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مقدمة
ٌتبع نظام التؤمٌن اإلجتماعى فً شؤن التموٌل المبادئ اآلتٌة :
 -1للنظام موارد خاصة ٌعتمد علٌها فً مواجهة إلتزاماته سواء فً مجال المزاٌا التى ٌكفلها أو فى
مصروفاته اإلدارٌة .
 -2موارد النظام تجنب فً صنادٌق خاصة به وال تعتبر جزء 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 المالى) .
 -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 التؤمٌنى  ،وبحٌث
تكفى المزاٌا لتؽطٌة الحد األدنى لنفقات المعٌشة فً جمٌع األحوال.
 -6فً تموٌل نظام التؤمٌن اإلجتماعى ٌجا عابد إستثمار إحتٌاطٌات نظام التؤمٌن اإلجتماعى فى المركز
األول بعد اإلشتراكات .
 -7لما كان نظام التؤمٌن اإلجتماعً من الحقوق األساسٌة التً تكفلها الدولة للمواطنٌن فإنها تساهم فى
تموٌله من خالل :
أ -اإللتزام بنسبة من اإلشتراكات الممولة لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة للعمالة ؼٌر المنتظمة .
ب -ضمان إستمرارٌة سالمة المركز المالً للنظام .
ج -ضمان عابد اإلستثمار الذي روعى إكتوارٌا فى تحدٌد اإلشتراكات .
د -تلتزم باإلعانات التً تدعم إستمرار فاعلٌة المعاش فً مواجهة أعباء المعٌشة .
ونتناول فً هذه المذكرة بشكل مختصر موضوع االشتراكات فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة  2019مع 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  :وعاء حساب االشتراكات.
المبحث الثامن  :االشتراكات.
المبحث التاسع  :األقساط.
المبحث العاشر  :ضمانات تحصٌل حقوق الهٌبة.
المبحث الحادى عشر  :سجل متابعة االشتراكات واالقساط المستحقة عن المإمن علٌهم بمنشآت القطاع الخاص.
الجداول المرفقة بالالبحة التنفٌذٌة للقانون:
جـدول رقـم  : 1بتحدٌد الدخول الشهرٌة التً تؤإدى علؤى أساسؤها اإلشؤتراكات الشؤهرٌة ألصؤحاب األعمؤال
والعاملٌن المصرٌٌن بالخارج.
جدول رقم  : 2الحد االدنى ألجر ودخل االشؤتراك بقؤانونى التؤؤمٌن االجتمؤاعى الصؤادرٌن بالقؤانونٌن رقمؤى
 79لسنة  1975و  108لسنة .1976
جدول رقم  : 3القٌمة الرأسمالٌة لمعاش شهري قدره جنٌه واحد مستحق فً حاالت طلب صرؾ المعاش.
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المرفقات:
مرفق رقم  : 1جدول تحدٌد الحدٌن األدنى واألقصى ألجر االشتراك الشهرى.
مرفق رقم  -29 : 2كٌفٌة تحدٌد البدالت المستبعدة  -ملخص شرح األستاذ محمد الصٌاد بالبرنامج التدرٌبً
ٌ 29 – 26ناٌر .20
مرفق رقم  -30 : 3كٌفٌة تحدٌد أجر االشتراك باالستمارة رقم  1من محاضرة أستاذ محمد الصٌاد ببرنامج
تدرٌبً.
مرفق رقم  - 30-01 : 4كٌفٌةتحدٌدأجر االشتراك باالستمارة رقم 2021 1منن محاضنرة أسنتاذ محمند
الصٌاد ببرنامج تدرٌبى.
أمثلة تطبٌقٌة

و هللا الموفق و الهادى إلى سواء السبٌل
محمد حامد الصٌاد
مستشار التؤمٌن االجتماعً
وكٌل أول وزارة التؤمٌنات (سابقا)
ربٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً
للعاملٌن بالحكومة (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 لالدخار لموظفى 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 فى إقلٌمى الجمهورٌة من أول
ماٌو . 1960
 -5اعتبارا " مـن  1963 / 6 / 1تم توحٌد القانونٌن رقمى  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 عالقة عمل تحكمها القوانٌن واللوابح .
 -6القوانٌن المشار إلٌها اقتصرت على تؽطٌة أخطار الشٌخوخة والعجز والوفاة مع تقرٌر زٌادة فى
قٌمة المعاش والتعوٌض اإلضافى 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 الفردى ،
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 الحكومى 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
 – 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 الحكومى تم تؽطٌة أخطار إصابة العمل
لجمٌع فبات العاملٌن به وتم تؽطٌة أخطار الشٌخوخة ،والعجز  ،والوفاة  ،لفبة من تربطهم
بالوحدات االدارٌة عالقة تعاقدٌة.
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
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ثالثا  :مرحلة توحٌد التشرٌعات فى مجال فبة العاملٌن لحساب الغٌر :
اعتبارا" من  1975 / 9 / 1تم إحالل قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة
 1975محل كل من القانونٌن رقمى  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 تعدٌالت 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
 160 ،لسنة . 2018
رابعا  :مرحلة توحٌد تشرٌعات التؤمٌن االجتماعى للمدنٌٌن فى قانون واحد:
اعتبارا من  2020 / 1 / 1تم احالل قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم
 148لسنة  2019محل كل من :
 – 1قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة . 1975
 - 2قانون التؤمٌن االجتماعً على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108
لسنة . 1976
 - 3قانون التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن المصرٌٌن فى الخارج الصادر بالقانون رقم  50لسنة
. 1978
 - 4قانون التؤمٌن االجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم  112لسنة . 1980
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المبحث الثانى
إدارة نظام التؤمٌن االجتماعى
 -1الهٌبة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى:
أ  -تتولى الهٌبة إدارة الصنادٌق اآلتٌة:
( )1صندوق التؤمٌنات.
( )2صندوق إدارة واستثمار اموال صندوق التؤمٌنات.
ب  -للهٌبة الشخصٌة اإلعتبارٌة ،والموازنة المستقلة التى ٌتم إعدادها على نمط الوحدات
اإلقتصادٌة  ،كما ٌكون لها االستقالل الفنى والمالى واإلدارى.
ج – تتبع الهٌبة الوزٌر المختص بالتؤمٌنات االجتماعٌة.
د ٌ -صدر بتنظٌم أجهزة الهٌبة وقطاعاتها وتحدٌد إختصاصاتها وتسٌٌر العمل بها قرار من ربٌس
الهٌبة.
ه  -تختص الهٌبة بتنفٌذ خدمات التؤمٌن اإلجتماعى 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 خالل فترات العجز الجزبً المإقت نتٌجة إصابة عمل أو
نتٌجة مرض وخدمة نفقات االنتقال لجهة العالج وذلك بالنسبة للمإمن علٌهم العاملٌن بالقطاع
الخاص .
( )5خدمة تعوٌض األجر المستحق خالل فترات التعطل عن العمل .
 - 2صندوق التؤمٌنات:
ٌخصص به حساب خاص لكل من أنواع التؤمٌنات اآلتٌة:
أ  -تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة.
ب  -تؤمٌن إصابات العمل.
ج  -تؤمٌن المرض.
د  -تؤمٌن البطالة.
 - 3صندوق إدارة واستثمار اموال صندوق التؤمٌنات.
 - 4وحدات الجهاز اإلداري للدولة والهٌبات العامة ووحدات القطاع العام  :وتختص بؤداء الخدمات
اآلتٌة للعاملٌن لدٌها :
أ -تعوٌض األجر المستحق خالل فترات العجز المإقت نتٌجة إصابة العمل أو المرض وللمرآة العاملة
فً حالة التخلؾ عن العمل للحمل أو الوضع .
ب -نفقات االنتقال لجهة العالج بالنسبة لحاالت إصابة العمل والمرض .
 - 5الهٌبة العامة للتؤمٌن الصحً  :تتبع وزٌر الصحة  ،وتتولى أداء خدمة العالج والرعاٌة الطبٌة التً
ٌكفلها كل من تؤمٌن إصابات العمل وتؤمٌن المرض .
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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 المعٌشى قبل تحقق الخطر.
 -2تؤمٌن إصابة العمل :
ٌهدؾ إلى توفٌر العالج والرعاٌة الطبٌة للعامل فً حالة اإلصابة بؤحد األمراض المهنٌة أو اإلصابة
نتٌجة حادث أثناء العمل أو بسببه أو خالل فترة ذهابه لمباشرة العمـل أو عودته منه أو نتٌجة اإلجهاد أو
اإلرهاق فً العمل  ،كما ٌكفل للمصاب نفقات انتقال إلى جهة العالج 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 العالج 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 رقم  107لسنة (1987المادة السادسة) إعتبارا من  ، 1987/7/1كما تمتد خدمة العالج
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 خالل فترة تعطله وال ٌسرى هذا التؤمٌن فى شؤن العاملٌن
بالقطاع الحكومى .
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المبحث الرابع
مجـال التطبٌـق
ٌنتفع بقانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة  2019كل من الفبات
اآلتٌة :
 -1العاملون لدى الؽٌر.
 -2أصحاب االعمال ومن فً حكمهم.
 -3العاملون المصرٌون فً الخارج.
 -4العمالة ؼٌر المنتظمة.
وإذا ما توافرت فً المإمن علٌه القواعد واألحكام الالزمة لخضوعه ألكثر من فبة من فبات المنتفعٌن
بؤحكام القانون فإنه ال ٌتم تؽطٌته تؤمٌنٌا إال باعتباره تابعا الحدي تلك الفبات فقط وتتحدد أولوٌات خضوعه
وفقا للترتٌب المحدد بالفقرة السابقة.
أوالً  -العاملٌن لدى الغٌر:
 -1العاملٌن المدنٌٌن بالجهازاإلدارى للدولة والهٌبات العامة والمإسسات العامة والوحدات
االقتصادٌة التابعة ألى من هذه الجهات.
 -2العاملٌن بوحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام وؼٌرها من الوحدات االقتصادٌة التابعة لها،
بما فً ذلك رإساء وأعضاء مجالس اإلدارة المنتدبٌن فى شركات قطاع األعمال العام.
 - 3العاملٌن المإقتٌن والعرضٌٌن والموسمٌٌن بالجهات المنصوص علٌها بالبندٌن السابقٌن.
 - 4العاملٌن بالقطاع الخاص الخاضعٌن ألحكام قانون العمل  ،مع مراعاة ما ٌلى :
أ  -أن ٌكون سن المإمن علٌه  18سنه فؤكثر.
ب  -أن تكون عالقة العمل التى تربط المإمن علٌه بصاحب العمل منتظمة  ،وتعتبر عالقة العمل
منتظمة إذا كان :
( )1العمل الذى ٌزاوله العامل ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط .
( )2أو كان ٌستؽرق ستة أشهر على األقل .
وٌستثنى من هذا الشرط عمال المقاوالت وعمال الشحن والتفرٌػ وعمال الصٌد وعمال النقؤل
البرى.
 – 5األجانب الخاضعٌن ألحكام قوانٌن التوظؾ أو قانون العمل.
 - 6المشتغلٌن باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل بشرط :
أ  -أن ٌكون سن المإمن علٌه  18سنه فؤكثر.
ب – أال ٌكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.
ج – أال ٌكون العمل الذى ٌمارسه العامل ٌدوٌا لقضاء حاجات شخصٌة للمخدوم أو ذوٌه.
 - 7أفراد أسرة صاحب العمل الذٌن ٌعملون لدٌه  ،وٌعولهم فعالً  ،بشرط أن تتوافر بشؤنهم الشروط
اآلتٌة:
أ  -أن ٌكون سن المإمن علٌه  18سنه فؤكثر.
ب  -أن تكون عالقة العمل التى تربط المإمن علٌه بصاحب العمل منتظمة  ،وتعتبر عالقة العمل
منتظمة إذا كان :
( )1العمل الذى ٌزاوله العامل ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط .
( )2أو كان ٌستؽرق ستة أشهر على األقل .
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مالحظات :
 - 1فً حالة التحاق المإمن علٌه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فً ذات الوقت  ،فٌعتد بمدة
عمله لدى صاحب عمل واحد ،مع مراعاة ما ٌلً:
أ ٌ -عتد بمدة االشتراك التً تم التؤمٌن فٌها على أجر اشتراك أكبر.
ب ٌ -عتد بالمدة االسبق فً االشتراك إذا تساوت األجور خالل مدد االزدواج.
ج  -فى حالة حصول المإمن علٌه على إجازة خاصة لؽٌر العمل والتحق بعمل لدى صاحب
عمل آخر ٌعتد بمدة االشتراك لدى صاحب العمل األخٌر ،وٌلتزم صاحب العمل األخٌر
بؤداء االشتراكات المستحقة على أال ٌقل األجر المسدد عنه االشتراكات عن أجره لدى جهة
عمله األصلٌة.
 – 2تسرى أحكام تؤمٌن إصابات العمل فى شؤن :
أ – العاملٌن الذٌن تقل أعمارهم عن  18سنة .
ب – المتدرجٌن .
ووفقا لقانون العمل فإنه ٌعتبر عامال متدرجا كل من ٌتعاقد مع صاحب عمل للعمل لدٌه
بقصد تعلم مهنة أو صناعة  ،وٌجب أن ٌكون عقد عمل المتدرج بالكتابة وتحدد فٌه مدة
تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة واألجر بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل التعلٌم
على أال تقل فى المرحلة األخٌرة عن الحد األدنى لألجور لفبة العمال فى المهنة التى
ٌتدرج فٌها .
ج – التالمٌذ الصناعٌٌن .
د  -الطالب المشتؽلٌن فى مشروعات التشؽٌل الصٌفً .
ه – المكلفٌن بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم  76لسنة  1973فى شؤن الخدمة العامة للشباب
الذى أنهى المراحل التعلٌمٌة .
ثانٌا ً  -أصحاب األعمال  ،ومن فً حكمهم:
 -1األفراد الذٌن ٌزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجارٌا أو صناعٌا أو زراعٌا والحرفٌون وؼٌرهم
ممن ٌإدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم .
وٌشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانٌن خاصة  ،أو ٌلزم لمزاولتها الحصول على ترخٌص
بذلك من الجهة اإلدارٌة المختصة.
 -2الشركاء المتضامنٌن فً شركات األشخاص وشركات التوصٌة باألسهم  ،ورإساء وأعضاء
مجالس اإلدارة واألعضاء المنتدبٌن فً الشركات المساهمة بالقطاع الخاص ،والمدٌرٌن فً
الشركات ذات المسبولٌة المحدودة.
 -3مالك شركات الشخص الواحد.
 -4المشتؽلٌن بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنٌة  ،وٌحدد تارٌخ بدء انتفاع كل مهنة بؤحكام
القانون بقرار ٌصدر من ربٌس الهٌبة.
 -5األعضـاء المنتجٌن فً الجمعٌات التعاونٌة اإلنتاجٌة الذٌن ٌشتؽلون لحساب أنفسهم.
 - 6مالك األراضى الزراعٌة التى تبلػ مساحتها فدان فؤكثر.
 - 7حابزى األراضى الزراعٌة التى تبلػ مساحتها فدان فؤكثر ،سواء كانوا مالكا أو مستؤجرٌن
باألجرة أو بالمزارعة أو كلٌهما معا.
 -8مالك العقارات المبنٌة الذٌن ال ٌقل نصٌب كل منهم من الدخل السنوى المتخذ أساسا لربط الضرٌبة
العقارٌة عن فبة الحد األدنـى ألجر االشتراك  ،بشرط أن ٌكون العقار المملوك مإجر وال ٌستعمل
كمسكن له أو ألفراد أسرته  ،وٌقصد بالدخل السنوى القٌمة االٌجارٌة السنوٌة للعقار المتخذة أساسا
لربط الضرٌبة وٌثبت ذلك بموجب خطاب من مامورٌة الضرابب العقارٌة المختصة.
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 -9أصحاب وسابل النقل اآللٌة لألشخاص أوالبضابع  ،بما فى ذلك وسابل النقل البرى والنهرى
والبحرى والجوى.
 - 10الوكالء التجارٌٌن.
 - 11أصحاب مراكب الصٌد المٌكانٌكٌة أو الشراعٌة.
 - 12المؤذونٌن الشرعٌٌن والموثقٌن المنتدبٌن من ؼٌر الرهبان.
 - 13العمد والمشاٌخ.
 - 14المرشدٌن واألدالء السٌاحٌٌن وقصاصً األثر.
 - 15األدباء والفنانٌن.
 - 16ورثة أصحاب األعمال فى المنشآت الفردٌة  ،اذا توافرت احدى الحاالت اآلتٌة:
ا  -اذا كانت المنشاة فً تارٌخ وفاة المورث ٌعمل بها عامل فؤكثر.
ب  -اذا كان نصٌب الفرد من الدخل السنوي للمنشؤة المتخذ أساسا لربط الضرٌبة على الدخل ال
ٌقل عن الحد األدنى ألجر اإلشتراك ،وذلك مع مراعاة الزٌادة السنوٌة المقررة للحد األدنى
ألجر االشتراك عند تحدٌد نصٌب كل فرد من الدخل السنوي.
وفً جمٌع االحوال ٌتم التؤمٌن على متولً اإلدارة من الورثة.
 - 17أصحاب الصناعات المنزلٌة والبٌبٌة والرٌفٌة واألسرٌة  ،وذلك اذا كان المنتفع بستخدم عامال
أو أكثر.
()1
 - 18القساوسة والشمامسة المكرسون.
()2
 -19أعضاء نقابة الصحفٌٌن المقٌدٌن بجدول المشتؽلٌن.
وٌشترط النتفاع الفبات المشار الٌها ،أال ٌقل سن المإمن علٌه عن الحادٌة والعشرٌن.
ثالثا ً  -العاملٌن المصرٌٌن فً الخارج:
 - 1العاملٌن المرتبطٌن بعقود عمل شخصٌة.
 - 2العاملٌن لحساب أنفسهم.
 - 3المهاجرٌن من الفبات المشار إلٌها فً البندٌن السابقٌن المحتفظ لهم بالجنسٌة المصرٌة.
 - 4العاملٌن البحرٌٌن الذٌن ٌعملون على سفن بحرٌة ترفع علم دولة أجنبٌة خالل فترة سرٌان
جواز السفر البحرى.
 - 5العاملٌن بوحدات المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة والسفارات األجنبٌة داخل جمهورٌة مصر العربٌة
المرتبطٌن معها بعقود عمل شخصٌة وال ٌسرى فً شؤنهم قانون العمل.
وٌشترط النتفاع الفبات المشار الٌها ما ٌلى:
 -1التقدم بطلب اشتراك وفقا ألحكام القانون.
 - 2أال ٌقل سن المإمن علٌه عن الثامنة عشرة.
رابعا ً  -العمالة غٌر المنتظمة:
 -1مالك العقارات المبنٌة الذٌن ٌقل نصٌب كل منهم من الدخل السنوى المتخذ أساسا لربط
الضرٌبة عن فبة الحد األدنـى ألجر االشتراك  ،بشرط أن ٌكون العقار المملوك مإجر وال
ٌستعمل كمسكن له أو ألفراد أسرته  ،وٌقصد بالدخل السنوى القٌمة االٌجارٌة السنوٌة للعقار
المتخذة أساسا لربط الضرٌبة وٌثبت ذلك بموجب خطاب من مامورٌة الضرابب العقارٌة
المختصة.
_______________________________________________
( )1بند مضاف بقرار ربٌس الهٌبة رقم  101لسنة  2020وٌعمل به من 2020 / 1 / 1

