثبٌت وعاء أداء اإلشتراكات عن كل من
األجرٌن األساسً والمتؽٌر – باجر اإللتحاق لدي صاحب العمل  ،ثم أجر ٌناٌر من كل سنة
تالٌة ) .
( )3تإدي األقساط المستحقة علً المإمن علٌهم و المبالػ األخرى التً أخطر الصندوق صاحب
العمل بتحصٌلها من أجور المإمن علٌهم لسداد مدٌونٌاتهم لها  -وذلك فً مٌعاد وجوب أداء
االشتراكات عن األجر األساسً .
( )4ال ٌستحق القسط عن الشهر الذي تنتهً فٌه الخدمة لدي صاحب العمل  ،إذا لم ٌكن هذا
الشهر كامبل  ،وٌستحق القسط كامبل عن الشهر الذي تبدأ فٌه الخدمة لدي صاحب عمل جدٌد
أٌا كان ٌوم اإللتحاق .
 - 10الجزاء المترتب على التؤخٌر أو التخلف عن أداء االشتراكات :
أ  -التؤخٌر ٌعنى األداء بعد تارٌخ وجوب األداء  ،أما التخلؾ فٌعنى القعود عن تنفٌذ االلتزام أصبل"
وٌتمثل فى عدم اشتراك صاحب العمل عن كل أو بعض عماله أو أدابه االشتراكات على أساس
أجور ؼٌر حقٌقٌة  ،وٌرتب القانون على وقوع أٌهما جزاء على صاحب العمل ٌتمثل فً التزامه
بؤداء مبلػ أضافً بواقع  % 1شهرٌا" ( عن الفترة السابقة علً  ) 2003/7/1من قٌمة المبالػ
المستحقة للصندوق وذلك عن الفترة من تارٌخ وجوب األداء حتى نهاٌة شهر السداد وٌعفى
صاحب العمل من أداء هذا المبلػ إذا تم السداد خبلل خمسة عشر ٌوما" من تارٌخ وجوب األداء .
ب  -تم رفع قٌمة هذا المبلغ إلى  % 1.5شهرٌا" اعتبارا " من . 2003/7/1
وفى حالة تؤخٌر أداء االشتراك إلى سنة مالٌة تالٌة (للسنة المالٌة التً استحق خاللها
اإلشتراك) تكون قٌمة الجزاء  % 3شهرٌا ً اعتبارا من بداٌة السنة المالٌة التالٌة للسنة المالٌة التً
أستحق خبللها اإلشتراك (السنة المالٌة من  7/1إلً .)6/30
و ٌستحق المبلػ اإلضافً المشار إلٌه عن جمٌع المبالػ التً ٌلتزم صاحب العمل باقتطاعها من
أجور المإمن علٌهم و سدادها إلى الصندوق .
ج -بتارٌخ  23دٌسمبر سنة  2006صدر القانون رقم  153لسنة  2006بتعدٌل بعض أحكام قانون
التؤمٌن اإلجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة  ، 1975وٌعمل به من  24دٌسمبر – 2006
متضمنا :
إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
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فً المادة األولً منه:
ٌستبدل بنص الفقرة الثانٌة من المادة  129من قانون التؤمٌن اإلجتماعً الصادر بالقانون رقم 79
لسنة  1975النص اآلتً :
" وٌلتزم صاحب العمل فً حالة التؤخٌر فً أداء أي من المبالػ المشار إلٌها بؤداء مبلػ إضافً
سنوٌا عن مدة التؤخٌر من تارٌخ وجوب األداء حتً نهاٌة شهر السداد  ،وٌحسب المبلػ اإلضافً
بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري فً الشهر الذي ٌتعٌن سداد المبالػ
فٌه مضافا إلٌه  ، %2وٌسري ذلك علً جمٌع أصحاب األعمال بما فٌهم الجهاز اإلداري للدولة
والهٌبات العامة"
د  -صدر المنشور الوزاري رقم  3لسنة  2007بشؤن المبالػ اإلضافٌة المستحقة علً أصحاب
األعمال وفقا ألحكام القانون رقم  153لسنة  2006بتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعً
الصادر بالقانون رقم  79لسنة  - 1975متضمنا االتً :
( )1المبالغ التً ٌلتزم صاحب العمل بؤدائها ومواعٌد األداء:
(أ) اإلشتراكات المستحقة كل شهر وتشمل الحصة التً ٌلتزم بها والحصة التً ٌلتزم
بإقتطاعها من أجر المإمن علٌه  ،وذلك فً أول الشهر التالً لشهر اإلستحقاق بالنسبة
لئلشتراكات المستحقةعن األجر األساسً  ،وفً أول الشهر التالً لشهر الصرؾ بالنسبة
لئلشتراكات المستحقه عن األجور المتؽٌرة .
(ب) األقساط المستحقة عن المإمن علٌه  ،وذلك فً أول الشهر التالً لشهر اإلستحقاق .
(ج) مكافؤة نهاٌة الخدمة أو فروقها المنصوص علٌها بالبند  6من المادة  17من قانون التؤمٌن
اإلجتماعً المشار إلٌه  ،وذلك فً أول الشهر التالً لتارٌخ إنتهاء خدمة المإمن علٌه.
(د) األقساط المستحقه عن المبالػ المتؤخرة علً صاحب العمل  ،وذلك فً أول الشهر
المستحق عنه القسط .
(ه) المبالػ التً ٌقوم بخصمها من أجر المإمن علٌه فً الحدود الجابز الحجز علٌها أو
النزول عنها والتً صرفت للمإمن علٌه بدون وجه حق من الهٌبة القومٌة للتؤمٌن
اإلجتماعً فً أول الشهر التالً لوجوب إقتطاعها  ،وذلك بمراعاة أحكام المادة  158من
قانون التؤمٌن اإلجتماعً المشار إلٌه.
( )2المبالغ اإلضافٌة التً تستحق فً حالة التؤخٌر فً أداء المبالغ المستحقة فً المواعٌد
المحددة :
فً حالة تؤخر صاحب العمل عن أداء أي من المبالػ المشار إلٌها فً البند ( ٌ ، )1لتزم بؤداء
هذه المبالػ مضافا إلٌها مبلؽا إضافٌا عن كل شهر عن مدة التؤخٌر وذلك من تارٌخ وجوب
األداء حتً نهاٌة شهر السداد  ،وٌقدر المبلػ اإلضافً وفقا لما ٌؤتً :
(أ) المبالغ التً أستحقت قبل  2003/7/1ولم ٌتم سدادها:
  %1شهرٌا من تارٌخ وجوب األداء حتً 2003/6/30  %1.5شهرٌا حتً 2004/6/30  %3شهرٌا إعتبارا من  2004/7/1حتً 2006/12/31 سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري شهرٌا مضافا إلٌه  %2من تارٌخوجوب األداء حتً نهاٌة شهر السداد وذلك إعتبارا من . 2007/1/1
(ب) المبالغ التً تستحق إعتبارا من  2003/7/1حتً : 2006/12/31
  %1.5شهرٌا عن كل شهر خبلل السنة المالٌة األولً التً أستحق خبللها هذا المبلػ.  %3شهرٌا عن كل شهر تؤخٌر عن السنوات المالٌة التالٌة حتً .2006/12/31 سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري شهرٌا مضافا إلٌه  %2من تارٌخوجوب األداء حتً نهاٌة شهر السداد وذلك إعتبارا من .2007/1/1

إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
في لبَىٌ انخأييٍ االجخًبػي انظبدر ببنمبَىٌ رلى  79نسُت 1975