()2بند مضاف بقرار ربٌس الهٌبة رقم  123لسنة  2020فى شؤن أعضاء نقابة الصحفٌٌن المقٌدٌن بجدول المشتغلٌن وٌعمل به اعتبارا من .2021 / 1 / 1
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 - 2عمال التراحٌل.
 - 3صغار المشتغلٌن لحساب أنفسهم كالباعة الجابلٌن ومنادى السٌارات وموزعى الصحف
وماسحً األحذٌة المتجولٌن وغٌرهم من الفبات المماثلة و الحرفٌٌن متى توافرت فٌهم
الشروط اآلتبة.:
أ  -عدم استخدام عمال.
ب  -عدم ممارسة النشاط فً محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر بشؤنه شروط القٌد فً
السجل التجاري.
ج  -أال ٌكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخٌص من جانب أي من الجهات المعنٌة.
 - 4خدم المنازل ومن فً حكمهم الذٌن ٌعملون داخل المنازل  ،الذٌن تتوافر فٌهم الشروط اآلتٌة:
أ  -ان ٌكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.
ب  -ان ٌكون العمل الذي ٌمارسه ٌدوٌا لقضاء حاجات شخصٌة للمستخدم أو لذوٌه..
 - 5محفظى القرآن الكرٌم وقرابه.
 -- 6المرتلٌن والقٌمة وؼٌرهم من خدام الكنٌسة.
 - 7ورثة أصحاب األعمال فى المنشؤت الفردٌة غٌر الخاضعٌن للبند ثانٌا متى توافرت فى
شؤنهم الشروط اآلتٌة:
(أ) أال ٌعمل بالمنشؤة عمال وقت وفاة مورثها.
(ب) أن ٌكون نصٌب الوارث من الدخل السنوى للمنشؤة المتخذ أساسا لربط الضرٌبة على
الدخل أقل من الحد األدنى ألجر اإلشتراك.
(ج)أال ٌكون قابما بإدارة المنشؤة.
 -8العاملٌن المإقتٌن فؤً الزر اعؤة سؤواء فؤً الحقؤول والحؤدابق والبسؤاتٌن أو فؤى مشؤروعات تربٌؤة
الماشؤؤؤٌة أو الحٌوانؤؤؤات الصؤؤؤؽٌرة أو الؤؤؤدواجن أو فؤؤؤً المناحؤؤؤل أو فؤؤؤً أراضؤؤؤى االستصؤؤؤالح أو
االستزراع  ،وٌقصد بالعاملٌن المإقتٌن من تقل مؤدة عملهؤم لؤدى صؤاحب العمؤل عؤن سؤتة أشؤهر
متصلة أو كان العمل الذى ٌزاولونه ال ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط.
 -9مالك األراضً الزراعٌة ؼٌر الحابزٌن لها ممن تقل ملكٌتهم عن فدان.
 -10حابزى األراضى الزراعٌة الذٌن تقل مساحة حٌازتهم عن فدان سواء كانوا مالكا أو مستؤجرٌن
باألجرة أو بالمزارعة.
( )1
 -11الرابدات االجتماعٌات.
وٌشترط إلنتفاع أفراد هذه الفبة بؤحكام القانون أال ٌقل سن المإمن علٌه عن الثامنة عشر.
()1بند مضاؾ بقرار ربٌس الهٌبة رقم  494لسنة  2022وٌعمل به من .2022 / 1 / 1
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المبحث الخامس
إلزامٌة التؤمٌن
أوال ٌ :كون التؤمٌن وفقا ً ألحكام هذا القانون :
 – 1إلزام ًٌا لكل من :
أ – الفبة أوالً (العاملٌن لدى الؽٌر).
ب – الفبة ثانٌا (أصحاب األعمال  ،ومن فً حكمهم).
ج – الفبة ثالثا ً (العاملٌن المصرٌٌن فً الخارج):
لربٌس مجلس الوزراء بناء على عرض ربٌس الهٌبة إصدار قرار بإلزامٌة التؤمٌن لهذه
الفبة بالدول التى ال ٌتم التؤمٌن فٌها على العمالة المصرٌة.
د  -الفبة رابعا (العمالة ؼٌر المنتظمة).
 – 2اختٌارٌا للفبة ثالثا ً (العاملٌن المصرٌٌن فً الخارج):
بالدول التى ٌتم التؤمٌن فٌها على العمالة المصرٌة.
ثانٌا  :سن الخضوع للقانون:
 - 1الفبة أوالً (العاملٌن لدى الغٌر):
الحكومة
نوع
( )1
التؤمٌن
الً
من
60
ٌرجع
تؤمٌن الشٌخوخة
لقانون
والعجز والوفاة
التوظؾ
ؼٌر محدد
ٌرجع
تؤمٌن اصابات
لقانون
العمل
التوظؾ
ؼٌر محدد
ٌرجع
تؤمٌن المرض
لقانون
التوظؾ
ؼٌر
ؼٌر
تؤمٌن البطالة
خاضع
خاضع
 – 2الفبات من ثانٌا الى رابعا:
الفبة
ثانٌا (أصحاب األعمال  ،ومن فً حكمهم)
ثالثا (العاملٌن المصرٌٌن فً الخارج)
رابعا (العمالة ؼٌر المنتظمة)

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

()1

من
 21سنة
 18سنة
 .18سنة

القطاع الخاص
الً
من
60
18

( )1

ؼٌر
محدد

ؼٌر محدد

18

ؼٌر محدد

18

60

( )1

الى
 65سنة
 60سنة
 65سنة

______________________________________________________

( )1مادة (ٌ :)41صدر ربٌس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزٌر المختص بالتؤمٌنات قرارا بتوحٌد سن الشٌخوخة تدرٌجٌا لٌكون الخامسة
والستٌن اعتبارا من أول ٌولٌو 2040
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ثالثا  :ال ٌجوز تحمٌل المإمن علٌه أي نصٌب فً نفقات التؤمٌن إال فٌما ٌرد به نص خاص.
رابعا  :الٌجوز حرمان المإمن علٌه أوصاحب المعاش من الحقوق التؤمٌنٌة المستحقة كلٌا أو جزبٌا ألي
سبب من األسباب.
خامسا ٌ :لتزم صاحب العمل بالتؤمٌن على عماله لدى الهٌبة التؤمٌنٌة طالما توافرت فى شؤنهم الشروط
السابق بٌانها وإال تعرض الً :
 - 1العقوبات المقررة فً المواد اآلتٌة من القانون :
أ  -مادة (:)165
ٌعاقب بالؽرامة التً ال تقل عن ثالثٌن ألؾ جنٌه وال تجاوز مابة ألؾ جنٌه  ،كل من منع
العاملٌن بالهٌبة ممن لهم صفة الضبطٌة القضابٌة من دخول محل العمل  ،أو لم ٌمكنهم من
اإلطالع على السجالت والدفاتر والمستندات واألوراق التً ٌتطلبها تنفٌذ أحكام هذا القانون
 ،أو أعطى بٌانات ؼٌر صحٌحة  ،أو امتنع عن إعطاء البٌانات المنصوص علٌها فً هذا
القانون أو القرارات أو اللوابح المنفذة له.
وتضاعؾ العقوبة فى حالة العود.
ب  -مادة (:)166
ٌعاقب بؽرامة ال تقل عن عشرٌن آلؾ جنٌه وال تجاوز خمسٌن ألؾ جنٌه  ،كل من حصل
على أموال الهٌبة بؽٌر حق أو قام بإعطاء بٌانات ؼٌر صحٌحة أو امتنع عن إعطاء بٌانات
مما ٌجب اإلفصاح عنها وفقا ألحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوابح المنفذة له مع علمه
بذلك.
وٌعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالػ المستحقة للهٌبة وفقا ألحكام هذا
القانون عن طرٌق إعطاء بٌانات خاطبة أو إخفاء بٌانات.
ج  -مادة (:)167
ٌعاقب الموظؾ المختص فى الجهات الحكومٌة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو
المسبول الفعلً عن اإلدارة لدي صاحب العمل  ،بالحبس مدة ال تجاوز سنة  ،وبؽرامة ال
تقل عن خمسٌن ألؾ جنٌه وال تجاوز مابة ألؾ جنٌه  ،أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن  ،فى
حالة ارتكابه أٌا من األفعال اآلتٌة:
(أ) عدم نقل المصاب إلى مكان العالج بالمخالفة لحكم المادة ( )50من هذا القانون.
(ب) عدم إبالغ الشرطة بؽٌر عذر مقبول بؤي حادث ٌصٌب أحد العاملٌن الخاضعٌن
ألحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة ( )61من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات و ؼرامة ال تجاوز ملٌون جنٌة إذا
ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لدٌه نسبة عجز تجاوز (.)%50
وتكون العقوبة الغرامة التى ال تقل عن عشرٌن ألف جنٌه وال تجاوز خمسون ألف جنٌه
فً حال ارتكابهم أٌا من األفعال اآلتٌة:
(أ) عدم تقدٌم بٌانات بؤسماء العاملٌن وأجورهم وإشتراكاتهم للهٌبـة بالمخالفة
ألحكام المادتٌن ( )142 ، 120من هذا القانون.
(ب)عدم موافاة الهٌبة بملؾ التؤمٌن االجتماعى للمإمن علٌه فى حالة طلبه.
(ج) مخالفة أحكام المادة ( )142من هذا القانون أو القرارات واللوابح المنفذة لها.
(د)االمتناع عن تنفٌذ طلب الهٌبة بخصم المبالػ التى صرفت للمإمن علٌه دون
وجه حق أو عدم تورٌد هذه المبالػ الً الهٌبة فى مواعٌد سداد االشتراكات.
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
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وتضاعؾ العقوبة فى حالة العود.
د  -مادة (:)168
ٌعاقب بؽرامة ال تقل عن عشرٌن ألؾ جنٌه وال تجاوز مابة ألؾ جنٌه المسبول الفعلً عن
اإلدارة لدي صاحب العمل أو الموظؾ المختص فى الجهات الحكومٌة أو القطاع العام أو
قطاع األعمال العام الذى لم ٌقم باالشتراك فى الهٌبة عن أى من عماله (العمال) الخاضعٌن
ألحكام هذا القانون أو لم ٌقم باالشتراك عنهم بالمدد أو األجور الحقٌقٌة.
وٌعاقب بذات العقوبة المسبول الفعلى لدي صاحب العمل عن اإلدارة أو الموظؾ المختص
فى الجهات الحكومٌة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام الذي ٌحمل المإمن علٌهم أى
نصٌب من نفقات التؤمٌن لم ٌنص علٌها فى هذا القانون  ،وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها
بإلزامه بؤن ٌرد الً المإمن علٌهم قٌمة ما تحملوه من نفقات التؤمٌن.
وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
 - 2اإلجراءات المالٌة المقررة فً المواد اآلتٌة من القانون :
أ – الماده ( 121الفقرات األولى والثانٌة والثالثة) :
ً
ٌلتزم صاحب العمل بالنسبة للمإمن علٌهم المشار إلٌهم فى البند أوال من المادة ( )2من
ورابعا من ذات المادة
هذا القانون كما ٌلتزم المإمن علٌه وف ًقا ألحكام البنود ثان ًٌا وثال ًثا
ً
بحسب األحوال بؤداء المبالغ التالً بٌانها فى المواعٌد المحددة قرٌن كل منها :
 -1االشتراكات المستحقة عن الشهر ،وذلك فى اول الشهر التالً لشهر االستحقاق.
 -2األقساط المستحقة على المإمن علٌه ،وذلك فى أول الشهر التالً لشهر االستحقاق.
 -3األقساط المستحقة عن المبالػ المتؤخرة ،وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط.
 -4المبالػ التى ٌقوم بخصمها شهرٌا من أجر المإمن علٌه فى الحدود الجابز الحجز علٌها
أو النزول عنها والتى صرفت للمإمن علٌه بدون وجه حق من الهٌبة وذلك إعتبارا من
أول الشهر التالى لتارٌخ إخطار صاحب العمل.
وفى حالة التؤخٌر فى أداء أي من المبالػ المشار الٌها ٌستحق على الملتزم باألداء  ،بما فى
ذلك الجهاز اإلدارى للدولة والهٌبات العامة  ،مبلػ اضافً شهري عن مدة التؤخٌر من تارٌخ
وجوب األداء حتى نهاٌة شهر السداد ،وٌحسب المبلػ اإلضافى بنسبة تساوى متوسط
إصدارات الخزانة من األذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى ٌتعٌن فٌه سداد المبالػ
مضافا إلٌه (.)%2
وٌتم االعفاء من المبلػ االضافً إذا تم السداد خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ وجوب
األداء.
ب  -مادة (: )141
تلتزم الهٌبة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمإمن علٌهم والمستحقٌن حتى ولو لم
ٌقم صاحب العمل باالشتراك عنهم فً الهٌبة وتقدر الحقوق وفقا لألحكام المنصوص علٌها
فً هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهٌبة من صحة البٌانات الخاصة بمدة اإلشتراك فً التؤمٌن أو األجر ربط
المعاش أو التعوٌض على أساس المدة واألجر ؼٌر المتنازع علٌهما.
وٌإدى المعاش أو التعوٌض على أساس الحد األدنى المقـرر قانونا لألجر فً حالة عدم
امكان التثبت من قٌمة األجر.
واستثناء من قواعد وأحكام االشتراكات ٌلتزم صاحب العمـل بؤن ٌإدي الً صندوق التؤمٌن
اإلجتماعى القٌمة الرأسمالٌة للمعاش وقٌمة المستحقات التؤمٌنٌة األخرى المترتبة على ثبوت
عالقة العمل.
وتحدد الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وأحكام حساب القٌمة الرأسمالٌة.
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وقد تضمنت المادة  304من الالبحة التنفٌذٌة :
تلتزم الهٌبة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمإمن علٌهم والمستحقٌن حتى ولو لم
ٌقم صاحب العمل باالشتراك عنهم فً الهٌبة وتقدر الحقوق وفقا لألحكام المنصوص علٌها
فً القانون.
وإذا لم تتثبت الهٌبة من صحة البٌانات الخاصة بمدة اإلشتراك فً التؤمٌن أو األجر ربط
المعاش أو التعوٌض على أساس المدة واألجر ؼٌر المتنازع علٌهما.
وٌإدى المعاش أو التعوٌض على أساس الحد األدنى المقـرر قانونا لألجر فً حالة عدم
امكان التثبت من قٌمة األجر.
وإستثناء من قواعد وأحكام االشتراكات ٌلتزم صاحب العمـل الذى لم ٌشترك عن العامل حتى
تارٌخ تحقق الواقعة الموجبة لالستحقاق بؤن ٌإدي للهٌبة القٌمة الرأسمالٌة للمعاش وقٌمة
المستحقات التؤمٌنٌة األخرى المترتبة على ثبوت عالقة العمل وٌتم حساب القٌمة الرأسمالٌة
للمعاش وفقا للجدول رقم ( )3المرفق (القٌمة الرأسمالٌة لمعاش شهري قدره جنٌه واحد
مستحق فً حاالت طلب صرف المعاش).
سادسننا ٌ :راعؤؤى عنؤؤد تحدٌؤؤد المسؤؤبول الفعلؤؤى عؤؤن اإلدارة لؤؤدى صؤؤاحب العمؤؤل الؤؤذي توقؤؤع علٌؤؤه العقوبؤؤات
المقررة بالمادتٌن ( )168 ،167من القانون جزاء للمخالفات المقررة بكل منهما ما ٌؤتً:
 -1أن ٌكؤؤون هنؤؤاك تفؤؤوٌض صؤؤادر مؤؤن صؤؤاحب العمؤؤل لهؤؤذا المسؤؤبول فؤؤً االختصاصؤؤات التؤؤً
ٌستوجب اإلخالل بها توقٌع العقوبات المقررة بالمواد المشار إلٌها.
 -2أن ٌتم إخطار الهٌبة بهذا التفوٌض قبل وقوع أى من األفعال المجرمة بمقتضى المواد المشار
إلٌها.
وفؤؤً حالؤؤة االخؤؤالل بمؤؤا تقؤؤدم ٌكؤؤون صؤؤاحب العمؤؤل هؤؤو المسؤؤبول عؤؤن أي أفعؤؤال ترتكؤؤب بالمخالفؤؤة
ألحكام القانون فً هذا الخصوص.
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المبحث السادس
إجراءات اإلشتراك
نتناول فٌما ٌلً بٌان إجراءات اإلشتراك فً التؤمٌن :
أوالً  :فبة العاملٌن لدى الغٌر:
 – 1إجراءات االشتراك عن المنشؤة :
أ – علً كل صاحب عمل تسري علٌه أحكام قانون التؤمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات أن:
(ٌ )1تقدم للتؤمٌن علً العاملٌن لدٌه إلً الهٌبة القومٌة للتؤمٌن االجتماعً.
( )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 للهٌبة .
(ٌ )3جوز لصاحب العمل طلب اعتبار جمٌع فروعه وحدة واحدة أو أكثؤر فؤً مجؤال عالقتهؤا
مع الهٌبة علً النموذج رقم ( ، )10وتتم دراسنة الطلنب بناالدارة المختصنة بعند اجنراء
تحرٌات مكتب الهٌبة.
(ٌ )4شترط لموافقة الهٌبة على طلب المنشؤة بتوحٌد التعامل لها ماٌلى:
(أ) أن ٌكون للمنشؤة أكثر من فرع.
(ب) أن تكون طبٌعة عمل العاملٌن بالفروع تتصؾ بالتنقل بٌن األفرع المختلفة
ومرتبطة بؤعمال المركز الربٌسً.
(ج) أن تكون المنشؤة منتظمة فً سداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعً وأال ٌكون
هناك تهرب تؤمٌنً سواء جزبً أو كلً.
(د)ال ٌجوز توحٌد التعامل بالنسبة للمنشؤة التً ٌوجد لفروعها وحدات حسابٌة
منفصلة.
(ه ) ٌتم دراسة الطلب باإلدارة المختصة بعد إجراء تحرٌات مكتب الهٌبة.
تضمن النموذج رقم 10
طلب اعتبار جمٌع الفروع وحدة واحدة أو أكثر فً العالقة مع الهٌبة
ٌشترط لموافقة الهٌبة على طلب المنشؤة بتوحٌد التعامل لها ماٌلى:
 -1أن ٌكون للمنشؤة أكثر من فرع.
 -2أن تكون طبٌعة عمل العاملٌن بالفروع تتصؾ بالتنقل بٌن األفرع المختلفة ومرتبطة
بؤعمال المركز الربٌسً.
 -3أن تكون المنشؤة منتظمة فً سداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعً وأال ٌكون هناك تهرب
تؤمٌنً سواء جزبً أو كلً.
 -4ال ٌجوز توحٌد التعامل بالنسبة للمنشؤة التً ٌوجد لفروعها وحدات حسابٌة منفصلة.
ٌ -5تم دراسة الطلب باإلدارة المختصة بعد إجراء تحرٌات مكتب الهٌبة.
ب – ٌلتزم صاحب العمل أن ٌتقدم إلً الهٌبة خالل أسبوعٌن من تارٌخ بدء النشاط :
بطلب االشتراك محررا من ثالث نسخ علً النموذج رقم (.)2
تضمنت ارشادات النموذج رقم 2
طلب اشتراك منشؤة
ٌ )1حرر هذاالنموذج من أصل وصورتٌن وٌقدم إلى مكتب الهٌبة المختص خالل أسبوعٌن
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
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من تارٌخ بدء النشاط متضمنة بٌانات جمٌع العاملٌن بما فٌهم المتدرجٌن والتالمٌذ
الصناعٌٌن والطالب المشتؽلٌن فً مشروعات التشؽٌل الصٌفً.
ٌ )2قدم هذاالنموذج فً المواعٌد التالٌة:
 منشآت القطاع الخاصٌ :ناٌر من كل عام.
 كما ٌقدم فً أي تارٌخ خالل العام ٌصدر فٌه قانون أو قرار بتعدٌل األجور.
ٌ )3جوز ألصحاب األعمال تقدٌم هذا النموذج إلكترونٌا ً وفقا ً للقواعد التً تحددها الهٌبة.
وٌجب أن ٌرفق بطلب اإلشتراك المستندات اآلتٌة :
( )1نموذج توقٌع صاحب العمل او األشخاص المسبولٌن عن تحرٌر المكاتبات أو استٌفاء
البٌانات أو االستمارات وفقا للنموذج رقم ( )11معتمدا من صاحب العمل ومختوما
بخاتم المنشؤة  ،أو التوقٌع األلكترونى.
وٌلتزم صاحب العمل بكل ما ٌترتب علً توقٌع هإالء المسبولٌن علً المحررات
والمكاتبات واالستمارات والنماذج الخاصة بتنفٌذ أحكام القانون .
تضمنت ارشادات النموذج رقم 11
نمــــوذج توقٌع صاحب العمل أو المدٌر المسبول
ٌ -1حرر هذا النموذج من ثالث نسخ من صؤاحب العمؤل أو األشؤخاص المسؤبولٌن عؤن
تحرٌر المكاتبات أو اسؤتٌفاء البٌانؤات أو النمؤاذج التؤً تقؤدم لمكتؤب الهٌبؤة المخؤتص
معتمدا بخاتم المنشؤة على أن ٌتم التوقٌع بالنسبة ألصحاب األعمال بالقطاع الخاص
أمام موظؾ الهٌبة الذي ٌإشر بما ٌفٌد أن التوقٌع قد تم أمامه.
 -2بالنسؤؤبة لمؤؤن ال ٌوقعؤؤون بإمضؤؤابهم مؤؤن أصؤؤحاب األعمؤؤال أو األشؤؤخاص المسؤؤبولٌن
لدٌهم فٌتعٌن علٌهم إعداد أختام خاصة ٌختمون بها نموذج التوقٌع فؤً المكؤان المعؤد
لهذا الؽؤرض مؤع أخؤذ بصؤمة اإلبهؤام األٌمؤن لصؤاحب العمؤل أو المسؤبول لدٌؤه أمؤام
موظؾ الهٌبة الذي ٌإشر بما ٌفٌد بؤن بصمتً الخاتم واإلبهام األٌمن قد تمت أمامه.
ٌ -3لتؤؤزم صؤؤاحب العمؤؤل دابمؤؤا بكؤؤل مؤؤا ٌترتؤؤب علؤؤى توقٌؤؤع هؤؤإالء المسؤؤبولٌن علؤؤى
المحررات والمكاتبات والنماذج الخاصة بتنفٌذ أحكام القانون.
( )2أى مستندات دالة على 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 بالهٌبة وفقا للنموذج رقم ( )1ومستند المٌالد أو صورة
ضوبٌة منه بعد مطابقته علً األصل والتؤشٌر بذلك من الموظؾ المختص وذلك بالنسبة
للعاملٌن بالقطاع الخاص .
تضمنت ارشادات النموذج رقم 1
طلــــب اشتراك مــإمــــن علٌـــه
 .1على صاحب العمؤل بالقطؤاع الخؤاص أن ٌرسؤل هؤذا النمؤوذج مؤن أصؤل وصؤورتٌن
بالنسؤؤبة لكؤؤل مــؤؤـن العؤؤاملٌن لدٌؤؤه مؤؤع طلؤؤب اشؤؤتراكه فؤؤً الهٌبؤؤة ألول مؤؤرة وخؤؤالل
أسؤؤبوعٌن علؤؤى األكثؤؤر مؤؤن تؤؤارٌخ التحؤؤاق أي عامؤؤل جدٌؤؤد بالعمؤؤل لدٌؤؤه سؤؤواء كؤؤان
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التحاقا نهابٌا أو تحت االختبار.
ٌ .2رفق بالنموذج لدى اشتراك المإمن علٌؤه ألول مؤرة بالهٌبؤة صؤورة شؤهادة المؤٌالد
الممٌكنة وصورة بطاقة الرقم القومً أو صؤورة جؤواز السؤفر ٌتـــؤـم مطابقتهؤا علؤى
األصل بمعرفة الموظؾ المختص.
 .3التوقٌع على هذاالنموذج بما ٌفٌد اإلطالع والموافقة علؤى جمٌؤع البٌانؤات الؤواردة بؤه
وال ٌجوز لمـــــن و َّقع علٌه أن ٌعارض فً تلك البٌانات أمام الهٌبة وله أن ٌلجؤ إلى
مكتب عالقات العمل المختص أو القضاء.
ٌ .4سؤؤتخدم هؤؤذاالنموذج كطلؤؤب اشؤؤتراك فؤؤً تؤؤؤمٌن إصؤؤابات العمؤؤل فقؤؤط بالنسؤؤبة للفبؤؤات
التالٌة:
(أ) من تجاوز سن الشٌخوخة وأوقؾ انتفاعه بتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة.
(ب) العاملون الذٌن ٌخضعون ألحكام قانون العمل ممن تقل أعمارهم عن  18سنة.
(ج) العاملون المتدرجون والتالمٌذ الصناعٌون والطالب المشؤتؽلون فؤً مشؤروعات
التشؽٌل الصٌفـً والخدمة العامؤة  ،وٌشؤترط اعتمؤاد النمؤوذج المحؤرر لهؤم مؤن
المؤؤدٌر المسؤؤبول بالهٌبؤؤة التؤؤً تشؤؤرؾ علؤؤى التلمؤؤذة الصؤؤناعٌة  ،والتؤؤدرٌب مؤؤع
ختمهؤا بخؤاتم هؤذه الجهؤة مؤع إرفؤؤاق نسؤخة مؤن عقؤد عمؤل المتؤدرب أو المسؤؤتند
المثبت لنوع العمل فً جمٌع هذه الحاالت.
(د) ٌقتصر استٌفاء األجـر على الفبات التً ٌتقاضؤى فٌهؤا المؤإمن علٌؤه أجؤـرا مؤن
صاحب العمل.
اقرار
رقمها التؤمٌنى :
اسم المنشؤة :
العنوان :
أقؤؤر أنؤؤا المو لقؤؤع علؤؤى هؤؤذا النمؤؤوذج بؤؤااللتزام بعؤؤرض المؤؤإمن علٌؤؤه علؤؤى اللجنؤؤة الطبٌؤؤة
المختصؤة بالهٌبؤؤة المعنٌؤة بالتؤؤؤمٌن الصؤؤحً أو الجهؤة الطبٌؤؤة المختصؤة إلجؤؤراء الفحؤؤص
الطبً األولى وإثبات حالته الصحٌة وقت توقٌع الكشؾ الطبً مع االلتزام بموافاة مكتب
الهٌبة التؤابع لؤه المنشؤؤة بتقرٌؤر اللٌاقؤة الطبٌؤة الصؤادر مؤن الجهؤة الطبٌؤة المختصؤة عؤن
حالته الصحٌة خالل أسبوعٌن على األكثر من تارٌخ التحاقه بالعمل تطبٌقا ألحكام قانون
العمل.
توقٌع (صاحب العمل  /المدٌر المسبول)
)
(
اقرار
أقر أنا .....................................................العامل بالمنشؤة عالٌه بؤن أثبت
حالتً الصحٌة أمام اللجنة الطبٌة المختصة بالهٌبة المعنٌة بالتؤمٌن الصحً أو الجهة
الطبٌة المختصة وموافاة مكتب الهٌبة التابع له المنشــــؤة بالتقرٌر الطبً عن حالتً
الصحٌة خالل أسبوعٌن من تارٌخ التحاقى بالعمل وفً حالة عـــدم قٌامً بذلك فـــإن
الهٌبة القومٌة للتؤمٌن االجتماعً لٌس علٌها أدنــى التزام قانونـــً بصرؾ أٌة مستحقات
تؤمٌنٌة تترتب على العجز أٌا كان نوعه السابق أو المعاصر لتارٌخ االلتحاق بالعمل.
توقٌع المإمن علٌه
)
(
 – 2اإلخطار ببٌان التعدٌالت التً تطرأ علً العاملٌن بالمنشؤة :
أ – ٌلتزم صاحب العمل أن ٌوافً الهٌبة ببٌان التعدٌالت التً طرأت علً العاملٌن لدٌه وأجورهم
فى ٌناٌرمن كل عام وفقا للنموذج رقم (.)2
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
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ب – فى جمٌع األحوال ٌتعٌن على صاحب العمل موافاة الهٌبة بكافة بٌانات المإمن علٌهم
والتعدٌالت التً تطرأ على تلك البٌانات وعلى األخص بٌانات األجور واالشتراكات المقتطعه
شهرٌا على ملؾ الكترونى ،وذلك وفقا للقرار الذي ٌصدر من ربٌس الهٌبة وفقا للخطة الزمنٌة
للتحول الرقمى إللزام أصحاب األعمال بتقدٌم البٌانات واإلستمارات المطلوبة منهم إلكترونٌا
مزٌلة بالتوقٌع االلكترونً.
 – 3اإلجراءات فى حالة إنشاء فرع جدٌد للمنشؤة أو تغٌٌر فً بٌاناتها:
ٌلتزم صاحب العمل بإخطار الهٌبة على النموذج رقم ( )12خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ
وقوع أى تؽٌٌر فً البٌانات والمستندات المقدمة منه  ،وعلً األخص فً الحاالت اآلتٌة :
أ -إنشاء فرع جدٌد تابع له.
ب  -تؽٌٌر الشكل القانونى لصاحب العمل اذا كان شخصا اعتبارٌا.
ج  -تؽٌٌر عناوٌن أماكن العمل.
د  -التؽٌٌر فً نماذج التوقٌعات.
هـ ـ فقد األختام أو إستبدالها.
وٌسلم اإلخطار إلً مكتب الصندوق المختص أو ٌرسل بكتاب موصً علٌه بعلم الوصول .
وٌتحمل صاحب العمل اآلثار المالٌة الناتجة عن عدم االحطار أو التؤخٌر فٌه متى ثبت مسبولٌته عن
ذلك قانونا.
تضمن النموذج رقم 12
إخطار تغٌٌر فً بٌانات المنشؤة
ملحوظة:
ٌتعٌن أن ٌكون اإلخطار خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ وقوع أي تؽٌٌر فً البٌانات أوالمستندات
المقدمة.
 – 4اإلجراءات فً حالة أٌة تغٌٌرات تطرأ على من لهم حق التوقٌع عن المنشؤة :
على صاحب العمل أن ٌخطر الهٌبة 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 الهٌبة
بالمستندات الموضحة بالنموذج رقم ( )13فً موعد ال ٌتجاوز أسبوعٌن من تارٌخ صدور
قرار اإلدماج .
تضمنت ارشادات النموذج رقم 13
إخطار بدمج منشؤتٌن أو أكثر
 ٌتم االحتفاظ برقم المنشؤة الدامجة بعد االندماج كرقم للمنشؤتٌن المندمجتٌن.1
 ٌحرر هذا اإلخطار من أصل  +صورتٌن لكل من المنشؤة الدامجة والمندمجة.2
 تعتبر المنشؤة الدامجة ضامن لمستحقات الهٌبة طبقا للمادة 138من القانون.3
 ٌقدم النموذج رقم ( )2الخاصة بالعاملٌن بالمنشؤة.4
ٌ - 5قؤؤدم هؤؤذا اإلخطؤؤار فؤؤً موعؤؤد ؼاٌتؤؤه أسؤؤبوعٌن مؤؤن تؤؤارٌخ صؤؤدور قؤؤرار السؤؤلطة المختصؤؤة
باالندماج على أن ٌرفق به صورتٌن طبق األصل من هذا القرار.
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
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 -ترفق صورة من نماذج التوقٌع للمنشؤة الجدٌدة.