يحًذ حبيذ انظيبد – نيهي يحًذ انىسيزي

65/41

w: www.elsayyad.net

أغسطس 2019

مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثانٌة

(ج) المبالغ التً تستحق إعتبارا من :2007/1/1
 %2من تارٌخ
سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري شهرٌا مضافا إلٌه
وجوب األداء حتً نهاٌة شهر السداد وذلك إعتبارا من .2007/1/1
وحٌث تطور سعر الخصم المعلن من البنك المركزي اعتبارا من  2007/1/1كما ٌلً:
التارٌخ
2007/01/01
2008/06/29
2008/08/10
2008/09/21
2009/02/15
2009/03/29
2009/05/17
2009/06/21
2009/08/02
2011/11/28
2013/03/24
2013/08/04
2013/09/22
2013/12/08
2014/07/20
2015/01/18
2015/12/27
2016/03/20
2016/06/19
2016/11/03
2017/05/22
2017/07/09
2018/02/18
2018/04/01
2019/02/17
2019/08/22

سعر الخصم المعلن
%09.00
%10.00
%11.00
%11.50
%10.50
%10.00
%09.50
%09.00
%08.50
%09.50
%10.25
%09.75
%09.25
%08.75
%09.75
%09.25
%09.75
%11.25
%12.25
%15.25
%17.25
%19.25
%18.25
%17.25
%16.25
%14.75

فإن المبلغ االضافً فً حالة التؤخٌر فً األداء ٌكون وفقا للنسب المحددة فً :
مرفق رقم  : 5نسب المبالػ اإلضافٌة المستحقة عن المبالػ التً لم تسدد فً الموعد
القانونً وفقا لتوارٌخ استحقاق هذه المبالػ
( )3ال ٌستحق مبلػ إضافً عن المبالػ التً ٌقوم صاحب العمل بخصمها من أجر المإمن علٌه
فً الحدود الجابز الحجز علٌها أو النزول عنها والتً صرفت للمإمن علٌه بدون وجه حق
من الهٌبة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعً إال عن مدة التؤخٌر التً تبدأ من 2007/7/1
( )4تسري المبالػ اإلضافٌة المشار إلٌها علً جمٌع أصحاب األعمال بما فٌهم الجهاز اإلداري
للدولة والهٌبات العامة .
إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
في لبَىٌ انخأييٍ االجخًبػي انظبدر ببنمبَىٌ رلى  79نسُت 1975
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 -11ضمانات تحصٌل حقوق الصندوق :
أ – لمستحقات الصندوق حق اإلمتٌاز على جمٌع أموال المدٌن وتستوفى بعد المصروفات القضابٌة
وعلى ذلك فبل ٌتزاحم الصندوق مع باقى دابنى صاحب العمل وال ٌشترك معهم فى قسمة الؽرماء
فى حالة اإلعسار واإلفبلس .
ب – للصندوق تحصٌل مستحقاته المقـررة بقانـون التـؤمٌن االجتماعً عن طرٌق الحجز اإلداري ،
وبذلك ٌجوز له الحجز على أموال المدٌن مباشرة بمعرفته بدون إجراءات قضابٌة (القانون رقم
 308لسنة . )1955
وٌشترط لصحة الحجز أن ٌسبقه إخطار من الصندوق بقٌمة المبالػ المطلوبة كلها وإال كان
الحجز باطبل"  ،كما ٌشترط الخلو من النزاع  ،وٌجوز لصاحب الشؤن رفع اإلشكاالت ضد هذا
الحجز أمام المحاكم المدنٌة العادٌة .
ج ٌ -لتزم صاحب العمل بمساعدة الصندوق فى تحصٌل مستحقاته قبل المإمن علٌه فهو مسبول عن
أداء حصة المإمن علٌه فى االشتراكات واألقساط المستحقة علٌه .
د – ٌلتزم صاحب العمل بالحجز على أجر المإمن علٌه لسداد متجمد االشتراكات ومتجمد المبالػ
المستحقة للصندوق على المإمن علٌه سواء كانت مستحق علٌه سدادها بهذه الصفه أو بصفته أحد
المستحقٌن وذلك فى حدود ربع ما ٌستحق من أجر أٌا" كان مسماه .
ه -للصندوق حق الحجز على المستحقات لدٌه لسداد ما ٌكون قد استحق لها من مبالػ على صاحب
الشؤن ( مإمن علٌه – صاحب معاش – مستحق – مستفٌد ) وذلك فى حدود الربع  ،وٌجوز له
أٌضا" حجز ما ٌكون قد استحق على المإمن علٌه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالػ خصما
من مستحقات المستفٌدٌن فى حدود ربع هذه المستحقات وٌوزع الدٌن بٌنهم بنسبة المنصرؾ من
أنصبتهم .
و – للصندوق حق الحصول على القٌمة الحالٌـة لؤلقسـاط المستحقة على المإمن علٌه من مبالػ
المكافؤة وتعوٌض الدفعة الواحدة .
ز -تضمن المنشؤة فً أي ٌد كانت كافة مستحقات الصندوق وٌكون الخلؾ مسبوال بالتضامن مع
أصحاب األعمال السابقٌن عن الوفاء بجمٌع اإللتزامات المستحقه علٌهم للصندوق المختص.
وعلً ذلك فإن بٌع المحل أو نقله باإلرث أو خبلفه ال ٌإثر فً حقوق الصندوق الذي ٌمكنه
مطالبة الحابز بجمٌع المستحقات المتؤخرة باإلضافة لحقه فً الرجوع علً السلؾ  ،وٌكون
تضامن الؽٌر من السلؾ فً حدود جزء المنشؤة الذي إنتقل إلٌه.
 - 12سجل متابعة االشتراكات واالقساط المستحقة عن المإمن علٌهم بمنشآت القطاع الخاص :
حتى تتبلفى المنشؤة تحمٌلها بمبالػ إضافٌة نتٌجة عدم التزامها بتقدٌم النماذج  ،وكذا اداء
االشتراكات واالقساط فى المواعٌد المحددة  ،وفقا لما سبق بٌانه تفصٌبل بالبنود السابقة من هذا
الفصل فإن االمر ٌقتضى :
أ  -ضشوسح انززاو انًُشأح ثهزِ انًىاعٍذ
ب  -ضرورة ان ٌتم تسلٌم النماذج والمستندات الى مكتب التؤمٌنات المختص بموجب توقٌع من
الموظـؾ المختص باالستبلم .
وحتى تتمكن المنشؤة من متابعة حسابها الجارى المسجل على الحاسب اآللى لدى الصندوق ،
فإن االمر ٌقتضى أن تستخدم المنشؤة سجبل – ٌتضمن :
أ -متابعة االشتراكات واالقساط المستحقة عن المإمن علٌهم شهرٌا
ب  -بٌانات السداد
ج – بٌانات تسلٌم االستمارات لمكنب التؤمٌن االجتماعً
حتى ٌمكنها المطابقة دورٌا مع حسابها الجارى لدى المكتب المختص .

إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
في لبَىٌ انخأييٍ االجخًبػي انظبدر ببنمبَىٌ رلى  79نسُت 1975

يحًذ حبيذ انظيبد – نيهي يحًذ انىسيزي

65/43

w: www.elsayyad.net

أغسطس 2019

مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثانٌة

وٌتكون هذا السجل من مجموع تسوٌات التؤمٌنات االجتماعٌة الشهرٌة
وعهً أٌ رزضًٍ انزسىٌخ انشهشٌخ انًشبس انٍهب :
أ  -الشهر المستحق عنه االشتراكات واالقساط
ب  -إجمالى األجور (أساسٌة  ،متؽٌرة ) المستحقة عن هذا الشهر .
ج  -إجمالى االشتراكات (أساسٌة  ،متؽٌرة ) المستحقة عن هذا الشهر
د  -إجمالى األقساط (عن المإمن علٌهم ) المستحقه عن هذا الشهر
هـ – بٌانات السداد لكل من االشتراكات  ،واألقساط وٌتضمن :
( )1رقم الشٌك أو اإلٌصال
( )2تارٌخ السداد
( )3القٌمة المسددة
و  -حركة التحاق المإمن علٌهم خالل الشهر  -وتتضمن :
( )1الرقم التؤمٌنى
( )2اإلســـم
( )3األجر االساسى واألجر المتؽٌر
( )4االقساط الشهرٌة المستحقة على المإمن علٌه
( )5تارٌخ االلتحاق
( )6رقم وتارٌخ تسلٌم االستمارة رقم  1للمكتب المختص
ز – األقساط المضافة خالل الشهر – وتتضمن :
األقساط التً استجدت علً العاملٌن الموجودٌن فعبل بالمنشؤة .
ح  -حركة ترك الخدمة للمإمن علٌهم خالل الشهر  -وتتضمن :
( )1الرقم التؤمٌنى
( )2اإلسم
( )3األجر األساسى واألجر المتؽٌر
( )4األقساط الشهرٌة المستحقة على المإمن علٌه
( )5تارٌخ الــترك
( )6رقم وتارٌخ تسلٌم االستمارة رقم  6للمكتب المختص
ط – األقساط المستبعدة خالل الشهر – وتتضمن :
األقساط التً انتهت بالنسبة للعاملٌن الموجودٌن فعبل بالمنشؤة .
وقد ٌكون من المناسب أن ٌبدأ تنفٌذ انشاء هذا السجل إعتبارا من أول سنة مٌالدٌة حتً ٌمكن
االعتماد علً بٌانات االستمارة رقم  2التً ٌتم تقدٌمها لمكتب التؤمٌنات االجتماعٌة فً ٌناٌر فً
إنشاء هذا السجل .
وٌراعى أن ٌتم إعداد بٌان بالمإمن علٌهم المستحق علٌهم أقساط فى ٌناٌر من كل عام ٌتم تسلٌمه
مع استماره رقم  ، 2أو أن ٌتم إضافة حقل فً هذه االستمارة لؤلقساط المستحقة علً المإمن علٌهم
– بحٌث تتضمن اجمالٌات هذه االستمارة باإلضافة إلً األجور األساسٌة والمتؽٌرة – جملة األقساط
المستحقة علً المإمن علٌهم فً ٌناٌر .
وٌمكن تصور السجل والتسوٌة المشار الٌهما فى مثال عملى كما ٌلى :
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أوال  :التسوٌة عن شهر ٌناٌر : 2018
سجل متابعة االشتراكات واالقساط المستحقة
عن المإمن علٌهم بمنشآت القطاع الخاص
تسوٌة التؤمٌنات االجتماعٌة عن شهر
ٌناٌر 2018
رقم المنشؤة 003425 :
الرقم
التؤمٌنى

اسم المنشؤة  :شركه المفتاح الذهبى
بٌانات المإمن علٌهم
تارٌخ التحاق
أو ترك

االسم

األجر
بٌانات تسلٌم االستمارة
رقم
792

إجمالى استمارة ٌ 2ناٌر 2018

أساسى

تارٌخ
2018/1/30

قرش
00

جنٌه
32000

متغٌر
قرش
00

جنٌه
24000

باقى التسوٌة فى الصفحة التالٌة >
( تابع الصفحة السابقة )
االشتراكات
أساسى
جنٌه
قرش
12800
00

األقساط

جملة المستحق

متغٌر
قرش
00

جنٌه
8400

قرش
00

جنٌه
120

قرش
00

جنٌه
21320

بٌانات السداد
رقم الشٌك
القٌمة
أو اإلٌصال
جنٌه
قرش
اٌصال
21320
00
1243

التارٌخ
2018/2/10

ثانٌا  :التسوٌة عن شهر فبراٌر : 2018
وتبدأ ببٌانات الشهر السابق (ٌناٌر  ) 2018وتتمثل فً :
أ – إجمالً األجور األساسٌة
ب – إجمالً األجور المتؽٌرة
ج – إجمالً األقساط
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تسوٌة التؤمٌنات االجتماعٌة عن شهر
فبراٌر 2018
إسم المنشؤة  :شركة المفتاح الذهبى
رقم المنشؤة 003425 :
بٌانات المإمن علٌهم
تارٌخ التحاق
اإلسم
أو ترك

الرقم
التؤمٌنى

إجمالى الشهر السابق
حركة التحاق المإمن علٌهم خالل الشهر
18/2/5
محمود كامل
324
18/2/6
سٌد أحمد على
412
األقساط المضافة خالل الشهر
زٌنب عبد العال أحمد
116
االجمله
االجمالى
حركة ترك الخدمة للمإمن علٌهم خالل الشهر
18/2/17
عٌد حامد
815
18/2/20
سلوى حسن
940
األقساط المستبعدة خالل الشهر
منٌر فخري جرجس
415
جمله
األجور واالشتراكات واألقساط المستحقة عن الشهر الحالى

األجر
بٌانات تسلٌم
االستمارة
تارٌخ
رقم

120
130

18/2/10
18/2/12

61
65

18/2/20
18/2/22

متغٌر

أساسى
قرش
00

جنٌه
32000

قرش
00

جنٌه
24000

00
00

1000
0800

00
00

0500
0200

00
00

1800
33800

00
00

0700
24700

00
00

0600
0400

00
00

0200
0500

00
00

1000
32800

00
00

0700
24000

باقى التسوٌة فى الصفحة التالٌة >
( تابع الصفحة السابقة )
االشتراكات
أساسى

األقساط

جملة المستحق

متغٌر

قرش

جنٌه

قرش

جنٌه

00

13120

00

8400

بٌانات السداد
رقم
الشٌك أو
اإلٌصال

القٌمة
قرش
00

جنٌه
120

00
00

005
010

00
00
00

005
020
140

00
00

000
020

00
00
00

005
025
115

قرش

جنٌه

00

21635

إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
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قرش

00

التارٌخ

جنٌه

21635

اٌصال
4629
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مالحظات :
ٌ – 1بدأ الشهر التالى ( مارس  ) 2018ببٌانات الشهر السابق ( فبراٌر  ) 2018وتتمثل فً :
أ – إجمالً األجور األساسٌة
ب – إجمالً األجور المتؽٌرة
ج – إجمالً األقساط
وهكذا .....
 – 2عند تقدٌم استمارة  2جدٌدة ٌتم استخدام بٌاناتها فً إعداد التسوٌة عن الشهر الذي تقدم عنه هذه
االستمارة والتً ٌتم االعتماد علٌها فً إعداد التسوٌات الشهرٌة التالٌة
ٌ – 3مكن إعداد التسوٌة آلٌا من خبلل البٌانات المتوافرة فً نظام شبون العاملٌن والمرتبات شانها فً ذلك
شؤن استمارة  2التً ٌتم إعدادها آلٌا – وذلك بعد إضافة بٌانات تسلٌم االستمارات وبٌانات السداد
 – 4تسلم صورة من التسوٌة الشهرٌة إلً مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة مع شٌك السداد عن الشهر المعد
عنه هذه التسوٌة
 – 5مجموع التسوٌات الشهرٌة ٌتكون منها سجل متابعة االشتراكات واألقساط المستحقة عن المإمن
علٌهم بمنشآت القطاع الخاص
متابعة ومراجعة حسابها الجارى المسجل على
 - 6تتمكن المنشؤة من خالل هذه التسوٌات الشهرٌة
الحاسب اآللى لدى الصندوق

إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
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المرفقات
مرفق رقم 1
الحد األقصً ألجر االشتراك األساسً
الحد األقصً الشهري
جنٌه
0208.33
0250.00
0300.00
0337.50
0375.00
0412.50
0450.00
0500.00
0525.00
0550.00
0575.00
0600.00
0625.00
0650.00
0675.00
0700.00
0725.00
0750.00
0775.00
0800.00
0850.00
0875.00
0912.50
0987.50
1012.50
1120.00
1240.00
1370.00
1510.00
1670.00
1840.00
2030.00
2240.00

فترة السرٌان
من
1975/9/1
1981/7/1
1992/7/1
1993/7/1
1994/7/1
1995/7/1
1996/7/1
1997/7/1
1998/7/1
1999/7/1
2000/7/1
2001/7/1
2002/7/1
2003/7/1
2004/7/1
2005/7/1
2006/7/1
2007/7/1
2008/7/1
2009/7/1
2010/7/1
2011/7/1
2012/7/1
2013/5/1
2014/7/1
2015/7/1
2016/7/1
2017/7/1
2018/7/1
2019/7/1
2020/7/1
2021/7/1
2022/7/1

إلً
1981/6/30
1992/6/30
1993/6/30
1994/6/30
1995/6/30
1996/6/30
1997/6/30
1998/6/30
1999/6/30
2000/6/30
2001/6/30
2002/6/30
2003/6/30
2004/6/30
2005/6/30
2006/6/30
2007/6/30
2008/6/30
2009/6/30
2010/6/30
2011/6/30
2012/6/30
2013/4/30
2014/6/30
2015/6/30
2016/6/30
2017/6/30
2018/6/30
2019/6/30
2020/6/30
2021/6/30
2022/6/30
2023/6/30

مالحظة :
طبقا للتعدٌل الوارد بالقانون رقم  120لسنة  2014للمادة  ( 5بند ط ) ٌ :تحدد الحدان األدنى واألقصى
السنوى لهذا األجر بقٌمة كل منهما فى  ، 2014/7/1وٌتم زٌادتهما سنوٌا ً فى أول ٌولٌو من كل عام بنسبة
 %10منسوبة إلى كل منهما فى شهر ٌونٌو السابق  ،وفى تحدٌد الحدٌن المشار إلٌهما ٌراعى جبر كل من
الحدٌن األدنى واألقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنٌهات.
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مرفق رقم 2
الحد األدنً ألجر االشتراك األساسً
فً القطاع الخاص
الحد األدنً الشهري
جنٌه
012.00
020.00
025.00
030.00
035.00
045.00
084.00
087.50
091.00
094.50
098.00
101.50
105.00
108.50
112.00
119.00
122.50
127.75
138.25
141.75
160.00
180.00
200.00
220.00
250.00
280.00
310.00
350.00

فترة السرٌان
من
1975/9/1
1980/5/1
1981/7/1
1983/7/1
1984/7/1
1994/7/1
2001/7/1
2002/7/1
2003/7/1
2004/7/1
2005/7/1
2006/7/1
2007/7/1
2008/7/1
2009/7/1
2010/7/1
2011/7/1
2012/7/1
2013/5/1
2014/7/1
2015/7/1
2016/7/1
2017/7/1
2018/7/1
2019/7/1
2020/7/1
2021/7/1
2022/7/1

إلً
1980/4/30
1981/6/30
1983/6/30
1984/6/30
1994/6/30
2001/6/30
2002/6/30
2003/6/30
2004/6/30
2005/6/30
2006/6/30
2007/6/30
2008/6/30
2009/6/30
2010/6/30
2011/6/30
2012/6/30
2013/4/30
2014/6/30
2015/6/30
2016/6/30
2017/6/30
2018/6/30
2019/6/30
2020/6/30
2021/6/30
2022/6/30
2023/6/30

مالحظات :
 - 1الحد األدنً  84جنٌها شهرٌا من  2001/7/1وٌزاد سنوٌا بقٌمة العبلوة الخاصة التى ضمت
األساسى بحد أقصى مقداره نسبة العبلوة من  35جنٌها .
 – 2طبقا للتعدٌل الوارد بالقانون رقم  120لسنة  2014للمادة  ( 5بند ط ) ٌ :تحدد الحدان األدنى واألقصى
السنوى لهذا األجر بقٌمة كل منهما فى  ، 2014/7/1وٌتم زٌادتهما سنوٌا ً فى أول ٌولٌو من كل عام
بنسبة  %10منسوبة إلى كل منهما فى شهر ٌونٌو السابق  ،وفى تحدٌد الحدٌن المشار إلٌهما ٌراعى جبر
كل من الحدٌن األدنى واألقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنٌهات.

لؤلجر
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مرفق رقم 3
الحد األقصً ألجر االشتراك المتغٌر
إعتبارا من

1984/04/1
1987/07/1
1992/07/1
2008/07/1
2009/07/1
2010/07/1
2011/07/1
2012/07/1
2013/01/1
2014/01/1

2015/01/1
2016/01/1
2017/01/1
2018/01/1
2018/07/1

2018/07/1
2019/01/1
2020/01/1
2021/01/1
2022/01/1
2023/01/1

الحد األقصً ألجر االشتراك المتغٌر (جنٌه)
باقً المإمن علٌهم
لمن ٌشغل منصب وزٌر
ومن ٌعامل معاملة هذا
المنصب من حٌث المرتب
والمعاش
شهري
سنوي
شهري
سنوي
0375
04500
0375
04500
0750
09000
0500
06000
0625
07500
1000
12000
0750
09000
1500
18000
0900
10800
1050
12600
1200
14400
1800
21600
ٌزاد الحد األقصى المشار إلٌه بنسبة  % 15سنوٌا ً منه فى بداٌة كل سنة مٌبلدٌة
1380
16560
2070
24840
ٌكون الحد األقصى ألجر إعتباراً من ٌ 2014/1/1كون الحد األقصى ألجر االشتراك
المتؽٌر بواقع 19080جنٌه سنوٌا ً  ،وٌزاد الحد األقصى فى
االشتراك المتؽٌر لهذه
بداٌة كل سنة مٌبلدٌة بنسبة  %15من الحد األقصى لهذا األجر
الفبة  24840جنٌها
فى نهاٌة السنة السابقة  ،وفً تحدٌد الحد األقصً السنوي ٌراعً
سنوٌا ً أو الحد األقصى
جبر الحد األقصً الشهري إلً أقرب  10جنٌهات .
لباقً المإمن علٌهم
أٌهما أكبر
1590
19080
2070
24840
1830
21960
2070
24840
2110
25320
2430
29160
2800
( 33600عن  6شهور=)16800
قرار وزٌر التؤمٌنات رقم  143لسنة  2018بشان تعدٌل بعض أحكام قرار وزٌر المالٌة
والتامٌنات رقم  554لسنه  ، 2007وتضمنت المادة األولً منه :
(ٌستبدل بتص الفقرة (الثانٌة) من البند ثانٌا من المادة  18من قرار وزٌر المالٌة رقم 554
لسنة  2007المشار الٌه النص اآلتً :
"واعتبارا من ٌ 2018/7/1كون الحد االقصً ألجر االشتراك المتؽٌر  40320جنٌه سنوٌا
وٌزاد الحد األقصً فً بداٌة كل سنة مٌبلدٌة بنسبة  %20من الحد األقصً لهذا األجر فً
نهاٌة السنه السابقة  ،وفً تحدٌد الحد األقصً السنوي ٌراعً جبر الحد األقصً الشهري الً
أقرب عشرة جنٌهات "(
3360
( 40320عن  6شهور=)20160
4040
48480
4850
58200
5820
69840
6990
83880
8390
100680
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مرفق رقم 4
الحد األدنً ألجر االشتراك التؤمٌنً
إعتبارا من
2016/07/1
2017/07/1
2018/07/1
2019/07/1
2020/07/1
2021/07/1
2022/07/1
2023/07/1

نسبة الزٌادة %
25
25
25
25
25
10
10

الحد األدنً ( جنٌه )
0400.00
0500.00
0625.00
0781.25
0976.56
1220.70
1342.77
1477.05