ب -إذا كانت المنشؤة المندمجة والمنشؤة الدامجة تقعان فً دابرة إختصاص مكتب واحد من
مكاتب الهٌبة فتتخذ اإلجراءات اآلتٌة :
( )1تتولى المنشؤة الدامجة موافاة مكتب الهٌبة المختص :
(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 للهٌبة (إن وجدت)
 وذلك خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ صدور قرار االدماج.
 وعلٌها كذلك أن تقوم بتسوٌة حساب اإلشتراكات الخاصة بهم حتى تارٌخ
اإلدماج وذلك مع عدم اإلخالل بمسبولٌتها عن الوفاء بهذه اإللتزامات
بالتضامن مع المنشؤة المندمجة.
(ٌ )2تولى صاحب العمل أو ممثل المنشؤة الدامجة موافاة مكتب الهٌبة المختص بالنموذج
رقم ( ) 2بطلب اإلشتراك عن الشهر الذي تم فٌه اإلدماج شاملة لكافة العاملٌن بها ومن
بٌنهم عمال المنشؤة المندمجة .
(ٌ )3تولى مكتب الهٌبة المختص ؼلق 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 قاعدة
بٌانات الهٌبة بوصفهم عاملٌن لدى المنشؤة الدامجة إعتبارا 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 دابرة إختصاص مكتبٌن
مختلفٌن:
ٌكتفً بتعدٌل اإلسم القانونً للمنشؤة المندمجة علً أن ٌبقً لكل منشؤة رقمها التؤمٌنى الخاص
بها.
 –6إجراءات اإلشتراك عن المإمن علٌه :
أٌ -لتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن ٌوافى الهٌبة بالنموذج رقم ( )1الخاص بإشتراك عامل
بالهٌبة مرفقا" به المستند الرسمى الدال على تارٌخ مٌالد العامل أو صورة ضوبٌة منه وصورة
من عقد العمل (إن وجد) بعد مطابقتها على األصل والتؤشٌر بذلك من الوظؾ المختص وذلك
خالل أسبوعٌن من تارٌخ تحقق احدى الحاالت اآلتٌة:
()1إلتحاق أي عامل بالعمل لدٌه.
()2إلتحـاق عمال متدرجٌن أو تالمٌذ صناعٌٌن أو طالب مشتؽلٌن فى مشروعات التشؽٌل
الصٌفً .
()3إلتحاق أحد العاملٌن ممن تقل أعمارهم عن  18سنة بالعمل لدٌه .
 - 7المستندات التً تستوفً عند بدء مدة اإلشتراك:
أ  -صورة شهادة المٌالد الممٌكنة.
ب  -صورة بطاقة الرقم القومً.
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
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ج  -قرار التعٌٌن أو بٌان معتمد بتارٌخ بدء مدة اإلشتراك أو نسؤخة مؤن عقؤد العمؤل للعؤاملٌن بالقطؤاع
الخاص إن وجد.
د  -طلب اشتراك مإمن علٌه بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص ،وفقا للنموذج رقم (.)1
ه  -إقرار إستالم العمل إن وجد.
و  -صحٌفة البٌانات األساسٌة ،وفقا للنموذج رقم ( )3فً حالة وجود مدد سابقة.
النموذج رقم 3
صحٌفة البٌانات األساسٌة
ز  -بٌان من المإمن علٌه بمدد اإلشؤتراك السؤابقة أو مؤدى إسؤتحقاقه معؤاش آخؤر ،وفقؤا للنمنوذج رقنم
(.)4
تضمنت ارشادات النموذج رقم 4
بٌان بمدداالشتراك السابقة أومدى استحقاق معاش آخــــــر
ٌ .1قدم هذا النموذج عند االلتحاق بؤؤي عمؤل وتوجؤد مؤدة اشؤتراك فؤً التؤؤمٌن االجتمؤاعً سؤابقة
على مــدة العمل األخٌر وكذلك عند الحصول على معاش من الهٌبة أو أي جهة أخرى ؼٌر
النقابات.
 .2فً حالة استحقاق أقساط على المإمن علٌه تتخذ اإلجراءات الالزمة لخصم هؤذه األقسؤاط مؤن
أجر المإمن علٌه وتسدد دورٌا معاالشتراكات إلى الهٌبة.
 .3فً حالة وجود مدة سابقة ٌتم إرسال خطؤاب للجهؤة المختصؤة للحصؤول علؤى الملؤؾ التؤؤمٌنً
عن المدة السابقة وضمها لملؾ التؤمٌن االجتماعً.
 .4فً حالة الحصول على معاش ٌتم إبالغ الهٌبة ببداٌة االلتحاق بالعمل.
ح  -تقرٌر اللٌاقة الطبٌة الصادر من الجهة الطبٌة المختصة عند بدء اإلشتراك أو صورة منه.
ط  -إستمارة بٌانات التؽطٌة التؤمٌنٌة للمإمن علٌه ،وفقا للنموذج رقـم (.)5
النموذج رقم 5
نموذج بٌــانـــات التغطٌـــــة التؤمٌنٌـــــة
 -8إجراءات اإلخطار بانتهاء خدمة المإمن علٌه :
أ– ٌلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن ٌوافى الهٌبة بنموذج االستمارة رقم ( )6وذلك خالل
أسبوع من تارٌخ تحقق إحدى الوقابـع اآلتٌة:
( )1إنتهاء خدمة المإمن علٌه.
( )2إنتهاء مدة التلمذة الصناعٌة أو التدرج.
( )3إنتهاء العمل بالمشروع الصٌفً للطلبة.
تضمنت ارشادات النموذج رقم 6
إخطار بإنتهاء اشتراك مإمن علٌه
ٌ -1حرر هذا النموذج من أصل وصورتٌن ٌرسل األصل لمكتب الهٌبة المختص خالل
أسبوع مــن تارٌخ تحقق إحدى الوقابـع اآلتٌة:
أ -انتهاء خدمة المإمن علٌه.
ب -انتهاء مدة التلمذة الصناعٌة أو التدرج.
ج -انتهاء العمل بالمشروع الصٌفً للطلبة.
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
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وٌحتفظ صاحب العمل بصؤورة وتسؤلم صؤورة للعامؤل بعؤد توقٌعؤه أو ترسؤل لـــــؤـه
بخطاب مسجل بعلم الوصول خالل  24ساعة مؤن إرسؤالها لمكتؤب الهٌبؤة المخؤتص
فً حالة رفضه التوقٌع.
 -2فً حالة إخالل صاحب العمل باإلخطار فً الموعد المشار إلٌه بالنسبة للمإمن علٌهم فً
البند (أ) من رقم (ٌ )1لتزم بؤداء مبلػ إضافً ٌقدر بنسبة (  ) %20مؤن قٌمؤة االشؤتراك
المستحق عن الشهر األخٌر وذلك عن كل شهر تؤخٌر عن المدة من تارٌخ انتهاء الخدمؤة
حتى تارٌخ إرسال النموذج لمكتب الهٌبة المختص وفً حساب مدة التؤؤخٌر ٌحؤذؾ كسؤر
الشهر.
اقرار
رقمها التؤمٌنى :
اسم المنشؤة :
العنوان :
رقمه التؤمٌنى :
اسم المإمن علٌه :
أقرأنا الموقع أدناه بؤننً قد قمت بسحب البطاقة العالجٌة من المإمن علٌه وتم تسلٌمها لفرع
الهٌبـــــة المعنٌة بالتؤمٌن الصحً وفً حالة ظهور مؤا ٌخؤالؾ ذلؤك أكؤون مسؤبوال بالتضؤامن
مؤؤع العامؤؤل فؤؤً مواجهؤؤة الهٌبــــؤؤـة المعنٌؤؤة بالتؤؤؤمٌن الصؤؤحً عؤؤن كافؤؤة مصؤؤارٌؾ العؤؤالج
والرعاٌة الطبٌؤة تعوٌضؤا عؤن االنتفؤاع بؤدون وجؤه حؤق بمزاٌؤا العؤالج والرعاٌؤة الطبٌؤة بعؤد
انتهاء الخدمة.
توقٌع صاحب العمل
توقٌع المإمن علٌه
)
(
)
(
أقـــرأناالموقع أدناه بؤن المإمن علٌه محل هؤذا النمؤوذج قؤد رفؤض تسؤلٌم البطاقؤة العالجٌــؤـة
وقمت بإخطار الهٌبـــــة المعنٌة بالتؤمٌن الصحً ببٌانات المإمن علٌه إلٌقاؾ التعامل معه.
توقٌع صاحب العمل
)
(
 -9الجزاء المترتب على التؤخٌر فى االخطار بانتهاء خدمة المإمن علٌه :
أ– ٌلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بؤداء مبلػ إضافى بنسبة  % 20من قٌمة االشتراك
المستحق عن الشهر األخٌر وذلك عن كل شهر تؤخٌر عن المدة من تارٌخ انتهاء الخدمة حتى
تارٌخ ارسال االستمارة للهٌبة ،وفى حساب مدة التؤخٌر ٌحذؾ كسر الشهر .
ب– ال ٌستحق المبلػ االضافى المشار إلٌه إعتبارا من تارٌخ تحقق الوقلبع اآلتٌة :
( )1ورود استمارة اإلخطار بانتهاء الخدمة فى المواعٌد المحددة دون استٌفاء بعض
بٌاناتها  ،متى كان مثبتا بها تارٌخ انتهاء الخدمة .
مالحظة  :ال تستحق الغرامة
()2انتهاء 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
( )3قٌام صاحب العمل بالتوقٌع على استمارة االخطار بانتهاء الخدمة فى الحاالت التى ٌتم
تحرٌرها بمعرفة مفتش الهٌبة  ،أو إذا قام بالتوقٌع على محضر لجنة فحص المنازعات
أو على كشؾ الحصر المحرر بمعرفة مفتش الهٌبة  ،بشرط أن ٌتضمن المحضر أو
كشؾ الحصر تارٌخ انتهاء خدمة المإمن علٌه  ،أو إذا قام بإخطار الصندوق بانتهاء
خدمة المإمن علٌه بموجب خطاب .
مالحظة  :تستحق الغرامة عن الفترة من تارٌخ انتهاء الخدمة حتً :
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
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 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( )4التحاق المإمن علٌه بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو تجنٌده.
مالحظة  :تستحق الغرامة عن الفترة من تارٌخ انتهاء الخدمة حتً :
 تارٌخ إلتحاق المإمن علٌه بالعمل لدى صاحب عمل آخر تارٌخ تجنٌده( )5شهر إفالس صاحـب العمـل أوتصفٌة المنشؤة أو ؼلقها أو حلها .
مالحظة  :تستحق الغرامة عن الفترة من تارٌخ انتهاء الخدمة حتً :
 تارٌخ إشهار اإلفالس تارٌخ التصفٌة تارٌخ اإلؼالق تارٌخ الحل( )6صدور حكم قضابى فى مواجهة الهٌبة بإنهاء خدمة المإمن علٌه .
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 خالل شهرٌن من تارٌخ اإلنقطاع عن العمل.
مالحظة  :مد مهلة تقدٌم استمارة  6الً شهرٌن بدال من أسبوع
فاذا قدمت خالل 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 الهٌبة
ثانٌا  :فبة أصحاب األعمال ومن فً حكمهم:
ٌ - 1تقدم المإمن علٌه بطلب لإلشتراك لدي الهٌبة على النموذج رقم ( )1من أصل وصورتٌن
مرفقا ً به المستندات المثبتة لبدء النشاط أو العمل أو توافر الصفة الموجبة للخضوع ألحكام
القانون:
ا  -صورة شهادة المٌالد الممٌكنة.
ب  -صورة بطاقة الرقم القومً.
ج  -طلب اشتراك مإمن علٌه بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص ،وفقا للنموذج رقم (.)1
د  -صحٌفة البٌانات األساسٌة ،وفقا للنموذج رقم ( )3فً حالة وجود مدد سابقة.
ه – بٌان من المإمن علٌه بمدد اإلشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخؤر ،وفقؤا للنمنوذج
رقم (.)4
ز  -تقرٌر اللٌاقة الطبٌة الصادر من الجهة الطبٌة المختصة عند بدء اإلشتراك أو صورة منه.
 - 2صورة المستند المثبت لبدء النشاط أو توافر الصفة الموجبة للخضوع ألحكنام القنانون وعلنى
األخص ما ٌؤتً:
أ  -صورة السجل التجاري.
ب  -صورة البطاقة الضرٌبٌة.
ج  -صورة الترخٌص الصادر من أي من الجهات االدارٌة المختصة.
د  -ما ٌثبت القٌد فً جدول المشتؽلٌن بالنقابات المهنٌة.
ه  -شهادة الملكٌة أو الحٌازة الزراعٌة الصادرة من الجمعٌة الزراعٌة أو الجهة المختصة.
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
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و  -صورة من عقد اإلٌجار أو عقد الشركة بحسب األحوال.
 - 3على الهٌبة أن تعٌد الً المإمن علٌه أو من ٌنوب عنه إحدى صور استمارة طلب االشتراك بعد
تحدٌد الرقم التؤؤمٌنً وذلؤك بعؤد تسؤجٌل بٌاناتهؤا علؤى قاعؤدة بٌانؤات الهٌبؤة وإخطؤاره بؤذلك عؤن
طرٌق البرٌد اإللكترونً كلما أمكن وذلك خالل خمسة عشؤر ٌومؤا مؤن تؤارٌخ ورود اإلسؤتمارة
المشار إلٌها ،وٌلتزم المإمن علٌهم والمستحقٌن عؤنهم أن ٌؤذكروا فؤً جمٌؤع المكاتبؤات المتعلقؤة
بتنفٌذ أحكام القانون الرقم التؤمٌنً والرقم القومً.
ٌ - 4لتزم المإمن علٌؤه أن ٌؤوافى الهٌبؤة بنمنوذج االسنتمارة رقنم ( )6والتؤً تفٌؤد إنتهؤاء النشؤاط أو
العمل أو زوال الصفة الموجبة للخضوع ألحكام القانون بحسب األحوال  ،وذلؤك خؤالل أسؤبوع
مؤؤن تؤؤارٌخ تحقؤؤق أى مؤؤن الوقؤؤابع المشؤؤار إلٌهؤؤا ،علؤؤى أن ٌرفؤؤق باالسؤؤتمارة المشؤؤار الٌهؤؤا كافؤؤة
المستندات المثبتة إلنتهاء النشاط أو العمل أو زوال الصؤفة وتقؤوم الهٌبؤة بالدراسؤة الالزمؤة فؤً
هذا الخصوص واتخاذ ما ٌترتب على ذلك من إجراءات فً ضوء أحكام القانون.
ثالثا  :فبة العاملٌن المصرٌٌن بالخارج:
ٌ - 1تقدم المإمن علٌه بطلب لإلشتراك لدي الهٌبة على النموذج رقم ( )1من أصل وصورتٌن
مرفقا ً به المستندات المثبتة لبدء النشاط أو العمل أو توافر الصفة الموجبة للخضوع ألحكام
القانون:
ا  -صورة شهادة المٌالد الممٌكنة.
ب  -صورة بطاقة الرقم القومً.
ج  -طلب اشتراك مإمن علٌه بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص ،وفقا للنموذج رقم (.)1
د  -صحٌفة البٌانات األساسٌة ،وفقا للنموذج رقم ( )3فً حالة وجود مدد سابقة.
ه – بٌان من المإمن علٌه بمدد اإلشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر ،وفقا للنموذج
رقم (.)4
ز  -تقرٌر اللٌاقة الطبٌة الصادر من الجهة الطبٌة المختصة عنؤد بؤدء اإلشؤتراك أو صؤورة منؤه
(على أن توافى الهٌبة به لمن اتخذ إجراءات اشتراكه من الخارج حال أول زٌارة له للبالد).
 -2صننورة المسننتند المثبننت لبنندء العمننل أو النشنناط أو الموجننب للخضننوع ألحكننام القننانون وعلننى
األخص ما ٌؤتً:
أ  -صورة من جواز السفر على أن ٌكون سارٌا.
ب  -صورة موثقة من عقد العمل فً الخارج.
ج  -صورة من عقد العمل بالمنظمة الدولٌة أو االقلٌمٌة او السفارة األجنبٌة.
د  -صورة من عقد العمل على السفن االجنبٌة وصورةجواز السفر البحري ساري المفعول.
 - 3على الهٌبة أن تعٌد الً المإمن علٌه أو من ٌنوب عنه إحدى صؤور اسؤتمارة طلؤب االشؤتراك
بعد تحدٌد الرقم ال تؤمٌنً وذلك بعد تسجٌل بٌاناتها على قاعدة بٌانات الهٌبة وإخطاره بؤذلك عؤن
طرٌق البرٌد اإللكترونً كلما أمكن وذلك خالل خمسة عشؤر ٌومؤا مؤن تؤارٌخ ورود اإلسؤتمارة
المشار إلٌها ،وٌلتزم المإمن علٌهم والمستحقٌن عؤنهم أن ٌؤذكروا فؤً جمٌؤع المكاتبؤات المتعلقؤة
بتنفٌذ أحكام القانون الرقم التؤمٌنً والرقم القومً.
ٌ - 4لتزم المإمن علٌؤه أن ٌؤوافى الهٌبؤة بنمنوذج االسنتمارة رقنم ( )6والتؤً تفٌؤد إنتهؤاء النشؤاط أو
العمل أو زوال الصفة الموجبة للخضوع ألحكام القانون بحسب األحوال  ،وذلؤك خؤالل أسؤبوع
مؤؤن تؤؤارٌخ تحقؤؤق أى مؤؤن الوقؤؤابع المشؤؤار إلٌهؤؤا ،علؤؤى أن ٌرفؤؤق باالسؤؤتمارة المشؤؤار الٌهؤؤا كافؤؤة
المستندات المثبتة إلنتهاء النشاط أو العمل أو زوال الصؤفة وتقؤوم الهٌبؤة بالدراسؤة الالزمؤة فؤً
هذا الخصوص واتخاذ ما ٌترتب على ذلك من إجراءات فً ضوء أحكام القانون.
رابعا :العمالة غٌر المنتظمة:
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
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ٌ - 1تقدم المإمن علٌه بطلب لإلشتراك لدي الهٌبة على النموذج رقم ( )1من أصل وصورتٌن
مرفقا ً به المستندات المثبتة لبدء النشاط أو العمل أو توافر الصفة الموجبة للخضوع ألحكام
القانون:
ا  -صورة شهادة المٌالد الممٌكنة.
ب  -صورة بطاقة الرقم القومً  ،على أن ٌكون مدون بها المهنة المراد االشتراك عنها.
ج  -طلب اشتراك مإمن علٌه بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص ،وفقا للنموذج رقم (.)1
د  -صحٌفة البٌانات األساسٌة ،وفقا للنموذج رقم ( )3فً حالة وجود مدد سابقة.
ه – بٌان من المإمن علٌه بمدد اإلشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر ،وفقا للنموذج
رقم (.)4
ز  -تقرٌر اللٌاقة الطبٌة الصادر من الجهة الطبٌة المختصة عند بدء اإلشتراك أو صورة منه.
 - 2شهادة الملكٌة أو الحٌازة الزراعٌة الصادرة من الجمعٌة الزراعٌة أو الجهة المختصة.
 -3بٌان بتدرج المهنة صادر من مصلحة االحوال المدنٌة.
 -4على الهٌبة أن تعٌد الً المإمن علٌه أو من ٌنوب عنؤه إحؤدى صؤور اسؤتمارة طلؤب االشؤتراك
بعد تحدٌد الرقم التؤمٌنً وذلك بعؤد تسؤجٌل بٌاناتهؤا علؤى قاعؤدة بٌانؤات الهٌبؤة وإخطؤاره بؤذلك عؤن
طرٌؤق البرٌؤؤد اإللكترونؤً كلمؤؤا أمكؤن وذلؤؤك خؤالل خمسؤؤة عشؤر ٌومؤؤا مؤن تؤؤارٌخ ورود اإلسؤؤتمارة
المشار إلٌها ،وٌلتزم المإمن علٌهم والمستحقٌن عنهم أن ٌذكروا فً جمٌع المكاتبات المتعلقة بتنفٌذ
أحكام القانون الرقم التؤمٌنً والرقم القومً.
ٌ - 5لتزم المإمن علٌه أن ٌوافى الهٌبة بنموذج االسنتمارة رقنم ( )6والتؤً تفٌؤد إنتهؤاء النشؤاط أو
العمل أو زوال الصفة الموجبة للخضوع ألحكام القانون بحسب األحوال  ،وذلؤك خؤالل أسؤبوع
مؤؤن تؤؤارٌخ تحقؤؤق أى مؤؤن الوقؤؤابع المشؤؤار إلٌهؤؤا ،علؤؤى أن ٌرفؤؤق باالسؤؤتمارة المشؤؤار الٌهؤؤا كافؤؤة
المستندات المثبتة إلنتهاء النشاط أو العمل أو زوال الصؤفة وتقؤوم الهٌبؤة بالدراسؤة الالزمؤة فؤً
هذا الخصوص واتخاذ ما ٌترتب على ذلك من إجراءات فً ضوء أحكام القانون.
 - 6تعتبر مدة االشتراك وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعً الشؤامل الصؤادر بالقؤانون رقؤم  112لسؤنة
 1980مدة إشتراك وفقا ألحكام القانون ،وذلك إذا كان المإمن علٌه قد إتخذ إجراءات إشتراكه
عن المدة المشار إلٌها وأدي االشتراك عنها قبل .2020/1/1
وٌتم تحدٌد أجر حساب المدة على أساس :
أ  -الحد األدنى لدخل االشتراك وفقا ألحكؤام قؤانون التؤؤمٌن االجتمؤاعً علؤى أصؤحاب االعمؤال
ومن فً حكمهم الصادر بالقانون  108لسنة  1976إذا إنتقؤل المؤإمن علٌؤه إلؤى الفبؤة ثانٌؤا
(أصحاب األعمال ومن فى حكمهم).
ب  -الحد األدنى ألجر االشتراك وفقا ألحكام قانون التؤمٌن اإلجتمؤاعً الصؤادر بالقؤانون رقؤم
 79لسنة  1975فً ؼٌر ذلك من أحوال.
ج  -بمراعؤؤاة تؤؤدرج دخؤؤل أو أجؤؤر االشؤؤتراك خؤؤالل كامؤؤل مؤؤدة االشؤؤتراك المشؤؤار إلٌهؤؤا ،وفق نا ً
للجدول رقم ( )2المرفق (الحند االدننى ألجنر ودخنل االشنتراك بقنانونى التنؤمٌن االجتمناعى
الصادرٌن بالقانونٌن رقمى  79لسنة  1975و  108لسنة .)1976
خامسا  :مالحظات:
ٌ - 1راعى تعلٌة جمٌع المستندات المشار الٌهاعلى ؼالؾ الملؾ مع إثبات أرقامها وتوارٌخها.
ٌ - 2جوز لصاحب العمل تقدٌم البٌانات واإلستمارات المطلوبة منه إلكترونٌا مزٌلة بالتوقٌع
االلكترونً.
 - 3تلتزم الهٌبة بحفظ أصول المستندات والنماذج واإلستمارات المشار إلٌها وأٌة مستندات أخرى
ترىالهٌبة حفظها إلكترونٌا باألرشٌؾ اإللكترونى على أن ٌتضمن الوصؾ األرشٌفى تحدٌدا
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
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لمن قام بالحفظ ومن قام بالمراجعة وٌعتد بهذا المستند اإللكترونى فً صرؾ جمٌع الحقوق