 - 1الحد األدنً ألجر اإلشتراك التؤمٌنً  400جنٌه شهرٌا من 2016/07/1
ٌ - 2زاد هذا الحد بنسبة (  ) % 25سنوٌا لمدة خمس سنوات
 - 3ثم تعدل الزٌادة إلً (  ) % 10سنوٌا
 - 4علً أال ٌقل أجر اإلشتراك التؤمٌنً عن الحد األدنى لؤلجر المحدد وفقا ً لقانون العمل .
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مرفق رقم 5
نسب المبالغ اإلضافٌة المستحقة
عن المبالغ التً لم تسدد فً الموعد القانونً
وفقا لتوارٌخ استحقاق هذه المبالغ
أوال  :المبالغ المستحقة خالل الفترة
من  1975 / 9 / 1الً 2003 / 6 / 30
المبلغ اإلضافً عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء
المعامل الشهري
الً
من
%1
2003 / 6 / 30
1975 / 9 / 1
% 1.5
2004 / 6 / 30
2003 / 7 / 1
%3
2006 / 12 / 31
2004 / 7 / 1

مالحظة :
فً حالة عدم األداء حتً ٌ 2006 / 12 / 31تم االستكمال من الجدول سادسا.
ثانٌا  :المبالغ المستحقة خالل الفترة
من  2003 / 7 / 1الً 2004 / 6 / 30
المبلغ اإلضافً عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء
المعامل الشهري
الً
من
% 1.5
2004 / 6 / 30
2003 / 7 / 1
%3
2006 / 12 / 31
2004 / 7 / 1

مالحظة :
فً حالة عدم األداء حتً ٌ 2006 / 12 / 31تم االستكمال من الجدول سادسا.
ثالثا  :المبالغ المستحقة خالل الفترة
من  2004 / 7 / 1الً 2005 / 6 / 30
المبلغ اإلضافً عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء
المعامل الشهري
الً
من
% 1.5
2005 / 6 / 30
2004 / 7 / 1
%3
2006 / 12 / 31
2005 / 7 / 1

مالحظة :
فً حالة عدم األداء حتً ٌ 2006 / 12 / 31تم االستكمال من الجدول سادسا.
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رابعا  :المبالغ المستحقة خالل الفترة
من  2005 / 7 / 1الً 2006 / 6 / 30
المبلغ اإلضافً عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء
المعامل الشهري
الً
من
% 1.5
2006 / 6 / 30
2005 / 7 / 1
%3
2006 / 12 / 31
2006 / 7 / 1

مالحظة :
فً حالة عدم األداء حتً ٌ 2006 / 12 / 31تم االستكمال من الجدول سادسا.
خامسا  :المبالغ المستحقة خالل الفترة
من  2006 / 7 / 1الً 2006 / 12 / 31
المبلغ اإلضافً عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء
المعامل الشهري
الً
من
% 1.5
2006 / 12 / 31
2006 / 7 / 1

مالحظة :
فً حالة عدم األداء حتً ٌ 2006 / 12 / 31تم االستكمال من الجدول سادسا.
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سادسا  :المبالغ المستحقة خالل الفترة
من  2007 / 1 / 1الً ........................
المبلغ اإلضافً عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء
المعامل الشهري
الً
من
% 12 / 11
2008 / 06 / 30
2007 / 01 / 1
% 12 / 12
2008 / 08 / 31
2008 / 07 / 1
% 12 / 13
2008 / 09 / 30
2008 / 09 / 1
% 12 / 13.5
2009 / 02 / 28
2008 / 10 / 1
% 12 / 12.5
2009 / 03 / 31
2009 / 03 / 1
% 12 / 12
2009 / 05 / 31
2009 / 04 / 1
% 12 / 11.5
2009 / 06 / 30
2009 / 06 / 1
% 12 / 11
2009 / 08 / 31
2009 / 07 / 1
% 12 / 10.5
2011 / 11 / 30
2009 / 09 / 1
% 12 / 11.5
2013 / 03 / 31
2011 / 12 / 1
% 12 / 12.25
2013 / 08 / 31
2013 / 04 / 1
% 12 / 11.75
2013 / 09 / 30
2013 / 09 / 1
% 12 / 11.25
2013 / 12 / 31
2013 / 10 / 1
% 12 / 10.75
2014 / 07 / 31
2014 / 01 / 1
% 12 / 11.75
2015 / 01 / 31
2014 / 08 / 1
% 12 / 11.25
2015 / 12 / 31
2015 / 02 / 1
% 12 / 11.75
2016 / 03 / 31
2016 / 01 / 1
% 12 / 13.25
2016 / 06 / 30
2016 / 04 / 1
% 12 / 14.25
2016 / 11 / 30
2016 / 07 / 1
% 12 / 17.25
2017 / 05 / 31
2016 / 12 / 1
% 12 / 19.25
2017 / 07 / 31
2017 / 06 / 1
% 12 / 21.25
2018 / 02 / 28
2017 / 08 / 1
% 12 / 20.25
2018 / 03 / 31
2018 / 03 / 1
% 12 / 19.25
2019 / 02 / 28
2018 / 04 / 1
% 12 / 18.25
2019 / 08 / 31
2019 / 03 / 1
% 12 / 14.75
2019 / 09 / 1
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مرفق رقم 6
جدول رقم ()13
المرفق بالقرار الوزاري رقم  554لسنة 2007
أجر االشتراك األساسً
فً تارٌخ بداٌة االشتراك للمإمن علٌهم من العاملٌن بالجهاز اإلداري للدولة
والهٌئات العامة الخاضعٌن ألحكام قانون الخدمة المدنٌة الذٌن ٌلتحقون بالخدمة بعد 2015/6/30
مضاف بالقرار الوزاري  310لسنة  2017الصادر بتارٌخ  2017/05/25وٌعمل به اعتبارا من
2016/07/1
تارٌخ اإللتحاق
بالعمل
من 2015/7/1
من 2016/7/1
من 2017/7/1
من 2018/7/1
من 2019/7/1

الثالثة (ج)
270
300
330
360
400

الرابعة (ب)
فنً كاتب
230
260
290
320
350

الخامس (ب)
معاون خدمة/حرفً
220
240
270
300
330

السادس (ب)
معاون خدمة
220
240
270
300
330

ملحوظة  :وٌزاد هذا األجر بنسبة  % 9سنوٌا فً أول ٌولٌو من كل عام منسوبة إلً األجر األساسً فً
شهر ٌونٌو السابق .

إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
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أمثلة تطبٌقٌة
مثال رقم (: )1
 2017/7/12وكان قد بدأ نشاطه
تقدم صاحب عمل بالمستندات لئلشتراك عن منشؤته وعماله فى
إعتبارا" من أول ٌولٌو  – 2017وبتارٌخ  2018/1/10تقدم لسداد المبالػ المستحقة علٌه .
مطلوب تحدٌد هذه المبالغ بفرض أن أجر االشتراك الشهرى  1000جنٌه .
فى هذه الحالة ٌلتزم صاحب العمل بؤداء المبالػ اآلتٌة :
 – 1االشتراكات الشهرٌة عن المدة من ٌولٌو  2017إلى دٌسمبر 2017
=  6 × 1000شهور =  6000جنٌه
 % 12 / 21.25 – 2مبلػ إضافى شهري  ،عن كل من الشهور التى انتهت مهلة األداء بالنسبة لها :
شهر االستحقاق
ٌولٌو 2017
أؼسطس 2017
سبتمبر 2017
أكتوبر 2017
نوفمبر 2017
دٌسمبر 2017

تارٌخ
االستحقاق
2017/08/1
2017/09/1
2017/10/1
2017/11/1
2017/12/1
2018/01/1

تارٌخ انتهاء مهلة
األداء
2017/08/15
2017/09/15
2017/10/15
2017/11/15
2017/12/15
2018/01/15