التؤمٌنٌة.
 - 3على الهٌبة إنشاء ملؾ إلكترونى لكل مإمن علٌه ٌتضمن كافة البٌانات والمعلومات الخاصة
به والتً ٌتضمنها ملؾ التؤمٌن االجتماعً المشار إلٌه على أن ٌتم تحدٌثها بصورة دورٌة
منتظمة.
ٌ - 4لتزم المإمن علٌه فً حالة التحاقه بؤى عمل وكاننت لؤه مؤدة إشؤتراك سؤابقة أو كنان مسنتحقا
لمعاش آخر من الهٌبة أو من أى جهة أخنرى غٌنر النقابنات  ،بنؤن ٌقندم بٌاننا إلؤى الهٌبؤة وفقؤا
للنموذج رقم (.)4
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المبحث السابع
وعاء حساب االشتراكات
أوالً  :فبة العاملٌن لدى الغٌر
أجــر االشتراك
ٌقصد بؤجر االشتراك ما ٌلى :
المقابل النقدى الذي ٌحصل علٌه المإمن علٌه من من جهة عمله األصلٌة لقاء عمله األصلى.
وتحدد عناصر أجر اإلشتراك علً النحو األتً :
 – 1األجر الوظٌفً :
بالنسبة للعاملٌن الخاضعٌن لقانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم  81لسنة  ، 2016وقد
تضمنت المادة  36من القانون المشار الٌه " ٌُحدد األجر الوظٌفً للوظابؾ وفقا للجداول أرقام (،1
 )3 ،2الملحقة بهذا القانون  .وٌستحق الموظؾ أجره من تارٌخ تسلمه العمل ،ما لم ٌكن مُستبقى
بالقوات المسلحة فٌستحق أجره من تارٌخ التعٌٌن.
 – 2األجر األساسً :
أ  -بالنسبة للعاملٌن فى الحكومة من غٌر المخاطبٌن بقانون الخدمة المدنٌة سابق االشارة الٌه ،
والعاملٌن بالقطاع العام وقطاع األعمال العام:
ٌقصنند بنناألجر األساسننى  :األجؤؤر المنصؤؤوص علٌؤؤه فؤؤى الجؤؤداول المرفقؤؤة بؤؤنظم تؤؤوظفهم  ،ومؤؤا
ٌضاؾ إلٌه من عالوات  ،أو األجر المنصوص علٌه بعقؤد العمؤل ومؤا ٌضؤاؾ إلٌؤه مؤن عؤالوات
مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من األجر المتؽٌر ،وذلك بالنسؤبة للعؤاملٌن الؤذٌن تؤربطهم
بالجهات المشار إلٌها عالقة تعاقدٌة أو عرضٌة بحسب األحوال.
ب  -بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص :
ٌقصند بناألجر األساسنى  :األجؤر المنصؤوص علٌؤه فؤى عقؤد العمؤل مسؤتبعدا منؤه مؤا ٌعتبؤر مؤن
عناصر األجر المتؽٌر  ،وما ٌضاؾ الٌه من عالوات .
 -3األجر المكمل :
بالنسبة للعاملٌن الخاضعٌن لقانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم  81لسنة  ، 2016وقد
تضمنت المادة  41من القانون المشار الٌه "ٌصدر بنظام األجر المكمل قرار من ربٌس مجلس
الوزراء بمراعاة طبٌعة عمل كل وحدة ونوعٌة الوظابؾ بها وطبٌعة اختصاصاتها ومعدالت أداء
موظفٌها بحسب األحوال بناء على عرض الوزٌر المختص وبعد موافقة وزٌر المالٌة ودراسة
الجهاز".
 – 4الحوافز :
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 .
 –5العموالت :
ٌ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.
 –6الوهبة  ،متً توافرت فٌها الشروط اآلتٌة:
(أ) أن ٌكون قد جري العرؾ علً أن ٌدفعها عمالء المنشؤة علً أساس نسبة مبوٌة محددة مقدما من
المبالػ المستحقة علً العمالء.
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
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(ب)أن ٌكون لها صندوق مشترك فً المنشؤة توضع فٌه حصٌلتها لتوزٌعها بٌن العمال.
(ج)أن تكون قواعد متفق علٌه (علٌها) بٌن رب العمل والعمال تحدد بموجبها كٌفٌة توزٌعها علٌهم.
 – 7البدالت  ،فٌما عدا البدالت التالٌة فال تعتبر جزءا من أجر االشتراك.
(أ)بدل االنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وؼٌرها من البدالت التً تصرؾ للمإمن علٌه
مقابل ما ٌتكلفه من أعباء تقتضٌها أعمال وظٌفته وٌستثنً من ذلك بدل التمثٌل.
(ب)بدل السكن وبدل الملبس وبدل السٌارة وؼٌرها من البدالت التً تصرؾ مقابل مزاٌا عٌنٌة.
(ج)البدالت التً تستحق نتٌجة ندب المإمن علٌه بعض الوقت داخل جهة عمله األصلٌة أو خارجها.
(د)البدالت التً تستحق للمإمن علٌه لمواجهة أعباء المعٌشة خارج البالد.
 - 8األجور اإلضافٌة :
ٌقصد بها ما ٌتقاضاه المُإمَّن علٌه مقابل ساعات العمل اإلضافٌة  ،وهً تعتبر جزءا من أجر
االشتراك إذا كانت حاجة العمل بالمنشؤة تتطلب تشؽٌال إضافٌا بصفة دابمة ،باإلضافة إلى ساعات
العمل األصلٌة سواء كان التشؽٌل الذي ٌتطلب صرؾ هذا العنصر من األجر على مدار السنة أم
خالل جزء منها فقط.
 – 9التعوٌض عن الجهود غٌر العادٌة :
ٌ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 خالل جزء منها.
 – 10إعانة غالء المعٌشة :
وٌقصد بها ما ٌمنح للعامل مقابل الزٌادة فً نفقات المعٌشة.
 – 11العالوات االجتماعٌة :
وٌقصد بها ما ٌمنح للعامل مقابل األعباء العابلٌة ( ،مثال  :تلك المقررة بالقانون رقم  118لسنة
 1981بتقرٌر عالوة اجتماعٌة) .
 – 12العالوات االجتماعٌة اإلضافٌة :
مثال  :تلك المقررة بالقانون رقم  113لسنة  1982بمنح عالوة اجتماعٌة إضافٌة .
 – 13المنح الجماعٌة :
المنصوص علٌها فً لوابح العمـل ،أو التـً ٌقررها صاحب العمل لجمٌع العاملٌن أو لمجموعة
من العاملٌن.
 – 14المكافآت الجماعٌة :
المنصوص علٌها فً لوابح العمل ،أو التً ٌقررها صاحب العمل لجمٌع العاملٌن أو لمجموعة من
العاملٌن.
 – 15ما زاد علً الحد األقصً لألجر األساسً( .ال محل لها)
 – 16العالوات الخاصة التً لم ٌتم ضمها الً األجر األساسً.
وتضمنت المادة  53من الالبحة التنفٌذٌة للقانون الحدٌن األدنً واألقصً ألجر االشتراك  ،والحد
األقصى للبدالت المستبعدة  ،على النحو التالى:
" ٌتحدد الحد األدنى ألجر االشتراك بالنسبة للمإمن علؤٌهم المشؤار إلؤٌهم بالمؤادة ( )3مؤن هؤذه الالبحؤة
اعتبارا من  2020/1/1بواقع 1000جنٌه شهرٌا وٌتحدد حده االقصى بواقع  7000جنٌه شهرٌا.
وٌتم زٌادة هذٌن الحدٌن سنوٌا بواقع  % 15فً أول ٌناٌر من كل عؤام منسؤوبة إلٌؤه فؤً شؤهر دٌسؤمبر
السؤابق لمؤؤدة سؤبع سؤؤنوات ثؤؤم ٌؤتم زٌؤؤادة هؤؤذٌن الحؤدٌن سؤؤنوٌا بنسؤبة التضؤؤخم ،وٌراعؤؤً جبؤر الحؤؤدٌن األدنؤؤى
واألقصى الشهري إلى أقرب مابة جنٌه.
راجع مرفق رقم  : 1جدول تحدٌد الحدٌن األدنى واألقصى ألجر االشتراك الشهرى) .
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
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وفً جمٌنع االحنوال ٌجنب أال ٌجناوز مجمنوع البندالت المسنتبعدة منن أجنر االشنتراك  %30منن أجنر
اشتراك المإمن علٌه".
راجؤؤع مرفننق رقننم  -29 : 2كٌفٌننة تحدٌنند البنندالت المسننتبعدة  -ملخننص شننرس األسننتاذ محمنند الصننٌاد
بالبرنامج التدرٌبً ٌ 29 – 26ناٌر 20
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=20948
راجع مرفق رقم  -30 : 3كٌفٌة تحدٌد أجنر االشنتراك باالسنتمارة رقنم  1منن محاضنرة أسنتاذ محمند
الصٌاد ببرنامج تدرٌبً.
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=21150
راجؤؤؤؤع مرفننننق رقننننم  - 30-01 : 4كٌفٌةتحدٌنننندأجر االشننننتراك باالسننننتمارة رقننننم 2021 1مننننن
محاضرةأستاذ محمد الصٌاد ببرنامج تدرٌبى.
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24655
مالحظات  :تعوٌض األجر :
ٌعتبر تعوٌض األجر المستحق خالل فترات التخلؾ عن العمل للعالج من اإلصابة أو المرض بدٌال
ألجر االشتراك و ٌعامل معاملته ( وذلك بالنسبة للعاملٌن بالحكومة والقطاع العام  ،حٌث تإدي
االشتراكات علً أساس األجور الفعلٌة (ما ٌستحقـه المإمن علٌه من أجر خالل كل شهر( – المادة :
 115من قانون التامٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة . 2019
ثانٌا  :فبة أصحاب األعمال ومن فً حكمهم
دخل االشتراك
أوال  :الدخل الذي ٌختاره المإمن علٌه لالشتراك  ،و ٌراعى فً تحدٌد هذا الدخل الضوابط التالٌة:
أالٌقل عن الحد األدنى ألجر االشتراك وال ٌزٌد على الحد األقصى له.
-1
أال ٌقل عن أجر أو دخل اشتراكه التؤمٌنى األخٌر إذا كان قد سبق التؤمٌن علٌه.
-2
أال ٌقل عن أكبر أجر أشتراك شهرى للعاملٌن لدٌه المنتفعٌن بؤحكام القانون.
-3
أال ٌقل عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ اساسا لربط الضرٌبة عن السنة السابقة.
-4
أال ٌقل عن أعلى فبة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركٌن فً المعاش اإلضافً.
-5
وٌتعٌن على الهٌبنة تعندٌل دخنل االشنتراك الشنهري إلنى فبنة الندخل األعلنى التالٌنة بعند مضنً ثالثنة
سنوات على األكثر على استمرار االشتراك بفبة الدخل األقل.
ثانٌا ٌ :جوز للمإمن علٌه طلب تعدٌل دخل اشتراكه من أول ٌناٌر:
 - 1إلى أى من فبات الدخل األعلى بشرط أن ٌكون قد أدى كافؤة المبؤالػ المسؤتحقة علٌؤه حتؤى تؤارٌخ
تقدمه بطلب التعدٌل لمكتب الهٌبة المختص.
 - 2إلى فبة الدخل األقل مباشرة بعد تقدٌم طلب لمكتب الهٌبة المخؤتص مرفقؤا بؤه المسؤتند الؤذى ٌثبؤت
انخفاض دخله عن العام السابق ( كتاب من مصلحة الضرابب الؤذى ٌفٌؤد عؤدم تحقٌؤق أربؤاح خؤالل
السنة السابقة على طلب التخفٌض).
اعتبنارا
وٌقدم طلب تعدٌل دخل اإلشتراك فً دٌسمبر من كل عام ،وٌسري تعدٌل فبة دخل االشتراك
ً
من أول الشهر التالً لتارٌخ تقدٌم طلب التعدٌل.
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
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ثالثا ٌ :جوز للمإمن علٌه:
 - 1طلب تعدٌل دخل مدد اشتراكه الفعلٌة منذ بدء اشتراكه فً النظؤام إلؤى دخؤل اشؤتراكه فؤً تؤارٌخ
طلب التعدٌل أو إلى أى دخل أعلى.
 - 2طلب تعدٌل بعض فبات اشتراكه  ،التً تبدأ بالتتابع من أولى المدد إلى فبة أعلى.
وفً جمٌع األحوال ٌشترط لقبول طلب التعدٌل توافرالشروط اآلتٌة:
 -1أن ٌكون قد أدى كافة المبالػ المستحقة علٌه للهٌبة حتى تارٌخ تقدٌم طلب التعدٌل.
 -2تقدٌم تقرٌر طبى صادرمن الهٌبة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى ٌفٌد درجة لٌاقته الصحٌة بصفة عامؤة
على أال تقل تلك الدرجة عن جٌد ،على أن ٌتحمل المإمن علٌه تكالٌؾ التقرٌر الطبى.
وٌلتزم المإمن علٌه فً حالة طلب التعدٌل:
بؤداء فروق اإلشتراكات ومبلػ إضؤافى بنسؤبة متوسؤط إصؤدارات الخزانؤة مؤن األذون والسؤندات عؤن
إجمؤالى هؤؤذه الفؤروق وذلؤؤك اعتبؤارا مؤؤن تؤارٌخ بؤؤدء االشؤتراك حتؤؤى نهاٌؤة الشؤؤهر السؤابق علؤؤى تؤؤارٌخ
األداء.
وال ٌعتبر المإمن علٌه مشتر ًكا بالدخل المعدل :
إال إذا تم سداد هذه المبالػ خالل سنة من تارٌخ اخطاره بتحدٌدها وقبؤل تحقؤق واقعؤة اسؤتحقاق أي مؤن
الحقوق المقررة بالقانون.
ثالثا  :فبة العاملٌن المصرٌٌن بالخارج
دخل االشتراك
أوال  :الدخل الذي ٌختاره المإمن علٌه لالشتراك  ،و ٌراعى فً تحدٌد هذا الدخل الضوابط التالٌة:
أالٌقل عن الحد األدنى ألجر االشتراك وال ٌزٌد على الحد األقصى له.
-1
أال ٌقل عن أجر أو دخل اشتراكه التؤمٌنى األخٌر إذا كان قد سبق التؤمٌن علٌه.
-2
أال ٌقل عن أكبر أجر أشتراك شهرى للعاملٌن لدٌه المنتفعٌن بؤحكام القانون.
-3
أال ٌقل عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ اساسا لربط الضرٌبة عن السنة السابقة.
-4
أال ٌقل عن أعلى فبة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركٌن فً المعاش اإلضافً.
-5
وٌتعٌن على الهٌبنة تعندٌل دخنل االشنتراك الشنهري إلنى فبنة الندخل األعلنى التالٌنة بعند مضنً ثالثنة
سنوات على األكثر على استمرار االشتراك بفبة الدخل األقل.
ثانٌا ٌ :جوز للمإمن علٌه طلب تعدٌل دخل اشتراكه من أول ٌناٌر:
 - 1إلى أى من فبات الدخل األعلى بشرط أن ٌكون قد أدى كافؤة المبؤالػ المسؤتحقة علٌؤه حتؤى تؤارٌخ
تقدمه بطلب التعدٌل لمكتب الهٌبة المختص.
 - 2إلى فبة الدخل األقل مباشرة بعد تقدٌم طلب لمكتب الهٌبة المخؤتص مرفقؤا بؤه المسؤتند الؤذى ٌثبؤت
انخفاض دخله عن العام السابق ( صورة عقد العمؤل علؤى أن تكؤون موثقؤة مؤن القنصؤلٌة المصؤرٌة
بالخارج أو معتمدة من وزارة الخارجٌة والتى تفٌد انخفاض أجر العامل).
اعتبنارا
وٌقدم طلب تعدٌل دخل اإلشتراك فً دٌسمبر من كل عام ،وٌسري تعدٌل فبة دخل االشنتراك
ً
من أول الشهر التالً لتارٌخ تقدٌم طلب التعدٌل.
ثالثا ٌ :جوز للمإمن علٌه:
 - 1طلب تعدٌل دخل مدد اشتراكه الفعلٌة منذ بدء اشتراكه فً النظام إلى دخؤل اشؤتراكه فؤً تؤارٌخ
طلب التعدٌل أو إلى أى دخل أعلى.
 - 2طلب تعدٌل بعض فبات اشتراكه  ،التً تبدأ بالتتابع من أولى المدد إلى فبة أعلى.
وفً جمٌع األحوال ٌشترط لقبول طلب التعدٌل توافرالشروط اآلتٌة:
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
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 -1أن ٌكون قد أدى كافة المبالػ المستحقة علٌه للهٌبة حتى تارٌخ تقدٌم طلب التعدٌل.
 -2تقدٌم تقرٌر طبى صادرمن الهٌبة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى ٌفٌد درجة لٌاقته الصحٌة بصفة عامؤة
على أال تقل تلك الدرجة عن جٌد ،على أن ٌتحمل المإمن علٌه تكالٌؾ التقرٌر الطبى.
وٌلتزم المإمن علٌه فً حالة طلب التعدٌل:
بؤداء فروق اإلشتراكات ومبلػ إضافى بنسؤبة متوسؤط إصؤدارات الخزانؤة مؤن األذون والسؤندات عؤن
إجمؤالى هؤؤذه الفؤروق وذلؤؤك اعتبؤارا مؤؤن تؤارٌخ بؤؤدء االشؤتراك حتؤؤى نهاٌؤة الشؤؤهر السؤابق علؤؤى تؤؤارٌخ
األداء.
ً
وال ٌعتبر المإمن علٌه مشتركا بالدخل المعدل :
إال إذا تم سداد هذه المبالػ خالل سنة من تارٌخ اخطؤاره بتحدٌؤدها وقبؤل تحقؤق واقعؤة اسؤتحقاق أي مؤن
الحقوق المقررة بالقانون.
رابعا :العمالة غٌر المنتظمة
وعاء حساب االشتراكات
تإدى االشتراكات على أساس الحد األدنى ألجر االشتراك الشهرى.
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المبحث الثامن
اإلشتراكات
المطلب األول
تقدٌر االشتراكات
 -1تقدٌر 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 .
 -2تقدٌر االشتراكات فً التؤمٌنات قصٌرة األجل كالتؤمٌن الصحً مثال تحسب األعباء علً أساس معدالت
وقوع الحاالت المرضٌة بالنسبة لمجموعة المإمن علٌهم و متوسط عدد أٌام العجز عن العمل بسبب
المرض و متوسط تكلفة العالج للفرد وفقا للمستوٌات التً ٌقررها النظام خالل فترة زمنٌة محددة فإذا
نسب إجمالً هذه التكلفة إلً جملة أجور المإمن علٌهم خالل هذه الفترة أمكن الحصول علً النسبة
المبوٌة لالشتراكات .
المطلب الثانى
االشتراكات الممولة للنظام
أوالً  :فبة العاملٌن لدى الغٌر
 – 1نسب االشتراك :
تنقسم نسب االشتراك للفبة أوال " العاملٌن لحساب الغٌر"؟ إلً حصتٌن :
حصة تتحملها المنشؤة  ،والحصة األخري ٌتحملها المإمن علٌه  ،وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع
التؤمٌن االجتماعً المختلقة  ،وذلك على النحو التالى:
أ  -تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :تتحمل المنشؤة  % 12من قٌمة األجر وٌتحمل المإمن علٌه 9
 %من قٌمة األجر .
مع مراعاة النسب الخاصة بالمإمن علٌهم العاملٌن باألعمال الصعبة والخطرة التً ترد بقرار
ربٌس مجلس الوزراء الذى ٌصدر فً هذا الشؤن.
تزاد نسب االشتراكات السابقة كل سبع سنوات اعتبؤارا مؤن  2020/1/1بنسؤبة  ،%1وتقسؤم هؤذه
الزٌادة مناصفة بٌن صاحب العمل والمإمن علٌه.
ومؤع عؤؤدم اإلخؤؤالل بقؤؤرار ربؤٌس مجلؤؤس الؤؤوزراء الؤؤذى ٌصؤؤدر فؤً شؤؤؤن المؤؤإمن علؤؤٌهم العؤؤاملٌن
باألعمال الصعبة والخطرة ٌراعى أال تتجاوز إجمالى نسبة االشتراكات.%26
ب  -تنؤمٌن اصننابات العمننل  :مؤؤع عؤؤدم االحؤؤالل بؤحكؤؤام قؤؤانون نظؤؤام التؤؤؤمٌن الصؤؤحى الشؤؤامل الصؤؤادر
بالقانون رقم  2لسنة ٌ ، 2018تحمؤل صؤاحب العمؤل االشؤتراكات المسؤتحقة فؤً تؤؤمٌن إصؤابات
العمل عن العاملٌن لدٌه طبقا ً للنسب اآلتٌة:
(%1 )1مؤؤن أجؤؤر االشؤؤتراك للعؤؤاملٌن لدٌؤؤه بالنسؤؤبة لؽٌؤؤر الخاضؤؤعٌن ألحكؤؤام قؤؤانون نظؤؤام التؤؤؤمٌن
الصحى الشامل مقابل العالج والرعاٌة الطبٌة .
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
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( %0.5 )2من أجر اإلشتراك مقابل الحقوق المالٌة وتزاد هذه النسؤبة حتؤى تصؤل إلؤى  %1تبعؤا
لدرجة مخاطر نشاط المنشؤة.
وتخفض النسبة المقررة بالبند ( )2بواقع النصؾ بالنسبة لوحدات الجهاز اإلدارى للدولة والهٌبؤات
العامة وؼٌرها من األشخاص االعتبارٌة العامة ووحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام مقابؤل
قٌامهم بصرؾ تعوٌض األجر ومصارٌؾ اإلنتقال.
ج  -تؤمٌن المرض  :مع عدم االحالل بؤحكام قانون نظام التؤمٌن الصحى الشامل الصادر بالقانون
رقم  2لسنة  ، 2018تتحمل المنشؤة فً الحكومة والقطاع العام  ، % 3وفً القطاع الخاص
تتحمل المنشؤة  % 3.25من األجر  ،وبالنسبة للمإمن علٌه  %1من األجر فى جمٌع
القطاعات.
د  -تؤمٌن البطالة  :الٌوجد تؤمٌن البطالة فً الحكومة  ،وبالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص تتحمل
المنشؤة  % 1من قٌمة األجر .
ه  -اشتراك المكافؤة  :تتحمل المنشؤة  % 1وٌتحمل المإمن علٌه  % 1من قٌمة األجر.
وبذلك تكون إجمالً نسب االشتراك عن :فً الحكومة  ،%17.25وفً القطاع العام
 ، %18.25وفً القطاع الخاص  ،%18.75وبالنسبة للمإمن علٌه  %11من قٌمة األجر.
الملتزم
نوع التؤمٌن
شٌخوخة وعجز ووفاة()1
المكافؤة()2
إصابات العمل
المرض ()10
البطالة
جملة االشتراكات