مدة التؤخٌر حتى
2018/1/10
 6شهور
 5شهور
 4شهور
 3شهور
 2شهر
-

مالحظات :
أ – تم حساب مدة التؤخٌر عن الشهور من ي ولٌو  2017حتى نوفمبر  2017على أساس المدة من تارٌخ
االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء ( يناٌر  ) 2018وذلك إلنتهاء مهلة األداء لكل من هذه الشهور.
ب – ال ٌوجد مدة تؤخٌر بالنسبة لشهر دٌسمبر  2017حٌث أن األداء  2018/1/10قبل تارٌخ انتهاء مهلة
السداد عن هذا الشهر ( . ) 2018/1/15
وٌتم تحدٌد المبلػ اإلضافى  % 12 / 21.25كما ٌلى :
عن شهر
ٌولٌو 2017
أؼسطس 2017
سبتمبر 2017
أكتوبر 2017
نوفمبر 2017
دٌسمبر 2017
اإلجمالً

االشتراك الشهري
جنٌه
1000
1000
1000
1000
1000
1000
6000

نسبة المبلغ اإلضافً
%
% 12 / 21.25
% 12 / 21.25
% 12 / 21.25
% 12 / 21.25
% 12 / 21.25
-

عدد شهور التؤخٌر المبلغ اإلضافً
جنٌه
106.25
6
088.54
5
070.83
4
053.13
3
035.42
2
354.17
20

مالحظة:
نظرا" ألن االشتراك الشهري ثابت فً هذه الحالة  ،فإنه ٌمكن استخدام طرٌقة المتوالٌة العددٌة فى حساب
المبلػ اإلضافً وذلك كما ٌلً :

إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
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االشتراك الشهرى ×  × % 12 / 21.25عدد الشهور المتؤخرة × مدة التؤخٌر عن الشهر األول  +مدة التؤخٌر عن الشهر األخٌر
2

= 2 + 6 × 5 × % 12 / 21.25 × 1000

=

 354.17جنٌه

2

 – 3إجمالى المبالػ الواجب أداإها فى : 2018/1/10
 6000.00جنٌه
أ– االشتراكات الشهرٌة من البند ( = )1
جنٌه
0354.17
ب–  % 1مبلػ إضافى من البند ( = )2
جنٌه
6354.17
اإلجمالً
مثال رقم ()2
بفرض أن تارٌخ السداد فى المثال السابق كان  2018/2/20لبلشتراكات المستحقة من يولٌو  2017حتى
يناٌر 2018
 -1االشتراكات الشهرٌة عن المدة من يولٌو  2017الى يناٌر 2018
=  7000 = 7 × 1000جنٌه
 % 12 / 21.25 –2مبلػ إضافى عن الشهور التى انتهت مهلة األداء بالنسبة لها
شهر االستحقاق
ٌولٌو 2017
أؼسطس 2017
سبتمبر 2017
أكتوبر 2017
نوفمبر 2017
دٌسمبر 2017
2018
ٌناٌر

تارٌخ
االستحقاق
2017/08/1
2017/09/1
2017/10/1
2017/11/1
2017/12/1
2018/01/1
2018/02/1

تارٌخ انتهاء مهلة
األداء
2017/08/15
2017/09/15
2017/10/15
2017/11/15
2017/12/15
2018/01/15
2018/02/15

مدة التؤخٌر حتى
2018/2/20
 7شهور
 6شهور
 5شهور
 4شهور
 3شهور
 2شهر
 1شهر

مالحظة :
تم حساب مدة التؤخٌر عن الشهور من ي ولٌو  2017حتى ٌناٌر  2018على أساس المدة من تارٌخ
االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء ( فبراٌر  ) 2018وذلك إلنتهاء مهلة األداء لكل من هذه الشهور.
وٌتم تحدٌد المبلػ اإلضافى  % 12 / 21.25كما ٌلى :

إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
في لبَىٌ انخأييٍ االجخًبػي انظبدر ببنمبَىٌ رلى  79نسُت 1975
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عن شهر
ٌولٌو 2017
أؼسطس 2017
سبتمبر 2017
أكتوبر 2017
نوفمبر 2017
دٌسمبر 2017
2018
ٌناٌر
اإلجمالً

االشتراك الشهري
جنٌه
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
7000

أغسطس 2019

نسبة المبلغ اإلضافً
%
% 12 / 21.25
% 12 / 21.25
% 12 / 21.25
% 12 / 21.25
% 12 / 21.25
% 12 / 21.25
% 12 / 21.25

عدد شهور التؤخٌر المبلغ اإلضافً
جنٌه
123.96
7
106.25
6
088.54
5
070.83
4
053.13
3
035.42
2
017.71
1
495.84
28

مالحظة:
نظرا" ألن االشتراك الشهري ثابت فً هذه الحالة  ،فإنه ٌمكن استخدام طرٌقة المتوالٌة العددٌة فى حساب
ألـ  % 12 / 21.25وذلك كما ٌلً :
االشتراك الشهرى ×  × % 12 / 21.25عدد الشهور المتؤخرة × مدة التؤخٌر عن الشهر األول  +مدة التؤخٌر عن الشهر األخٌر
2

= 1 + 7 × 7 × % 12 / 21.25 × 1000
2

=

 495.84جنٌه

 – 3إجمالى المبالػ الواجب أداإها فى : 2018/1/10
 7000.00جنٌه
أ– االشتراكات الشهرٌة من البند ( = )1
جنٌه
0495.84
ب–  % 1مبلػ إضافى من البند ( = )2
جنٌه
7495.84
اإلجمالً
مثال رقم (: )3
بالتفتٌش علً أحد أصحاب األعمال تبٌن وجود فروق إشتراكات مستحقة للهٌبة بٌانها كما ٌلً :
جنٌه
 - 1إشتراك شهري مقداره  100خبلل عام 2003
 - 2إشتراك شهري مقداره  200خبلل عام 2004
 - 3إشتراك شهري مقداره  300خبلل عام 2005
 - 4إشتراك شهري مقداره  400خبلل عام 2006
 - 5إشتراك شهري مقداره  500خبلل عام ( 2007حتً شهر مارس )2007
وقد قام صاحب العمل بؤداء المبالػ المستحقة بتارٌخ 2007/4/10
مطلوب:
 - 1تحدٌد قٌمة اإلشتراكات المستحقة .
 - 2تحدٌد قٌمة المبالػ اإلضافٌة المستحقة .
 - 3تحدٌد قٌمة المبالػ اإلضافٌة التً تم إعفاإه منها .
 - 4تحدٌد المبالػ اإلضافٌة المسددة .

إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
في لبَىٌ انخأييٍ االجخًبػي انظبدر ببنمبَىٌ رلى  79نسُت 1975
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جنٌه
أوال :اإلشتراكات المستحقة
عن عام 1200 = 12 ×100 = 2003
عن عام 2400 = 12 ×200 = 2004
عن عام 3600 = 12 ×300 = 2005
عن عام 4800 = 12 ×400 = 2006
عن عام 1500 = 03 ×500 = 2007
13500
مجموع
ثانٌا :المبالغ اإلضافٌة المستحقة:
 - 1عن اإلشتراكات المستحقة من : 2003/5/31 – 2003/1/1
أ  -تمثل المبالػ المستحقة قبل .2003/7/1
ب  -المبالغ اإلضافٌة عن مدة التؤخٌر من تارٌخ اإلستحقاق حتً تارٌخ األداء (أبرٌل :)2007
( )1المدة من : 2003/6/30 – 2003/1/1
إشتراك شهر
ٌناٌر 2003
فبراٌر 2003
مارس 2003
إبرٌل 2003
ماٌو 2003
المجموع