حكومة
%12
% 01
)5(%01.25
()7
% 03

صاحب العمل
قطاع عام
%12
% 01
01.25
)7( )5(%
% 03

×××
%17.25

%01
%18.25

مإمن
علٌه
% 09
% 01
×××

قطاع خاص
%12
% 01
01.50
)7()6(%
03.25
)8(%
%01
%18.75

% 01
×××
%11

حكومة
% 21
% 02
%01.25
()7( )5
% 04

االجمالً
قطاع عام
% 21
% 02
01.25
)7( )5(%
% 04

×××
%28.25

%01
%29.25

قطاع خاص
% 21
% 02
01.50
)7( )6(%
04.25
)9(%
%01
%29.75

( )1تزاد نسبة االشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تارٌخ العمل بهذا القانون بنسبة  ،%1وتقسم مناصفة بٌن صاحب العمل والمإمن علٌه ،على أال
تتجاوز إجمالى نسبة االشتراكات .%26
( )2من أجر االشتراك.
( )3من دخل االشتراك.
( )4ن الحد األدنى ألجر االشتراك.
( % 1 )5من أجر االشتراك للعالج والرعاٌة الطبٌة  % 0.25 ،للمعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة.
( % 1 )6من أجر االشتراك للعالج والرعاٌة الطبٌة  % 0.25 ،للمعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة  % 0.25 ،لتعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال.
( )7تتم زٌادة نسبة االشتراك الشهري مقابل الحقوق المالٌة التً تلتزم بها الهٌبة حتى تصل إلى % 1تبعا ً لمخاطر نشاط المنشؤة وفقا ً لما تحدده الالبحة
التنفٌذٌة لهذا القانون فى هذا الشؤن.
( % 3 )8من أجر االشتراك للعالج والرعاٌة الطبٌة  % 0.25 ،لتعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال.
( % 4 )9من أجر االشتراك للعالج والرعاٌة الطبٌة  % 0.25 ،لتعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال.
( )10تسري أحكام هذا التؤمٌن تدرٌجٌا علً المإمن علٌهم الذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرار من ربٌس مجلس ادارة الهٌبة المعنٌة بالتؤمٌن الصحً  ،وذلك دون
االخالل بحقوق المإمن علٌهم الذٌن انتفعوا بتؤمٌن المرض وفقا ألحكام قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة .

 - 2سبب االختالف فى حصة المنشؤة فى كل من تؤمٌن إصابة العمل وتؤمٌن المرض :
أ  -تؤمٌن إصابة العمل :
سبق أن ذكرنا أن حصة المنشؤة فً تؤمٌن إصابات العمل فً الحكومة وفً القطاع العام 1.25
 ، %وفً القطاع الخاص  ، % 1.5وذلك ألن تؤمٌن إصابات العمل ٌقدم ثالثة أنواع ربٌسٌة
من الحقوق :
 الحق األول  :العالج والرعاٌة الطبٌة بكافة مشتمالتها .إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
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 الحق الثانى  :تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال طوال مدة تخلؾ المإمن علٌه عن العملبسب اإلصابة .
 الحق الثالث  :المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة إذا تخلؾ عن اإلصابة عجز أو حدثت وفاة.هذه الحقوق الثالثة تخص كل منها نسبة على النحو التالى :
 العالج والرعاٌة الطبٌة .% 1 تعوٌض األجر ومصاربؾ االنتقال . % 0.25 المعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة فى حالتى العجز والوفاة . % 0.25وعلً ذلك فإن صاحب العمل فً القطاع الخاص ٌسدد نسبة اشتراك  % 1.5فً هذا التؤمٌن ،
لٌصبح نظام التؤمٌن االجتماعً مسبوال عن تقدٌم كافة المزاٌا المشار إلٌها للمإمن علٌه فً حالة
تعرضه لإلصابة  ،أما فً الحكومة والقطاع العام فحٌث أن المنشؤة تلتزم بتعوٌض األجر
ومصارٌؾ االنتقال للعاملٌن بها الذٌن ٌتعرضون إلصابات العمل  ،لذلك فإن نسبة االشتراك
المإداة  % 1.25بهذا التؤمٌن بالنسبة للحكومة والقطاع العام  ،إنما تؽطً فقط مٌزتً العالج
والرعاٌة الطبٌة  ،والمعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة.
ب  -تؤمٌن المرض :
ٌغطً تؤمٌن المرض مٌزتٌن أساسٌتٌن :
األولً  :العالج والرعاٌة الطبٌة .
الثانٌة  :تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال  ،الذي ٌستحق للمإمن علٌه طوال تعطله عن العمل
بسبب المرض .
ٌخص المٌزة األولً (العالج والرعاٌة الطبٌة ) نسبة ٌ % 3تحملها صاحب العمل  ،والمٌزة
الثانٌة (تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال ) نسبة ٌ % 0.25تحملها صاحب العمل  ،واالجمالً
 ، % 3.25وحٌث ٌسدد صاحب العمل فً منشآت القطاع الخاص  % 3.25نسبة اشتراك
تؤمٌن المرض  ،وبالتالً ٌكون نظام التؤمٌن االجتماعً مسبوال عن تقدٌم المٌزتٌن المشار الٌهما
للمإمن علٌه فً القطاع الخاص فً حالة تعرضه للمرض  ،وهما مٌزتً العالج والرعاٌة الطبٌة
 ،تعوٌض االجر ومصارٌؾ االنتقال  ،أما بالنسبة للمنشآت الحكومٌة ومنشآت القطاع العام
فنظرا ألن المنشؤة فً هذٌن القطاعٌن تلتزم بتعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال للعاملٌن بهما
الذٌن ٌتعرضون للمرض  ،وبالتالً فإن التؤمٌنات االجتماعٌة مسبولة فقط عن تقدٌم العالج
والرعاٌة الطبٌة وبالتالً تتحمل المنشآت فً الحكومة والقطاع العام  % 3فقط فً تؤمٌن
المرض .
 3ـ 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 البالد  ،الٌإدى عنه من اشتراك تؤمٌن اصابة
العمل اال ما ٌقابل مٌزة المعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة  ،وذلك النه طوال وجوده فى
العمل خارج البالد ال ٌنتفع بمٌزتى العالج والرعاٌة الطبٌة وتعوٌض االجر ومصارٌؾ
االنتقال  ،بمعنى ان المإمن علٌه ال ٌإدى عنه فى هذه الحالة اال ما ٌقابل مٌزة المعاش
وتعوٌض الدفعة الواحدة (.)% 0.25
( )3الٌإدي اشتراك تؤمٌن اصابة العمل فً حالة عدم تقاضً أجر للفبات اآلتٌة :
 العاملون بالقطاع الخاص الذٌن تقل أعمارهم عن  18سنة . المتدرجون والتالمٌذ الصناعٌون .إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
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 الطالب 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 .
( )2طوال استدعاء المإمن علٌه او استبقاإه أو تكلٌفه بخدمة القوات المسلحة  ،وذلك الن القوات
المسلحة هى المسبولة عن عالجه ورعاٌته الطبٌة طوال هذه الفترة  ،وان جهة عمله
ملتزمة بسداد اجره عن هذه الفترة .
( )3طوال وجود المإمن علٌه فى اجازة خارج البالد  ،وذلك آلن طوال هذه الفترة لن ٌنتفع
بمزاٌا تامٌن المرض لوجوده خارج البالد .
ج  -فى مجال تؤمٌن البطالة :
ال ٌإدى اشتراك تؤمٌن البطالة فى الحاالت االتٌة :
( )1العاملٌن المدنٌٌن بالجهازاإلداري للدولة والهٌبات العامة والمإسسات العامة والوحدات
االقتصادٌة التابعة ألي من هذه الجهات  ،وذلك الستحالة تحقق خطر البطالة بالنسبة لهم ،
حٌث ٌشترط فً الخطر حتً ٌكون قابال للتؤمٌن أن ٌكون محتمال .
( )2العاملٌن الذٌن ٌستخدمون فً أعمال عرضٌة أو مإقتة وعلى األخص عمال المقاوالت
وعمال المحاجر والمالحات وعمال التراحٌل والعمال الموسمٌٌن وعمال الشحن والتفرٌػ
وعمال النقل البرى وعمال الصٌد  ،وذلك ألن خطر البطالة بالنسبة لهم مإكد  ،حٌث ٌشترط
فً الخطر حتى ٌكون قابال للتؤمٌن أن ٌكون محتمال .
( )3أفراد أسرة صاحب العمل فً المنشآت الفردٌة حتى الدرجة الثانٌة  ،وهم األفراد الذٌن
ٌعولهم فعال كاألوالد والوالدٌن واألخوة واألخوات والزوجة  ،وٌرجع عدم خضوعهم لتؤمٌن
البطالة أٌضا ألن خطر البطالة بالنسبة لهم ٌكون مستحٌال  ،باعتبار أن صاحب العمل هو
المسبول عن إعالتهم .
( )4الشركاء الذٌن ٌعملون بؤجر فً شركاتهم  ،وذلك ألن خطر البطالة بالنسبة لهم ٌكون
مستحٌال  ،ألنه شركاء فً الشركة  ،وبالتالى لن ٌنقطع دخلهم إذا انتهت عالقتهم بالمنشؤة
بصفتهم من العاملٌن  ،حٌث ٌستمر دخلهم باعتبارهم شركاء .
وهذا االستثناء من تؤمٌن البطالة الذي تضمنته المادة  202من الالبحة التفٌذٌة لقانون
التؤمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة  ، 2019محل نظر فً
ضوء ما انتهت إلٌه محكمة النقض فً العدٌد من أحكامها ( الطعن رقم  20لسنة  35قضابٌة
الصادر فً جلسة  15نوفمبر سنة  1972بشؤن خضوع الشرٌك المتضامن للضرٌبة  ،و
الطعون أرقام  646لسنة  46قضابٌة الصادر فً جلسة  5أبرٌل سنة  15 ، 1982لسنة 48
قضابٌة الصادر فً جلسة  6دٌسمبر سنة  654 ، 1982لسنة  52قضابٌة الصادر فً جلسة
 16ماٌو سنة  1983بشؤن الشرٌك المتضامن وعالقة العمل بالشركة – الموجودة ضمن
التشرٌعات بالموقع  :الصٌاد دوت نت ) إلً أن عالقة المدٌر الشرٌك المتضامن فً شركات
التضامن وشركات التوصٌة البسٌطة لٌست عالقة عمل  ،وان ما ٌتقاضاه لٌس أجرا  ،وإنما
هو توزٌع للربح  ،وبالتالً فإنه ال ٌخضع لقانون التؤمٌن اإلجتماعً بصفته عامل  ،واألمر
ٌتطلب اعادة النظر فى هذا االستثناء .
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( )5العاملٌن الذٌن ٌبلغون سن الشٌخوخة ومستمرون فً العمل  ،وذلك ألنه من الشروط الواجب
ت وافرها فً العامل المتعطل أن ٌكون قادرا علً العمل  ،وحٌث أن من بلػ سن الشٌخوخة
ٌكون قد أصبح عاجزا حكما عن العمل فإنه ال ٌنتفع بتؤمٌن البطالة .
مالحظة  :ال ٌإدى اشتراك تؤمٌن البطالة فً جمٌع حاالت اإلعارات الخارجٌة واألجازات الخاصة
( راجع المادتٌن  90و  94من الالبحة التنفٌذٌة للقانون).
 - 4تخفٌض نسب االشتراك :
أ – النسبة المقابلة للعالج والرعاٌة الطبٌة :
( )1تؤمٌن اصابات العمل :
ٌجوزللهٌبة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى التصرٌح لصاحب العمل بعؤالج المصؤاب ورعاٌتؤه طبٌؤا
وفقؤؤا لل شؤؤروط واالوضؤؤاع التؤؤً ٌحؤؤددها ربؤؤٌس مجلؤؤس إدارة الهٌبؤؤة المعنٌؤؤة بالتؤؤؤمٌن الصؤؤحى
باالتفاق مع ربٌس الهٌبة ،وفً هذه الحالة ٌعفى صؤاحب العمؤل مؤن أداء االشؤتراكات المقابلؤة
للعالج والرعاٌة الطبٌة.
( )2تؤمٌن المرض :
فؤؤً حالؤؤة تصؤؤرٌح الهٌبؤؤة المعنٌؤؤة بالتؤؤؤمٌن الصؤؤحى لصؤؤاحب العمؤؤل بعؤؤالج المؤؤرٌض لدٌؤؤه
ورعاٌته طبٌا ٌتم تخفٌض نسبة اإلشتراكات المخصصة للعالج والرعاٌة الطبٌة إلى  %1من
أجور المإمن علٌهم ٌتحملها صاحب العمل باإلضافة إلى نسبة  %0.25ألداء تعوٌض األجر
ومصارٌؾ اإلنتقال للمإمن علٌهم.
وٌسننرى هننذا التخفننٌض إعتبنناراً مننن أول الشننهر التننالى لص ندور قننرار الهٌبننة المعنٌننة بالتننؤمٌن
الصحى.
ب – النسبة المقابلة لتعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال :
( )1تؤمٌن اصابات العمل :
تخفض هذه النسبة ( )% 0.25إذا ما رخص ربٌس الهٌبة ألصحاب األعمؤال فؤً القطؤاع
الخاص بتحمل قٌمة تعوٌض األجر ومصارٌؾ اإلنتقال.
على أن ٌكون الترخٌص لمدة عام وٌجدد سنوٌاً.
( )2تؤمٌن المرض :
تخفض هذه النسبة ( )% 0.25إذا ما رخص ربٌس الهٌبة ألصحاب األعمال فً القطاع
الخاص بتحمل قٌمة تعوٌض األجر ومصارٌؾ اإلنتقال (كتاب دورى الصندوق العام
والخاص رقم  4لسنة .)2020
 -5قواعد تحدٌد االشتراكات :
أ – القواعد العامة:
(ٌ )1لتزم صاحب العمل بؤداء االشتراكات المستحقة عن العاملٌن لدٌؤه وفقؤا ألحكؤام القؤانون وتشؤمل
الحصة التً ٌلتزم بها والحصة التً ٌلتزم باقتطاعها من أجر المإمن علٌه.
(ٌ )2راعى فً حساب االشتراكات :
(أ) تحدٌد عدد أٌام العمل فً الشهـر بثالثٌن ٌوما بالنسبة لمن ال ٌتقاضون أجورهم مشاهرة.
(ب)ال تستحق االشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فٌه الخدمـة إال إذا كان شهرا كامال و تستحق
االشتراكات كاملة عن الشهر الذي تنتهً فٌه الخدمة  ،وإذا كان شهر بداٌة الخدمة هو ذاته
شهر النهاٌة تحسب عنه االشتراكات كاملة .
(ٌ )3عفى المإمن علٌه وصاحب العمل من االشتراكات المستحقة عن مدة التجنٌد اإللزامً.
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ب  -بالنسبة للعاملٌن فً القطاع الحكومً و القطاع العام:
( )1تحدد االشتراكات على أساس ما ٌستحقـه المإمن علٌه من أجر خالل كل شهر.
( )2ال تعتبر اإلستقطاعات من األجور بسبب الجزاء اإلداري أو الؽرامات أوخصم ساعات
التؤخٌرتخفٌضا لألجر وٌتعٌن تحصٌل االشتراكات على أساس األجر اإلجمالً دون تخفٌض.
( )3تستحق االشتراكات عن مدد الوقؾ عن العمل إحتٌاطٌا أو بقوة القانون على أساس األجر
المستحق للمإمن علٌه خالل هذه المدد دون اإلخالل بسداد االشتراكات المستحقة عن الجزء
الموقوؾ صرفه من األجر إذا تقرر صرفه إلٌه أورد االشتراكات السابق سدادها عن مدة
اإلٌقاؾ إذا ما تقرر فصل المإمن علٌه بؤثر رجعً من تارٌخ اإلٌقاؾ.
( ) 4حاالت الترخٌص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من األجر تإدى االشتراكات على أساس
كامل هذا األجر بإفتراض مباشرة المإمن علٌه لعمله كامل الوقت.
( )5تعتبرالمدد التً ال ٌستحق عنها المإمن علٌه أجرا أو تعوٌضا عن األجر فً حكم اإلجازة
الخاصة بدون أجر طالما كانت عالقة العمل قابمة.
( )6تضمن كتاب دورى الصندوق الحكومى رقم  4لسنة  2019بشؤن االجراءات المتبعة بشؤن
تحصٌل االشتراكات المستحقة على العاملٌن لدى الؽٌروفقا ألحكام قانون التؤمٌنات االجتماعٌة
والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة  ، 2019معدال بكتابه الدورى رقم  1لسنة
 2020البند رقم ٌ - 21تم خصم اإلشتراكات عن كامل أجر المإمن علٌه حتى الوصول إلى
الحد األقصى ألجر اإلشتراك الشهرى ثم ٌتم إٌقاؾ خصم اإلشتراكات.
ج  -بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص :
( )1تحسب االشتراكات المستحقة خالل سنة مٌالدٌة على أسـاس األجر أو الدخل فً شهر ٌناٌر من
كل عام ،وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد شهر ٌناٌر فتحسب االشتراكات علؤى أسؤاس أجؤر
شهر االل تحاق بالخدمة وذلك حتى ٌناٌر التالً ثم ٌعامل بعد ذلك على األساس المتقدم.
وفى تحدٌد أجر االشتراك فً نموذج استمارة ٌ 1راعى اآلتى:
(أ) عناصر األجر الثابتة فً تارٌخ االلتحاق :
(األجر األساسً  ،والبدالت بمراعاة استبعاد البدالت المستبعدة علً أال تجاوز  % 30من
أجر االشتراك بدون البدالت المستبعدة  ،واعانة ؼالء المعٌشة وؼٌرها من عناصر األجر
ؼٌر المرتبطة بانتاجٌة المإمن علٌه.
(ب)عناصر األجر المتغٌرة :
ال شا.
(ج) أجر االشتراك :
عناصؤؤر األجؤؤر الثابتؤؤة فؤؤؤً تؤؤارٌخ االلتحؤؤاق بمراعؤؤاة الحؤؤؤدٌن األدنؤؤى واألقصؤؤً ألجؤؤؤر
االشؤتراك الشؤهرى فؤؤى هؤذا التؤارٌخ (راجننع مرفنق رقنم  : 1جنندول تحدٌند الحندٌن األدنننى
واألقصى ألجر االشتراك الشهرى) .
راجع مرفق رقم  -30 : 3كٌفٌة تحدٌند أجنر االشنتراك باالسنتمارة رقنم  1منن محاضنرة
أستاذ محمد الصٌاد ببرنامج تدرٌبً.
وفى تحدٌد أجر االشتراك فً نموذج استمارة ٌ 2ناٌر ٌراعى اآلتى:
(أ) عناصر األجر الثابتة فً ٌناٌر  ،بمراعاة :
(األجر األساسً متضمنا العالوة الدورٌة بحد أدنى نسبة العالوة المقررة بقانون العمل و
قٌمتـها  %7من األجـر األساسً الـذي تحسـب علً أساسه اشتراكات التـؤمٌنات
االجتمـاعٌة وذلك حتى ٌصدر المجلس القومً لألجور القرارات المنظمة لهذه العالوة (
وفقا لما قرره قانون العمل الصادر بالقانون رقم  12لسنة  ، ) 2003والبدالت بمراعاة
استبعاد البدالت المستبعدة علً أال تجاوز  % 30من أجر االشتراك بدون البدالت
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المستبعدة  ،واعانة ؼالء المعٌشة وؼٌرها من عناصر األجر ؼٌر المرتبطة بانتاجٌة المإمن
علٌه.
مالحظات :
 - 1صدر قرار وزٌر التخطٌط رقم  57لسنة  2021برفع الحد االدنً لالجر  ،والعالوة
السنوٌة الدورٌة متضمنا :
 رفع الحد األدنى لألجور فً القطاع الخاص الً  2400،جنٌه اعتبار من ٌناٌر ، 2022محسو ًبا على أساس األجر المنصوص علٌه فً البند (ج) من المادة ()1
من قانون العمل.
 الحد األدنى لقٌمة العالوة السنوٌة الدورٌة للقطاع الخاص اعتبارا من العام المالى 2021وفقا للسنة المالٌة المحاسبٌة لكل منشؤة  ،بما ال ٌقل عن ( )%3من أجر
االشتراك التؤمٌنى المنصوص علٌه فى قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات ،
وبحد أدنى ستون جنٌها.
 - 2صدر قرار وزٌر التخطٌط رقم  6لسنة  2022متضمنا :
 ٌكون الحد األدنى لقٌمة العالوة السنوٌة الدورٌة بالقطاع الخاص اعتبارا من العامالمالى  2022وفقا للسنة المالٌة المحاسبٌة لكل منشؤة  ,بما ال ٌقل عن ( )٪3من أجر
االشتراك التؤمٌنى المنصوص علٌه فى قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات ,
وبحد أدنى سبعون جنٌها
(ب)عناصر األجر المتغٌرة :
المتوسط الشهري لعناصر األجر المتؽٌرة المرتبطة بانتاجٌة المإمن علٌه كالحوافز
والعمولة والوهبة  .....الخ التً تقاضاها خالل السنة السابقة .
(ج) أجر االشتراك :
مجمؤؤوع أ و ب بمراعؤؤاة الحؤؤدٌن األدنؤؤى واألقصؤؤً ألجؤؤر االشؤؤتراك الشؤؤهرى عؤؤن العؤؤام
المحرر عنه االستمارة (راجع مرفق رقم  : 1جدول تحدٌد الحدٌن األدنى واألقصى ألجنر
االشتراك الشهرى) .
راجع مرفق رقنم  -29 : 2كٌفٌنة تحدٌند البندالت المسنتبعدة  -ملخنص شنرس األسنتاذ محمند
الصٌاد بالبرنامج التدرٌبً ٌ 29 – 26ناٌر 20
( )2أخذ المشرع فى المادة  122من القانون 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.
وال ٌجوز لصاحب العمل أن ٌقتطع من أجؤر المؤإمن علٌؤه وفؤاء للمبؤالػ المشؤار إلٌهاولؽٌرهؤا
من المبالػ التً ٌكون قد اقترضها منه أكثؤر مؤن % 10مؤن هؤذا األجؤر وفقؤا للقواعؤد الؤواردة
بقانون العمل فً هذا الخصوص.
كما ال ٌجوز لصاحب العمل اقتضاء أٌة فابدة عن تلك المبالػ.
( )3تحسب اإلشتراكات المستحقة علً أصحاب األعمال فً القطاع الخاص من واقع البٌانات
المقدمة منهم وفقا للنماذج أرقام .6 ،2 ،1
فاذا لم ٌقدم صاحب العمل البٌانات الخاصة بعماله و أجورهم بموجب النماذج المشار إلٌها فً
المـواعٌد المحددة لذلك حسبت االشتراكات الواجبة األداء علً أساس آخر بٌان قدم منه للهٌبة
و ذلك إلً حٌن حساب االشتراكات المستحقة فعال .
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وفى حالة عدم تقدٌم تلك البٌانات أو عدم وجود المستندات و السجالت التـً ٌلتـزم بحفظها
حسبت االشتراكات طبقا لما تسفر عنه تحرٌات أجهزة التفتٌش بالهٌبة  ،وٌراعى أن ٌوضح
التقرٌر مصدر التحرٌات واألسس التى بنى علٌها.
وتتـم تحرٌات الهٌبة عـن طـرٌق أجهزة التفتٌش و تثبت هذه التحرٌات فً تقرٌر التحرٌات
المعدة لهذا الؽرض مـن واقع مناقشة طرفً العالقة (العامل وصاحب العمل) و ؼٌرهم ممن
ٌمكن االسترشاد بؤقوالهم و السجـالت و الدفاتر الموجودة لدي صاحب العمل أو أٌة مستندات
أخرى ٌمكن االعتماد علٌها و ٌوقع كل من العامل و صاحب العمل علً االستمارات المشار
الٌها علً أن ٌإشر المفتـش تفصٌال وٌوضح مصـادر البٌانات التً أثبتها باالستمارات.
(ٌ )4تعٌن على الهٌبة إخطار صاحب العمل بنسبة االشتراكات والمبالػ األخرى المستحقة علٌه
وذلك فً حالة قٌام الهٌبة بحساب هذه المستحقات على أساس من تحرٌاتها ،ولصاحب العمل
االعتراض على هذه المطالبة لدى الهٌبة بالشروط اآلتٌة:
أ  -أن ٌقدم طلب االعتراض فً خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تسلمه االخطار.
ب  -أداء رسم اعتراض قٌمته مابة جنٌه إلى الهٌبة.
وعلً الهٌبة الرد على هذا االعتراض خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ وروده إلٌها  ،وٌكون
لصاحب العمل طلب عرض اعتراضه على لجنة فحص المنازعات المنصوص علٌها فً
المادة ( )148من القانون فً حالة رفض الهٌبة هذا االعتراض.
وتعلن الهٌبة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار.
وٌصبح الحسؤاب نهابٌؤا وتكؤون المسؤتحقات واجبؤة األداء بانقضؤاء موعؤد الطعؤن علؤى قؤرار
لجنة فحص المنازعات أمام المحكمة المختصة دون حدوثه أو بعدم قٌام صاحب العمل بطلب
عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات حال رفض الهٌبة العتراضه.
وال ٌؽل الحكم الوارد بالفقرة السابقة ٌد الهٌبة عن تعدٌل قٌمة المستحقات إذا ما تبؤٌن لهؤا مؤن
خؤؤالل أجهزتهؤؤا قٌامهؤؤا بحسؤؤابها بالزٌؤؤادة وبمؤؤا ال ٌتفؤؤق وأحكؤؤام القؤؤانون علؤؤى أن ٌصؤؤدر قؤؤرار
تخفٌض المستحقات فً تلك الحالة من ربٌس الهٌبة أو ناببه المختص.
( ) 5فً حالة وجود نزاع بٌن العامل و صاحب العمل حول إثبات عالقة العمل ٌتم االستعانة
بمكتب العمل للتحقٌق فى هذا النزاع  ،و إذا كـان النـزاع حـول األجر ٌجوز للهٌبة أن
تسترشد بؤجر المثل فً ضوء مستوٌات األجور ما لم ٌقدم صاحب العمل دلٌال علً عكسها .
( )6مع مراعاة أحكام المادة ( )143من القانون ٌكون للمفتشٌن الذٌن تنتدبهم الهٌبة الحق فً
دخول محال العمل بما فً ذلك المنشآت المقامة فً المناطق الحرة وؼٌرها من المناطق ذات
الطبٌعة القانونٌة الخاصة فً مواعٌد العمل المعتادة إلجراء التحرٌات الالزمة واإلطالع على
السجالت والدفاترواألوراق والمحررات والملفات والمستندات المالٌة التً تتعلق بتنفٌذ أحكام
القانون وٌكون لهم الحق فى فحص المستندات والدفاتر الحسابٌة والمٌزانٌات واإلطالع 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 الهٌبة .
 – 6المعاش االضافى:
تتحؤؤدد االشؤؤتراكات الشؤؤهرٌة فؤؤً نظؤؤام المعؤؤاش اإلضؤؤافً علؤؤى أسؤؤاس حصؤؤة بواقؤؤع ٌ % 10لتؤؤزم بهؤؤا
المؤؤإمن علٌؤؤه مؤؤن أجؤؤره الزابؤؤد عؤؤن الحؤؤد األقصؤؤى ألجؤؤر االشؤؤتراك وبمؤؤا ال ٌجؤؤاوز  %100مؤؤن الحؤؤد
األقصى ألجر االشتراك.
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
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ثانٌا  :فبة أصحاب األعمال ومن فً حكمهم
 – 1نسب االشتراك :
أ  -تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :تتحدد اشتراكات تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة كاآلتى:
حصة بواقع  % 21من دخل االشتراك الشهرى الؤذي ٌختؤاره المؤإمن علٌؤه مؤن الجندول رقنم ()1
المرفق (بتحدٌد الدخول الشهرٌة التً تإدى على أساسها اإلشتراكات الشنهرٌة ألصنحاب األعمنال
والعاملٌن المصرٌٌن بالخارج).
تزاد نسب االشتراك السابقة كل سبع سنوات اعتبارا من  2020/1/1بنسبة .%1
ومؤؤع عؤؤدم اإلخؤؤالل بقؤؤرار ربؤؤٌس مجلؤؤس الؤؤوزراء الؤؤذى ٌصؤؤدر فؤؤً شؤؤؤن المؤؤإمن علؤؤٌهم العؤؤاملٌن
باألعمال الصعبة والخطرة ٌراعى أال تتجاوز إجمالى نسبة االشتراكات .%26
ب  -تؤمٌن المرض  :مع عدم االحؤالل بؤحكؤام قؤانون نظؤام التؤؤمٌن الصؤحى الشؤامل الصؤادر بالقؤانون
رقؤؤم  2لسؤؤنة  ، 2018تتحؤؤدد حصؤؤة المؤؤإمن علٌؤؤه بنسؤؤبة  % 4مؤؤن فبؤؤة دخؤؤل أو أجؤؤر االشؤؤتراك
الشهرى للمإمن علٌه.
االشتراكات الممولة للنظام
نوع التؤمٌن
شٌخوخة وعجز ووفاة
المكافؤة
إصابات العمل
()1
المرض
البطالة
جملة االشتراكات

النسبة من دخل االشتراك
% 21
×××
×××
% 04
×××
% 25

( )1تسري أحكام هذا التؤمٌن تدرٌجٌا علً المإمن علٌهم الذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرار من ربٌس مجلس ادارة الهٌبة المعنٌة بالتؤمٌن الصحً  ،وذلك دون
االخالل بحقوق المإمن علٌهم الذٌن انتفعوا بتؤمٌن المرض وفقا ألحكام قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة .1975

 – 2قواعد تحدٌد االشتراكات:
تحسب االشتراكات المستحقة خالل سنة مٌالدٌة على أسـاس الؤدخل فؤً شؤهر ٌنؤاٌر مؤن كؤل عؤام ،وإذا
كان بداٌة العمل أو مزاولؤة النشؤاط بعؤد شؤهر ٌنؤاٌر فتحسؤب االشؤتراكات علؤى أسؤاس دخؤل شؤهر بداٌؤة
العمل أو مزاولة النشاط وذلك حتى ٌناٌر التالً ثم ٌعامل بعد ذلك على األساس المتقدم.
 – 3المعاش االضافى:
تتحؤؤدد االشؤؤتراكات الشؤؤهرٌة فؤؤً نظؤؤام المعؤؤاش اإلضؤؤافً علؤؤى أسؤؤاس حصؤؤة بواقؤؤع ٌ % 10لتؤؤزم بهؤؤا
المؤؤإمن علٌؤؤه مؤؤن بؤؤاقً دخؤؤل المؤؤإمن علٌؤؤه الزابؤؤد عؤؤن الحؤؤد األقصؤؤى لؤؤدخل االشؤؤتراك وبمؤؤا ال ٌجؤؤاوز
 %100من الحد األقصى لدخل االشتراك.
ثالثا  :فبة العاملٌن المصرٌٌن بالخارج
 – 1نسب االشتراك :
تتحدد اشتراكات تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة كاآلتى:
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
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حصؤة بواقؤع  % 21مؤن دخؤل االشؤتراك الشؤهرى الؤؤذي ٌختؤاره المؤإمن علٌؤه مؤن الجندول رقننم ()1
المرفق (بتحدٌند الندخول الشنهرٌة التنً تنإدى علنى أساسنها اإلشنتراكات الشنهرٌة ألصنحاب األعمنال
والعاملٌن المصرٌٌن بالخارج).
تزاد نسب االشتراك السابقة كل سبع سنوات اعتبارا من  2020/1/1بنسبة .%1
ومع عدم اإلخالل بقرار ربٌس مجلس الوزراء الذى ٌصدر فً شؤؤن المؤإمن علؤٌهم العؤاملٌن باألعمؤال
الصعبة والخطرة ٌراعى أال تتجاوز إجمالى نسبة االشتراكات.%26
االشتراكات الممولة للنظام
نوع التؤمٌن
شٌخوخة وعجز ووفاة
المكافؤة
إصابات العمل
المرض
البطالة
جملة االشتراكات

النسبة من دخل االشتراك
% 21
×××
×××
×××
×××
% 21

 – 2قواعد تحدٌد االشتراكات:
تحسب االشتراكات المستحقة خالل سنة مٌالدٌة على أسـاس الؤدخل فؤً شؤهر ٌنؤاٌر مؤن كؤل عؤام ،وإذا
كان بداٌة العمل أو مزاولؤة النشؤاط بعؤد شؤهر ٌنؤاٌر فتحسؤب االشؤتراكات علؤى أسؤاس دخؤل شؤهر بداٌؤة
العمل أو مزاولة النشاط وذلك حتى ٌناٌر التالً ثم ٌعامل بعد ذلك على األساس المتقدم.
 – 3المعاش االضافى:
تتحؤؤدد االشؤؤتراكات الشؤؤهرٌة فؤؤً نظؤؤام المعؤؤاش اإلضؤؤافً علؤؤى أسؤؤاس حصؤؤة بواقؤؤع ٌ % 10لتؤؤزم بهؤؤا
المؤؤإمن علٌؤؤه مؤؤن بؤؤاقً دخؤؤل المؤؤإمن علٌؤؤه الزابؤؤد عؤؤن الحؤؤد األقصؤؤى لؤؤدخل االشؤؤتراك وبمؤؤا ال ٌجؤؤاوز
 %100من الحد األقصى لدخل االشتراك.
رابعا  :فبة العمالة غٌر المنتظمة
 – 1نسب االشتراك :
أ  -تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :تتحدد اشتراكات تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة كاآلتى:
( )1حصة ٌلتزم بها المإمن علٌه بواقع  %9من الحد األدنى ألجر االشتراك شهرٌا.
( )2مساهمة الخزانة العامة بواقع  % 12من الحد األدنى ألجر االشتراك شهرٌا.
تزاد نسب االشتراكات السابقة كل سبع سنوات اعتبارا من  2020/1/1بنسبة  ،%1وتقسم هذه
الزٌادة مناصفة بٌن الخزانة العامة والمإمن علٌه.
ومؤؤع عؤؤدم اإلخؤؤالل بقؤؤرار ربؤؤٌس مجلؤؤس الؤؤوزراء الؤؤذى ٌصؤؤدر فؤؤً شؤؤؤن المؤؤإمن علؤؤٌهم العؤؤاملٌن
باألعمال الصعبة والخطرة ٌراعى أال تتجاوز إجمالى نسبة االشتراكات .% 26
ب  -تؤمٌن المرض  :مع عدم االحالل بؤحكؤام قؤانون نظؤام التؤؤمٌن الصؤحى الشؤامل الصنادر بالقنانون
رقننم  2لسنننة  ، 2018تتحؤؤدد حصؤؤة المؤؤإمن علٌؤؤه بنسؤؤبة  % 4مؤؤن فبؤؤة دخؤؤل أو أجؤؤر االشؤؤتراك
الشهرى للمإمن علٌه.
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
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االشتراكات الممولة للنظام
النسبة من دخل االشتراك
نوع التؤمٌن
االجمالى
المإمن علٌه الخزانة العامة
% 21
%12
% 09
شٌخوخة وعجز ووفاة
×××
×××
×××
المكافؤة
×××
×××
×××
إصابات العمل
()1
% 04
×××
% 04
المرض
×××
×××
×××
البطالة
% 25
%12
% 13
جملة االشتراكات
( )1تسري أحكام هذا التؤمٌن تدرٌجٌا علً المإمن علٌهم الذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرار من ربٌس مجلس ادارة الهٌبة المعنٌة بالتؤمٌن الصحً  ،وذلك دون
االخالل بحقوق المإمن علٌهم الذٌن انتفعوا بتؤمٌن المرض وفقا ألحكام قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة .1975