القٌمة
(جنٌه)
100
100
100
100
100
500

تارٌخ
اإلستحقاق
2003/2/1
2003/3/1
2003/4/1
2003/5/1
2003/6/1

مدة التؤخٌر
بالشهر
5
4
3
2
1

نسبة المبلغ
اإلضافً
%1
%1
%1
%1
%1

المبلغ اإلضافً
(جنٌه)
5
4
3
2
1
15

ونظرا لثبات قٌمة اإلشتراك الشهري .
فإنه ٌمكن تحدٌد المبلػ اإلضافً بطرٌقة المتوالٌة العددٌة كما ٌلً:
 15 = 5 × 1+5 × %1 × 100جنٌها
2
( )2المدة من : 2004/6/30 – 2003/7/1
اإلشتراكات المتؤخرة
(جنٌه)
500

مدة التؤخٌر
بالشهر
12

نسبة المبلغ
اإلضافً
%1.5

المبلغ اإلضافً
(جنٌه)
90

( )3المدة من : 2006/12/31 – 2004/7/1
اإلشتراكات المتؤخرة
(جنٌه)
500

إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
في لبَىٌ انخأييٍ االجخًبػي انظبدر ببنمبَىٌ رلى  79نسُت 1975

مدة التؤخٌر
بالشهر
30

نسبة المبلغ
اإلضافً
%3

المبلغ اإلضافً
(جنٌه)
450
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( )4المدة من : 2007/4/30 – 2007/1/1
اإلشتراكات المتؤخرة
(جنٌه)
500

نسبة المبلغ
اإلضافً
% 12/11

مدة التؤخٌر
بالشهر
4

المبلغ اإلضافً
(جنٌه)
18.333

مالحظة :سعر الخصم المعلن من البنك المركزي (سنوٌا) = %11 = %2 + %9
 - 2عن اإلشتراكات المستحقة من : 2004/5/31 – 2003/6/1
أ  -تمثل المبالػ المستحقة قبل .2004/7/1
ب  -المبالغ اإلضافٌة عن مدة التؤخٌر من تارٌخ اإلستحقاق حتً تارٌخ األداء (أبرٌل :)2007
( )1المدة من : 2004/6/30 – 2003/7/1
إشتراك شهر

القٌمة
(جنٌه)

تارٌخ
اإلستحقاق

ٌونٌو 2003
ٌولٌو 2003
أؼسطس2003
سبتمبر 2003
أكتوبر 2003
نوفمبر2003
دٌسمبر2003
ٌناٌر 2004
فبراٌر 2004
مارس 2004
أبرٌل 2004
ماٌو 2004
المجموع

100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
1700

2003/07/1
2003/08/1
2003/09/1
2003/10/1
2003/11/1
2003/12/1
2004/01/1
2004/02/1
2004/03/1
2004/04/1
2004/05/1
2004/06/1

مدة
التؤخٌر
بالشهر
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

نسبة
المبلغ
اإلضافً
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5

المبلغ
اإلضافً
(جنٌه)
18.0
16.5
15.0
13.5
12.0
10.5
09.0
15.0
12.0
09.0
06.0
03.0
139.5

ونظرا لثبات قٌمة اإلشتراك الشهري من ٌونٌو  – 2003دٌسمبر 2003
ومن ٌناٌر  – 2004ماٌو 2004
فإنه ٌمكن تحدٌد المبلػ اإلضافً عن كل من الفترتٌن المشار إلٌهما بطرٌقة المتوالٌة
العددٌة كما ٌلً :
من ٌونٌو  – 2003دٌسمبر 2003:
 94.5 = 7 × 6+12 × %1.5 × 100جنٌه
2
من ٌناٌر  – 2004ماٌو 2004:
 45.0 = 5 × 1+5 × %1.5 × 200جنٌها
 139.5جنٌه
2

إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
في لبَىٌ انخأييٍ االجخًبػي انظبدر ببنمبَىٌ رلى  79نسُت 1975
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( )2المدة من : 2006/12/31 – 2004/7/1
اإلشتراكات المتؤخرة
(جنٌه)
1700

نسبة المبلغ
اإلضافً
%3

مدة التؤخٌر
بالشهر
30

المبلغ اإلضافً
(جنٌه)
1530

( )3المدة من : 2007/4/30 – 2007/1/1
اإلشتراكات المتؤخرة
(جنٌه)
1700

نسبة المبلغ
اإلضافً
% 12/11

مدة التؤخٌر
بالشهر
4

المبلغ اإلضافً
(جنٌه)
62.333

مالحظة :سعر الخصم المعلن من البنك المركزي (سنوٌا) = %11 = %2 + %9
 - 3عن اإلشتراكات المستحقة من : 2005/5/31 – 2004/6/1
أ  -تمثل المبالػ المستحقة قبل .2005/7/1
ب  -المبالغ اإلضافٌة عن مدة التؤخٌر من تارٌخ اإلستحقاق حتً تارٌخ األداء (أبرٌل : )2007
( )1المدة من :2005/6/30 – 2004/7/1
إشتراك شهر

القٌمة
(جنٌه)

تارٌخ
اإلستحقاق

ٌونٌو 2004
ٌولٌو 2004
أؼسطس2004
سبتمبر 2004
أكتوبر 2004
نوفمبر2004
دٌسمبر2004
ٌناٌر 2005
فبراٌر 2005
مارس 2005
أبرٌل 2005
ماٌو 2005
المجموع

200
200
200
200
200
200
200
300
300
300
300
300
2900

2004/07/1
2004/08/1
2004/09/1
2004/10/1
2004/11/1
2004/12/1
2005/01/1
2005/02/1
2005/03/1
2005/04/1
2005/05/1
2005/06/1

مدة
التؤخٌر
بالشهر
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

نسبة
المبلغ
اإلضافً
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5

المبلغ
اإلضافً
(جنٌه)
36.0
33.0
30.0
27.0
24.0
21.0
18.0
22.5
18.0
13.5
09.0
04.5
256.5

ونظرا لثبات قٌمة اإلشتراك الشهري من ٌونٌو  – 2004دٌسمبر 2004
ومن ٌناٌر  – 2005ماٌو 2005
فإنه ٌمكن تحدٌد المبلػ اإلضافً عن كل من الفترتٌن المشار إلٌهما بطرٌقة المتوالٌة
العددٌة كما ٌلً :
من ٌونٌو  – 2004دٌسمبر 2004:
إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
في لبَىٌ انخأييٍ االجخًبػي انظبدر ببنمبَىٌ رلى  79نسُت 1975
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= 7 × 6+12 × %1.5 × 200
2
من ٌناٌر  – 2005ماٌو 2005:
= 5 × 1+5 × %1.5 × 300
2

 189.0جنٌها
 67.5جنٌه
 256.5جنٌه

( )2المدة من : 2006/12/31 – 2005/7/1
اإلشتراكات المتؤخرة
(جنٌه)
2900

نسبة المبلغ
اإلضافً
%3

مدة التؤخٌر
بالشهر
18

المبلغ اإلضافً
(جنٌه)
1566

( )3المدة من : 2007/4/30 – 2007/1/1
اإلشتراكات المتؤخرة
(جنٌه)
2900

نسبة المبلغ
اإلضافً
% 12/11

مدة التؤخٌر
بالشهر
4

المبلغ اإلضافً
(جنٌه)
106.333

مالحظة :سعر الخصم المعلن من البنك المركزي (سنوٌا) = %11 = %2 + %9
 - 4عن اإلشتراكات المستحقة من : 2006/5/31 – 2005/6/1
أ  -تمثل المبالػ المستحقة قبل .2006/7/1
ب  -المبالغ اإلضافٌة عن مدة التؤخٌر من تارٌخ اإلستحقاق حتً تارٌخ األداء (أبرٌل : )2007
( )1المدة من : 2006/6/30 – 2005/7/1
إشتراك شهر

القٌمة
(جنٌه)

تارٌخ
اإلستحقاق

ٌونٌو 2005
ٌولٌو 2005
أؼسطس2005
سبتمبر 2005
أكتوبر 2005
نوفمبر2005
دٌسمبر2005
ٌناٌر 2006
فبراٌر 2006
مارس 2006
أبرٌل 2006
ماٌو 2006
المجموع

300
300
300
300
300
300
300
400
400
400
400
400
4100

2005/07/1
2005/08/1
2005/09/1
2005/10/1
2005/11/1
2005/12/1
2006/01/1
2006/02/1
2006/03/1
2006/04/1
2006/05/1
2006/06/1

إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
في لبَىٌ انخأييٍ االجخًبػي انظبدر ببنمبَىٌ رلى  79نسُت 1975

مدة
التؤخٌر
بالشهر
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

نسبة
المبلغ
اإلضافً
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5

المبلغ
اإلضافً
(جنٌه)
54.0
49.5
45.0
40.5
36.0
31.5
27.0
30.0
24.0
18.0
12.0
06.0
373.5
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ونظرا لثبات قٌمة اإلشتراك الشهري من ٌونٌو  – 2005دٌسمبر 2005
ومن ٌناٌر  – 2006ماٌو 2006
فإنه ٌمكن تحدٌد المبلػ اإلضافً عن كل من الفترتٌن المشار إلٌهما بطرٌقة المتوالٌة
العددٌة كما ٌلً:
من ٌونٌو  – 2005دٌسمبر 2005:
 283.5 = 7 × 6+12 × %1.5 × 300جنٌه
2
من ٌناٌر  – 2006ماٌو 2006:
 90.0 = 5 × 1+5 × %1.5 × 400جنٌها
 373.5جنٌه
2
( )2المدة من : 2006/12/31 – 2006/7/1
اإلشتراكات المتؤخرة
(جنٌه)
4100

نسبة المبلغ
اإلضافً
%3

مدة التؤخٌر
بالشهر
6

المبلغ اإلضافً
(جنٌه)
738

( )3المدة من : 2007/4/30 – 2007/1/1
اإلشتراكات المتؤخرة
(جنٌه)
4100

نسبة المبلغ
اإلضافً
% 12/11

مدة التؤخٌر
بالشهر
4

المبلغ اإلضافً
(جنٌه)
150.333

مالحظة :سعر الخصم المعلن من البنك المركزي (سنوٌا) = %11 = %2 + %9
 - 5عن اإلشتراكات المستحقة من : 2006/11/30 – 2006/6/1
أ  -تمثل المبالػ المستحقه قبل .2007/1/1
ب  -المبالغ اإلضافٌة عن مدة التؤخٌر من تارٌخ اإلستحقاق حتً تارٌخ األداء (أبرٌل : )2007
( )1المدة من : 2006/12/31 – 2006/7/1
إشتراك شهر

القٌمة
(جنٌه)

تارٌخ
اإلستحقاق

ٌونٌو 2006
ٌولٌو 2006
أؼسطس2006
سبتمبر 2006
أكتوبر 2006
نوفمبر2006
المجموع

400
400
400
400
400
400
2400

2006/07/1
2006/08/1
2006/09/1
2006/10/1
2006/11/1
2006/12/1

إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
في لبَىٌ انخأييٍ االجخًبػي انظبدر ببنمبَىٌ رلى  79نسُت 1975

مدة
التؤخٌر
بالشهر
6
5
4
3
2
1

نسبة
المبلغ
اإلضافً
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5
%1.5

المبلغ
اإلضافً
(جنٌه)
36.0
30.0
24.0
18.0
12.0
06.0
126.0
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ونظرا لثبات قٌمة اإلشتراك الشهري من ٌونٌو  – 2006نوفمبر 2006
فإنه ٌمكن تحدٌد المبلػ اإلضافً بطرٌقة المتوالٌة العددٌة كما ٌلً:
= 6 × 1+6 × %1.5 × 400
2
( )2المدة من : 2007/4/30 – 2007/1/1
مدة التؤخٌر
بالشهر
4

اإلشتراكات المتؤخرة
(جنٌه)
2400

 126جنٌها

نسبة المبلغ
اإلضافً
% 12/11

المبلغ اإلضافً
(جنٌه)
88

مالحظة :سعر الخصم المعلن من البنك المركزي (سنوٌا) = %11 = %2 + %9
 - 6عن اإلشتراكات المستحقة من : 2007/03/31 – 2006/12/1
أ  -تمثل المبالػ المستحقة من .2007/1/1
ب  -المبالغ اإلضافٌة عن مدة التؤخٌر من تارٌخ اإلستحقاق حتً تارٌخ األداء (أبرٌل :)2007
إشتراك شهر

القٌمة
(جنٌه)

دٌسمبر 400 2006
ٌناٌر 500 2007
فبراٌر 500 2007
مارس 500 2007
1900
المجموع

تارٌخ
اإلستحقاق
2007/01/1
2007/02/1
2007/03/1
2007/04/1

مدة
التؤخٌر
بالشهر
4
3
2
--

نسبة
المبلغ
اإلضافً
%12/11
%12/11
%12/11
--

المبلغ
اإلضافً
(جنٌه)
14.666
13.750
09.166
-37.582

مالحظة :سعر الخصم المعلن من البنك المركزي (سنوٌا) = %11 = %2 + %9
ونظرا لثبات قٌمة اإلشتراك الشهري من ٌناٌر  – 2007مارس 2007
فإنه ٌمكن تحدٌد المبلػ اإلضافً بطرٌقة المتوالٌة العددٌة كما ٌلً:
 22.916 = 2 × 2+3 × %12/11 × 500جنٌه
2
 14.666جنٌه
ٌضاؾ المبلػ اإلضافً عن شهر دٌسمبر 2006
 37.582جنٌه
ونظرا ألن إشتراك شهر مارس قد تم أداإه خبلل المهلة المحددة لؤلداء – لذلك لم
ٌحسب عنه مبلػ إضافً
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مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثانٌة

ثالثا :ملخص اإلشتراكات والمبالغ اإلضافٌة المستحقة :
المبالغ
المبالغ اإلضافٌة حتً 2006/12/31
المدة
اإلضافٌة
اإلشتراكات
المدة
من
المستحقة
المبلغ
إلً
من
(جنٌه) 2007/1/1
(جنٌه)
إلً
من
(جنٌه)
018.333 0015.0 2003/06/30 2003/1/1 00500 2003/05/31 2003/01/01
0090.0 2004/06/30 2003/7/1
0450.0 2006/12/31 2004/7/1
062.333 0139.5 2004/06/30 2003/7/1 01700 2004/05/31 2003/06/01
1530.0 2006/12/31 2004/7/1
106.333 0256.5 2005/06/30 2004/7/1 02900 2005/05/31 2004/06/01
1566.0 2006/12/31 2005/7/1
150.333 0373.5 2006/06/30 2005/7/1 04100 2006/05/31 2005/06/01
0738.0 2006/12/31 2006/7/1
088.000 0126.0 2006/12/31 2006/7/1 02400 2006/11/30 2006/06/01
037.582
01900 2007/03/31 2006/12/01
462.914 5284.5
13500
المجموع
جنٌه
النتٌجة النهائٌة :
 -1اإلشتراكات المستحقة األداء
 -2المبالغ اإلضافٌة المستحقة :
5284.500
عن المدة حتً 2006/12/31
0462.914
عن المدة من 2007/1/1
 -3المبالغ اإلضافٌة التً تم اإلعفاء منها :
حٌث تم السداد خبلل  6أشهر من تارٌخ العمل بالقانون رقم  153لسنة 2006
 5284.5جنٌه
من  2006/12/24وهو
 -4المبلػ اإلضافً المسدد ٌ 462.914جبر كسر القرش لٌصبح
 -5إجمالً المبلػ المسدد فً 2007/4/10

إدارة انُظبو – أجز االشخزان – االشخزاكبث
في لبَىٌ انخأييٍ االجخًبػي انظبدر ببنمبَىٌ رلى  79نسُت 1975

13500.00

00462.92
--------13962.92
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