 – 2قواعد تحدٌد االشتراكات:
أتحسب االشتراكات المستحقة خالل سنة مٌالدٌة على أسـاس الدخل فً شؤهر ٌنؤاٌر مؤن كؤل عؤام ،وإذا
كان بداٌة العمل أو مزاولؤة النشؤاط بعؤد شؤهر ٌنؤاٌر فتحسؤب االشؤتراكات علؤى أسؤاس دخؤل شؤهر بداٌؤة
العمل أو مزاولة النشاط وذلك حتى ٌناٌر التالً ثم ٌعامل بعد ذلك على األساس المتقدم.
المطلب الثالث
اجراءات أداء االشتراكات
أوالً  :فبة العاملٌن لدى الغٌر
ٌ - 1لتزم صاحب العمل ممنن ٌسنتخدم عماالً،بنؤداء المبنالغ اآلتنً بٌانهنا فنً المواعٌند المحنددة قنرٌن كنل
منها:
أ  -اإلشتراكات المستحقة عن الشهر بما فً ذلك االشؤتراكات المسؤتحقة عؤن المعؤاش اإلضؤافى  ،وذلؤك
من أول الشهر التالً لشهر االستحقاق.
ب  -األقساط المستحقة على المإمن علٌه  ،وذلك من أول الشهر التالً لشهر االستحقاق.
ج  -األقساط المستحقة عن المبالػ المتؤخرة وذلك فً أول الشهر المستحق عنه القسط.
د  -المبالػ التً ٌقوم صاحب العمل بخصمها شهرٌا من أجر المإمن علٌه فً الحدود الجابز الحجز
علٌها أو النزول عنها والتً صرفت للمإمن علٌه من الهٌبة دون وجه حق وذلك فً أول الشهر
التالى لتارٌخ إخطار صاحب العمل.
 - 2فً حالة التؤخٌر فً أداء أى من المبالػ المشار إلٌها فً البند (ٌ )1ستحق على صاحب العمل  -بما فً
ذلك الجهاز اإلدارى للدولة والهٌبات العامة  -مبلػ إضافى شهرى عن مدة التؤخٌر من تارٌخ وجوب
األداء حتى نهاٌة شهر السداد ،وٌحسب المبلػ االضافً بنسبة تساوي متوسط العابد على اصدارات
الخزانة من االذون والسندات فً الشهر السابق للشهر الذي ٌتعٌن فٌه سداد المبالػ مضافا إلٌه ( .)%2
ٌ - 3تم االعفاء من المبلػ االضافً إذا تم السداد خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ وجوب األداء.
 - 4علً جهاز التؤمٌن االجتماعً واألجهزة المختصة بوحدات الجهاز اإلداري للدولة والهٌبات العامة
والقطاع العام وقطاع األعمال العام إتخاذ ما ٌلً:
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
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أ  -إعداد سجالت وقوابم أجور المإمن علٌهم تتضمن حقوال خاصة لألجور التً ٌسري علٌها حكم
إقتطاع االشتراكات وحصة كل من صاحب العمل والمإمن علٌه من اشتراكات التؤمٌن االجتماعً
واألقساط المستحقة.
ب  -إعداد حافظة بإجمالً االشتراكات واألقساط المستحقة على النموذج رقم ( )14من أصل وصورة
لكل قابمة من قوابم صرؾ األجور على حدة.
النموذج رقم 14
حافظة إجمالً االشتراكات واألقساط
سداد اشتراكات وأقساط التؤمٌن االجتماعً عن شهر لسنة 202
ج  -تجمٌع أصول الحوافظ المشار إلٌها بالبند السابق واإلحتفاظ بها بعد مطابقتها مع ما هو وارد بقوابم
األجور ثؤم تسؤجٌل االشؤتراكات واألقسؤاط المسؤتحقة فؤً سؤجل قٌؤد إجمؤالً االشؤتراكات واألقسؤاط
المعد لهذا الؽرض.
د  -تفرٌؤؤػ إجمؤؤالً البٌانؤؤات الؤؤواردة بؤؤالحوافظ المنصؤؤوص علٌهؤؤا بالبنؤؤد ( )2فؤؤً حافظؤؤة واحؤؤدة وفقؤؤا
للنموذج رقم (.)15
النموذج رقم 15
حافظة تجمٌع االشتراكات واألقساط المستحقة
والمسـددة عن شهـر لسنة 20
على أن تحرر الحافظة من أصل وصورتٌن وٌرسل األصل والصؤورة األولؤى مرفقؤا بهمؤا مسؤتند
السداد إلى الهٌبة وتحفظ الصورة الثانٌة بجهاز التؤمٌن االجتماعً.
ه  -موافاة الهٌبة فً نهاٌؤة السؤنة المالٌؤة بؤإقرار معتمؤد مؤن المؤدٌر المؤالً للمنشؤؤة علؤى النمنوذج رقنم
(، )16توضؤؤح بؤ ه جملؤؤة األجؤؤور المنصؤؤرفة خؤؤالل السؤؤنة المالٌؤؤة وقٌمؤؤة اشؤؤتراكات صؤؤاحب العمؤؤل
والعؤؤاملٌن لدٌؤؤه المؤؤإداه لحسؤؤاب الهٌبؤؤة ،وٌجؤؤب أن ٌتضؤؤمن إقؤؤرارا مؤؤن المؤؤدٌر المؤؤالً بؤؤؤن األرقؤؤام
الخاصة بجملة األجور تشمل كل ما صرؾ للعاملٌن باعتباره أجرا وفقا ألحكام القانون.
كما ٌتعٌن على الجها ت المشار إلٌها تسجٌل كافة البٌانات الواردة بالبنود السابقة بنظؤام الحاسؤب االلؤً كلمؤا
أمكن ذلك.
تضمن النموذج رقم 16
إقــــــــرار المدٌر المالً
عن السنة المالٌة 20 / 20
إقــــــــــــــرار
أقـــــر بؤن البٌانات الموضحة بهذا النموذج صؤحٌحة ومطابقؤة للؤدفاتر والمسؤتندات والسؤجالت بالوحؤدة
االقتصؤؤادٌة وأن األجورالنقدٌؤؤة التؤؤً حسؤؤبت علؤؤى أساسؤؤها االشؤؤتراكات تشؤؤمل كؤؤل مؤؤا صؤؤرؾ للعؤؤاملٌن
باعتباره أجــرا وفقا"ألحكام القانــــون رقـــم  148لسنة  2019والبحته التنفٌذٌة".
كما أقـر بؤن المبالػ المحتجزة من المقؤاولٌن لحسؤاب الهٌبؤة القومٌؤة للتؤؤمٌن االجتمؤاعً وفقؤا لالبحؤة
التنفٌذٌة وتعلٌمات هذه الهٌبة هً كل ما تبقى وفقاللدفاتر والمستندات والسجالت.
هذاوال توجد للهٌبةالقومٌة للتؤمٌناالجتماعً أٌة مستحقات لدى الوحؤدة عؤن العؤام المؤالً المحؤرر عنؤه
هذا اإلقــــرار بخالؾ ما سبق إٌضاحه.
توقٌع المدٌر المالى :
الرقم القومى :
الغنوان :
رقم التلٌفون :
مالحظـــــة:
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
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فً حالؤة عؤدم تطبٌؤق النظؤام المحاسؤبً الموحؤد تسؤتوفى البٌانؤات التفصؤٌلٌة لألجـــؤـور والؤواردة بالبنؤد
(أوال ) وفقا للنظام المحاسبً المتبع بالمنشؤة.
ٌ - 5لتزم صاحب العمل فً القطاع الخاص بإمساك سجل لقٌد أجور العاملٌن لدٌه وفقا للنموذج رقم (.)17
النموذج رقم 17
نموذج سجــــــل قٌد أجـــــور العاملٌن بالقطاع الخاص
ثانٌا  :فبة أصحاب األعمال ومن فً حكمهم
ٌ - 1إدي المإمن علٌهم المبالغ اآلتً بٌانها فً المواعٌد المحددة قرٌن كل منها:
أ  -اإلشتراكات المستحقة عن الشهر بما فً ذلك االشتراكات المسؤتحقة عؤن المعؤاش اإلضؤافىى بحسؤب
االحوال ،وذلك من أول الشهر التالً لشهر االستحقاق.
ب  -األقساط المستحقة عن المبالػ المتؤخرة وذلك فً أول الشهر المستحق عنه القسط.
 - 2فً حالة التؤخٌر فً أداء أى مؤن المبؤالػ المشؤار إلٌهؤا فؤً البنؤد (ٌ )1سؤتحق مبلؤػ إضؤافى شؤهرى عؤن مؤدة
التؤخٌر من تارٌخ وجوب األداء حتؤى نهاٌؤة شؤهر السؤداد ،وٌحسؤب المبلؤػ االضؤافً بنسؤبة تسؤاوي متوسؤط
العابد على اصدارات الخزانة من االذون والسندات فً الشهر السؤابق للشؤهر الؤذي ٌتعؤٌن فٌؤه سؤداد المبؤالػ
مضافا الٌه ( . )%2
ٌ - 3تم االعفاء من المبلػ االضافً إذا تم السداد خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ وجوب األداء.
ثالثا  :فبة العاملٌن المصرٌٌن بالخارج
ٌ -1إدي المإمن علٌهم المبالغ اآلتً بٌانها فً المواعٌد المحددة قرٌن كل منها:
أ  -اإلشتراكات المستحقة عن الشهر بما فً ذلك االشتراكات المسؤتحقة عؤن المعؤاش اإلضؤافىى بحسؤب
االحوال ،وذلك من أول الشهر التالً لشهر االستحقاق.
ب  -األقساط المستحقة عن المبالػ المتؤخرة وذلك فً أول الشهر المستحق عنه القسط.
 - 2فً حالة التؤخٌر فً أداء أى مؤن المبؤالػ المشؤار إلٌهؤا فؤً البنؤد (ٌ )1سؤتحق مبلؤػ إضؤافى شؤهرى عؤن مؤدة
التؤخٌر من تارٌخ وجوب األداء حتؤى نهاٌؤة شؤهر السؤداد ،وٌحسؤب المبلؤػ االضؤافً بنسؤبة تسؤاوي متوسؤط
العابد على اصدارات الخزانة من االذون والسندات فً الشهر السؤابق للشؤهر الؤذي ٌتعؤٌن فٌؤه سؤداد المبؤالػ
مضافا الٌه ( . )%2
ٌ - 3تم االعفاء من المبلػ االضافً إذا تم السداد خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ وجوب األداء.
ٌ - 4جؤؤوز للمؤؤإمن علٌؤؤه سؤؤداد االشؤؤتراكات مقؤؤدما كؤؤؤل سؤؤتة أشؤؤهر أو سؤؤنوٌا تبعؤؤا الختٌؤؤاره ،وال ٌعتبؤؤؤر أداء
االشتراكات عن مدة تالٌة للشهر المستحق عنه االشتراك استكمال للمدة الموجٌة الستحقاق الحقوق التؤمٌنٌة
المقررة بالنظام.
رابعا  :فبة العمالة غٌر المنتظمة
ٌ -1إدي المإمن علٌهم المبالغ اآلتً بٌانها فً المواعٌد المحددة قرٌن كل منها :مادة 72
أ  -اإلشتراكات المستحقة عن الشهر بما فً ذلك االشتراكات المسؤتحقة عؤن المعؤاش اإلضؤافىى بحسؤب
االحوال ،وذلك من أول الشهر التالً لشهر االستحقاق.
ب  -األقساط المستحقة عن المبالػ المتؤخرة وذلك فً أول الشهر المستحق عنه القسط.
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
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 - 2فً حالة التؤخٌر فً أداء أى مؤن المبؤالػ المشؤار إلٌهؤا فؤً البنؤد (ٌ )1سؤتحق مبلؤػ إضؤافى شؤهرى عؤن مؤدة
التؤخٌر من تارٌخ وجوب األداء حتؤى نهاٌؤة شؤهر السؤداد ،وٌحسؤب المبلؤػ االضؤافً بنسؤبة تسؤاوي متوسؤط
العابد على اصدارات الخزانة من االذون والسندات فً الشهر السؤابق للشؤهر الؤذي ٌتعؤٌن فٌؤه سؤداد المبؤالػ
مضافا الٌه ( . )%2
ٌ - 2تم االعفاء من المبلػ االضافً إذا تم السداد خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ وجوب األداء.
خامسا  :قواعد عامة
ٌ - 1كون الوفاء باالشتراكات والمبالغ المستحقة للهٌبة بإحدى الطـرق اآلتٌة:
أ  -التحوٌالت المصرفٌة واإللكترونٌة.
ب  -كروت اإلبتمان.
ج  -اإلٌداع لدى البنك بحساب الهٌبة بموجب إذن تورٌد صادر من الهٌبة.
د  -الشٌك ،على أن ٌكون معتمد بالنسبة للقطاع الخاص.
ه  -نقدا بالنسبة للمبالػ التً ال تجاوز قٌمتها خمسمابة جنٌه.
وٌجوز للهٌبة اإلتفاق مع الجهؤات المختلفؤة والبنؤوك لتحصؤٌل اشؤتراكات التؤؤمٌن االجتمؤاعً علؤى أن
تقوم هذه الجهات بتورٌدها فً مواعٌدها المحددة فور تحصٌلها إلى الهٌبؤة وذلؤك وفقؤا لإلتفؤاق المبؤرم
فً هذا الشؤن.
 - 2مع عؤدم اإلخؤالل بالبنؤد ( )1السؤابق ٌجؤوز للهٌبؤة قبؤول أداء المؤدٌونٌات المسؤتحقة لهؤا علؤى أصؤحاب
األعمال بؤي من طرق األداء بخالؾ األداء النقدى.
ٌ - 3تحدد تارٌخ سداد االشتراكات والمبالغ المـقررة للهٌبة وفقا ً لما ٌلً:
أ  -تارٌخ اإلضافة لحساب الهٌبة بالنسبة للتحوٌالت المصرفٌة واإللكترونٌة.
ب  -تارٌخ اإلٌداع بحساب الهٌبة فً حالة الوفاء باإلٌداع فً البنك.
ج  -تارٌخ ورود الشٌك قابال للصرؾ للهٌبة.
د  -تارٌخ إٌصال السداد فً حالة الوفاء نقدا بخزٌنة الهٌبة.
وذلك مع عدم اإلخالل بالقواعد واالجراءات الواردة بالالبحة المالٌة للهٌبة.
ٌ - 4همل كسر الجنٌه فى إجمالى المبالػ التً ٌلتزم صاحب العمل بؤدابها.
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المبحث التاسع
األقساط
المطلب األول
تقسٌط المبالغ المستحقة
أوالً  :فبة العاملٌن لدى الغٌر
ٌ - 1جؤؤوز للهٌبؤؤة تقسؤؤٌط المبؤؤالػ المسؤؤتحقة علؤؤى أصؤؤحاب األعمؤؤال ،وذلؤؤك بعؤؤد توقٌؤؤع الحجؤؤز االداري علؤؤى
أموال صاحب العمل التً تفى بسـداد الدٌن أوأن ٌقدم صاحب العمؤل إلؤى الهٌبؤة خطؤاب ضؤمان صؤادر
من أحد البنوك المعتمدة بقٌمة تلك المبالػ على أن ٌكون الخطاب سؤارى لمؤدة التقسؤٌط وبالمبؤالػ الباقٌؤة
للتقسٌط.
ٌ - 2جؤوز للهٌبؤة الموافقؤة علؤى تقسؤؤٌط المبؤالػ المسؤتحقة علؤى أصحــؤؤـاب األعمـؤـال عؤن العؤاملٌن المؤؤدنٌٌن
بالجهازاإلداري للدولة والهٌبات العامة والمإسسات العامؤة والوحؤدات االقتصؤادٌة التابعؤة ألى مؤن هؤذه
الجهات دون اتخاذ اجراءات الحجز االداري أو تقدٌم خطاب ضمان.
 - 3ال ٌخل قرار التقسٌط بؤحقٌة الهٌبة فً تحصٌل مبالػ إضافٌة على المبالػ المستحقة على صاحب العمؤل
من تارٌخ وجوب أدابها حتى تؤارٌخ السؤداد ( مبلؤػ إضؤافى شؤهرى عؤن مؤدة التؤؤخٌر مؤن تؤارٌخ وجؤوب
األداء حتى نهاٌة شهر السؤداد ،وٌحسؤب المبلؤػ االضؤافً بنسؤبة تسؤاوي متوسؤط العابؤد علؤى اصؤدارات
الخزانؤؤة مؤؤن االذون والسؤؤندات فؤؤً الشؤؤهر السؤؤابق للشؤؤهر الؤؤذ ي ٌتعؤؤٌن فٌؤؤه سؤؤداد المبؤؤالػ مضؤؤافا إلٌؤؤه (
.))%2
 - 4تتحدد السلطة المختصة بالتقسٌط وفقا لقرار ٌصدر من ربٌس الهٌبة فً هذا الشؤن.
ٌ - 5كون للهٌبة إلغاء قرار التقسٌط فً الحاالت اآلتٌة:
أ  -اإلفالس أوالتصفٌة أو الهجرة أو المؽادرة النهابٌة للبالد.
ب  -التنفٌؤذ بؤالبٌع علؤى أمؤؤوال صؤاحب العمؤل بنؤاء علؤؤى طلؤب دابؤن آخؤر سؤؤواء كؤان الحجؤز إدارٌؤؤا أو
قضابٌا.
ج  -التوقؾ عن سداد ثالثة أقساط متتالٌة.
د  -توافر أسباب أخرى موجبة إللؽاء التقسٌط.
 - 6تعتبر األقساط التً لم ٌتم سدادها وتلك التً لم ٌحل موعد سدادها واجبة األداء فور إلؽاء قرار التقسٌط،
وتنفذ اجراءات تحصٌلها جبرا أو تحصٌل قٌمة خطاب الضمان أو وفقا لالجراءات المرسومة قانونا فً
هذا الخصوص بحسب األحوال.
ٌ - 7جوز إعادة تقسٌط المبالػ المستحقة على صاحب العمل إذا زالؤت األسؤباب التؤً دعؤت إلؤى إلؽؤاء قؤرار
التقسٌط.
ٌ - 8جؤؤؤؤؤؤؤؤوز لصؤؤؤؤؤؤؤؤاحب العمؤؤؤؤؤؤؤؤل الوفؤؤؤؤؤؤؤؤا ء بجمٌؤؤؤؤؤؤؤؤع المبؤؤؤؤؤؤؤؤالػ المسؤؤؤؤؤؤؤؤـتحقة علٌؤؤؤؤؤؤؤؤه دفعؤؤؤؤؤؤؤؤة واحؤؤؤؤؤؤؤؤـدة
أو على دفعات فً مدة تقل عن مدد التقسٌط ،وٌعاد حساب المبؤالػ اإلضؤافٌة فؤً هؤذه الحالؤة حتؤى تؤارٌخ
الوفاء بالمبالػ المستحقة.
ثانٌا  :فبة أصحاب األعمال ومن فً حكمهم
 -1للمإمن علٌه طلب تقسٌط المبالػ المستحقة علٌه على أقساط شهرٌة.
 -2ال ٌخل قرار التقسٌط بؤحقٌة الهٌبة فً تحصٌل مبؤالػ إضؤافٌة علؤى االشؤتراكات المسؤتحقة علؤى المنإمن
علٌننه مؤؤن تؤؤارٌخ وجؤؤوب أدابهؤؤا حتؤؤى تؤؤارٌخ السؤؤداد  ،وٌحسؤؤب المبلؤؤػ االضؤؤافً بنسؤؤبة تسؤؤاوي متوسؤؤط
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اصدارات الخزانة من االذون والسندات فً الشهر السابق للشهر الذي ٌتعٌن فٌه سداد المبالػ مضافا إلٌؤه
( . )%2
 - 3تتحدد السلطة المختصة بالتقسٌط وفقا لقرار ٌصدر من ربٌس الهٌبة فً هذا الشؤن.
ثالثا  :فبة العاملٌن المصرٌٌن بالخارج
مثل ثانٌا (فبة أصحاب األعمال وم  :ن فً حكمهم).
رابعا  :فبة العمالة غٌر المنتظمة
مثل ثانٌا (فبة أصحاب األعمال ومن فً حكمهم).
المطلب الثانى
متابعة سداد األقساط المستحقة على أصحاب الشان
أوال  :التزامات صاحب العمل
ٌ - 1لتزم صاحب العمل بإقتطاع األقساط والمبالػ المستحقة على المإمن علٌهم من أجورهم ،وٌوردهؤا إلؤى
الهٌبة مع االشتراكات الشهرٌة وفً المواعٌد المقؤررة ألداء هؤذه االشؤتراكات مصؤحوبة بنالنموذج رقنم
(.)18
النموذج رقم 18
20
استمارة تحصٌل األقساط الخاصة عن شهر  ...............سنة
ٌ -2لتزم صاحب العمل باآلتً:
أ  -متابعة تحصٌل األقساط وسدادها للهٌبة فً مواعٌد سداد اإلشؤتراكات الشؤهرٌة وذلؤك علؤى النمنوذج
رقم ( )18من أصل وثالث صور.
ب  -التؤشٌر فً سجالت األجؤور بؤٌؤة تعؤدٌالت تطؤرأ علؤى قٌمؤة القسؤط الشؤهري ونهاٌؤة مؤدة التقسؤٌط
وأسباب التعدٌل وإخطار الهٌبة بذلك وفقا للنموذج رقم (.)18
ثانٌا  :التزامات الهٌبة
تلتزم الهٌبة بما ٌلً:
 - 1تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤجٌل نؤؤؤؤؤؤؤؤؤوع القسؤؤؤؤؤؤؤؤؤط وقٌمتؤؤؤؤؤؤؤؤؤه وبدا ٌتؤؤؤؤؤؤؤؤؤه ونهاٌتؤؤؤؤؤؤؤؤؤه وأى تعؤؤؤؤؤؤؤؤؤدٌل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنه إٌقافؤؤؤؤؤؤؤؤؤه
أو إعادة تحصٌله بنظام المعلومات بالهٌبة أو فً السجالت المعدة لهذا الؽرض.
 - 2إخطار صاحب العمل بقٌمة القسط بعد تحدٌده.
 -3مطابقة إجمالً األقساط المستحقة مع إجمالً األقساط التً تم تورٌدها الى الهٌبة خالل كؤل شؤهر ،وفؤً
حالة وجود أى اختالؾ ٌخطر صاحب العمل .
 - 4فً حالة التؤخٌر األداء ٌستحق على صاحب العمل  -بما فً ذلك الجهاز اإلدارى للدولة والهٌبات العامة
 مبلػ إضافى شهرى عن مدة التؤخٌر من تارٌخ وجوب األداء حتى نهاٌؤة شؤهر السؤداد ،وٌحسؤب المبلؤػاالضافً بنسبة تساوي متوسؤط العابؤد ع لؤى اصؤدارات الخزانؤة مؤن االذون والسؤندات فؤً الشؤهر السؤابق
للشهر الذي ٌتعٌن فٌه سداد المبالػ مضافا إلٌه ( . )%2
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ٌ - 5تم االعفاء من المبلػ االضافً إذا تم السداد خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ وجوب األداء.
ثالثا  :معاملة األقساط
 - 1تسقط األقساط المحسوبة وفقا للجدول رقنم ( )4المرافنق للقنانون فؤً حالؤة اسؤتحقاق المعؤاش للعجؤز أو
الوفاة  ،وٌقتصر ذلك علؤى األقسؤاط المسؤتحقة اعتبؤارا مؤن تؤارٌخ ثبؤوت العجؤز أو الوفؤاة دون األقسؤاط
المإجل سدادها عن المدد التً ال ٌستحق عنهؤا المؤإمن علٌؤه أجؤرا أو تعوٌضؤا عنؤه  ،وفؤً هؤذه الحالؤة
ٌخصم القسط كامال من معاش المإمن علٌه إلى حٌن إستٌفاء هذه األقساط أو مؤن مسؤتحقات المسؤتحقٌن
عنه فً حالة وفاته بنسبة المنصرؾ من أنصبتهم بما ال ٌجاوز الربع.
ٌ - 2وقؤؤؤؤؤؤؤؾ سؤؤؤؤؤؤؤداد األقسؤؤؤؤؤؤؤاط المسؤؤؤؤؤؤؤتحقة علؤؤؤؤؤؤؤى المؤؤؤؤؤؤؤإمن علٌؤؤؤؤؤؤؤه فؤؤؤؤؤؤؤً جمٌؤؤؤؤؤؤؤع الحؤؤؤؤؤؤؤاالت التؤؤؤؤؤؤؤً
ال ٌستحق عنها أجرا أو تعوٌضا عن األجر  ،وٌستؤنؾ السداد فور إستحقاق األجر وتؤزاد مؤدة التقسؤٌط
بقدر المدة التً أوقؾ فٌها سداد األقساط.
ٌ - 3ستحق القسط كامال عن الشهر الذي تنتهؤً فٌؤه الخدمؤة لؤدي صؤاحب العمؤل السؤابق  ،وال ٌسؤتحق عؤن
الشهر الذي تبدأ فٌه الخدمة لدي صاحب العمل الجدٌد إال إذا كان شهرا كامال.
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المبحث العاشر
ضمانات تحصٌل حقوق الهٌبة
ٌ - 1كون للمبالػ المستحقة للهٌبة بمقتضى أحكام هذا القانون امتٌاز على جمٌع أموال المدٌن من منقول
وعقار  ،وتستوفى قبل المصروفات القضابٌة  ،وللهٌبة حـق تحصٌل هذه المبالػ بطرٌق الحجـز
اإلداري ،وٌجوز لها تقسٌط المبالػ المستحقة على صاحب الشؤن وذلك بالشروط واألوضاع المبٌنة
بالبحث التاسع (األقساط).
ٌ - 2جوز الحجز أو النزول عن مستحقات المإمن علٌه أو صاحب المعاش أو المستفٌدٌن لدى الهٌبة لسداد
ما تجمد للهٌبة من مبالػ على صاحب الشؤن.
ٌ - 3كون للهٌبة خصم ما ٌكون قد استحق على المإمن علٌه أو صاحب المعاش من مبالػ قبل وفاته من
إجمالى الحقوق التؤمٌنٌة للمستفٌدٌن تقسم بٌنهم بنسبة ما ٌصرؾ لكل منهم.
 - 4ال ٌتم صرؾ المعاش المبكر إال بعد أداء المبالػ المستحقة علً المإمن علٌه والقٌمة الحالٌة لألقساط
وفقا ً للجدول الذي ٌصدر به قرار من ربٌس الهٌبة.
ٌ - 5كون للهٌبة الحجز على أجر المإمن علٌه لسداد متجمد االشتراكات ومتجمد المبالػ المستحقة لها.
 - 6تضمن المنشؤة  ،بجمٌع عناصرها المادٌة والمعنوٌة فً أي ٌد كانت  ،جمٌع مستحقات الهٌبة ،وٌكون
الخلؾ مسبوال بالتضامن مع أصحاب األعمال السابقٌن سواء كانوا مُالكا أو مستؤجرٌن للعٌن محل
النشاط عن الوفاء بجمٌع االلتزامات المستحقة علٌهم.
علً أنه فً حالة انتقال أحد عناصر المنشؤة إلً الؽٌر بالبٌع أو باإلدماج أو بالوصٌة أو باإلرث أو
بالنزول أو بؽٌر ذلك من تصرفات ،فتكون مسبولٌة الخلؾ فً حدود قٌمة ما آل إلٌه.
وال ٌحول دون دفع المسبولٌة وفقا لما سبق سوى تقدٌم من آلت إلٌه المنشاة أو العٌن شهادة صادرة من
الهٌبة فى تارٌخ سابق على التعامل على المنشؤة تثبت عدم وجود مدٌونٌة على المنشؤة فى التارٌخ الذى
آلت إلٌه المنشؤة أو العٌن.
ً
ٌ - 7شترط لصرف الحقوق التؤمٌنٌة أداء االلتزامات المقررة وفقا ألحكام هذا القانون  ،وذلك للمإمن
علٌهم من الفبات:اآلتٌة :
ثانٌا  :فبة أصحاب األعمال ومن فً حكمهم.
ثالثا  :فبة العاملٌن المصرٌٌن بالخارج.
رابعا  :فبة العمالة ؼٌر المنتظمة.
 - 8تعتبر الم بالػ التً قام صاحب العمل بإقتطاعها من أجور المإمن علٌهم أمانة لدٌه ٌتعٌن تورٌدها إلى
الصندوق المختص فً المواعٌد المقررة وفقا ألحكام القانون وٌعتبر إخالله بهذا اإللتزام جرٌمة خٌانة
أمانة.
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المبحث الحادى عشر
سجل متابعة االشتراكات واالقساط المستحقة عن
المإمن علٌهم بمنشآت القطاع الخاص
حتى تتالفى المنشؤة تحمٌلها بمبالغ إضافٌة نتٌجة عدم التزامها بتقدٌم النماذج  ،وكذا اداء االشتراكات
واالقساط فى المواعٌد المحددة  ،وفقا لما سبق بٌانه تفصٌال بالمباحث السابقة من هذا الفصل فإن االمر
ٌقتضى :
 - 1ضرورة التزام المنشؤة بهذه المواعٌد .
 - 2ضرورة أن ٌتم تسلٌم النماذج والمستندات الى مكتب التؤمٌنات المختص بموجب توقٌع من الموظـؾ
المختص باالستالم .
وحتى تتمكن المنشؤة من متابعة حسابها الجارى المسجل على الحاسب اآللى لدى الصندوق  ،فإن االمر
ٌقتضى أن تستخدم المنشؤة سجال – ٌتضمن :
 - 1متابعة االشتراكات واألقساط المستحقة عن المإمن علٌهم شهرٌا .
 - 2بٌانات السداد .
 – 3بٌانات تسلٌم االستمارات لمكتب التؤمٌنات االجتماعٌة .
حتى ٌمكنها المطابقة دورٌا مع حسابها الجارى لدى المكتب المختص .
وٌتكون هذا السجل من مجموع تسوٌات التؤمٌنات االجتماعٌة الشهرٌة  ،وعلً أن تتضمن التسوٌة
الشهرٌة المشار الٌها :
 - 1الشهر المستحق عنه االشتراكات واألقساط .
 - 2إجمالى األجور المستحقة عن هذا الشهر .
 - 3إجمالى االشتراكات المستحقة عن هذا الشهر
 - 4إجمالى األقساط (عن المإمن علٌهم ) المستحقه عن هذا الشهر .
 – 5بٌانات السداد لكل من االشتراكات  ،واألقساط وٌتضمن :
أ  -رقم الشٌك أو اإلٌصال .
ب  -تارٌخ السداد .
ج  -القٌمة المسددة .
 - 6حركة التحاق المإمن علٌهم خالل الشهر  -وتتضمن :
أ  -الرقم التؤمٌنى .
ب  -اإلســـم .
ج  -األجر .
د  -االقساط الشهرٌة المستحقة على المإمن علٌه .
ه  -تارٌخ االلتحاق .
و  -رقم وتارٌخ تسلٌم نموذج االستمارة رقم  1للمكتب المختص .
 – 7األقساط المضافة خالل الشهر – وتتضمن :
األقساط التً استجدت علً العاملٌن الموجودٌن فعال بالمنشؤة .
 - 8حركة ترك الخدمة للمإمن علٌهم خالل الشهر  -وتتضمن :
أ  -الرقم التؤمٌنى .
ب  -اإلسم .
ج  -أجر االشتراك .
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د  -األقساط الشهرٌة المستحقة على المإمن علٌه .
ه  -تارٌخ الــترك .
و  -رقم وتارٌخ تسلٌم نموذج االستمارة رقم  6للمكتب المختص
 – 9األقساط المستبعدة خالل الشهر – وتتضمن :
األقساط التً انتهت بالنسبة للعاملٌن الموجودٌن فعال 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 لألقساط المستحقة علً المإمن علٌهم  ،بحٌث
تتضمن اجمالٌات هذه االستمارة باإلضافة إلً األجور األساسٌة والمتؽٌرة  ،جملة األقساط المستحقة علً
المإمن علٌهم فً ٌناٌر .
وٌراعى أنه :
 - 1ال تستحق االشتراكات واألقساط عن الشهر الذي تبدأ فٌه الخدمـة إال إذا كان شهرا كامال .
 - 2تستحق االشتراكات واألقساط كاملة عن الشهر الذي تنتهً فٌه الخدمة .
 - 3إذا كان شهر بداٌة الخدمة هو ذاته شهر النهاٌة تحسب عنه االشتراكات واألقساط كاملة .
وٌمكن تصور السجل والتسوٌة المشار الٌهما فى مثال عملى كما ٌلى :
أوال  :التسوٌة عن شهر ٌناٌر : 2020
سجل متابعة االشتراكات واالقساط المستحقة
عن المإمن علٌهم بمنشآت القطاع الخاص
تسوٌة التؤمٌنات االجتماعٌة عن شهر
ٌناٌر 2020
اسم المنشؤة  :شركه المفتاح الذهبى

رقم المنشؤة 003425 :

بٌانات المإمن علٌهم
تارٌخ التحاق أو
ترك

االسم

الرقم
التؤمٌنى
إجمالى استمارة ٌ 2ناٌر 2020

أجر االشتراك
بٌانات تسلٌم االستمارة
تارٌخ
رقم
2020/1/30
792

قرش
00

جنٌه
60000

االشتراكات
% 29.75
قرش
00

جنٌه
17850

باقى التسوٌة فى الصفحة التالٌة >
( تابع الصفحة السابقة )
األقساط
قرش

جنٌه

00

650

جملة المستحق
جنٌه
قرش
00

18500

القٌمة
قرش
00

جنٌه
18500

بٌانات السداد
رقم الشٌك أو
اإلٌصال
اٌصال 1243

التارٌخ
2020/2/10

ٌراعى أن ٌقتصر اجمالى أجر االشتراك المستحق عنه اشتراك ٌناٌر  ،واجمالى األقساط المستحقة عن
ٌناٌر ،للمإمن علٌهم الموجودون بالخدمة فى أول الشهر  ،دون من التحقوا بالخدمة بعد ٌوم ٌ 1ناٌر.
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
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مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثانٌة بعد المابة
ثانٌا  :التسوٌة عن شهر فبراٌر : 2020
وتبدأ ببٌانات الشهر السابق (ٌناٌر  ) 2020وتتمثل فً :
أ – إجمالً أجر االشتراك المستحق عنه االشتراكات .
ب – إجمالً األقساط المستحقة .
تسوٌة التؤمٌنات االجتماعٌة عن شهر
فبراٌر 2020
إسم المنشؤة  :شركة المفتاح الذهبى
رقم المنشؤة 003425 :
بٌانات المإمن علٌهم
تارٌخ التحاق
أو ترك

االسم

الرقم
التؤمٌنى
إجمالى الشهر السابق
حركة التحاق المإمن علٌهم المستحقة عنهم
االشتراكات خالل الشهر
20/1/2
محمود كامل
324
20/2/1
سٌد أحمد على
412
األقساط المضافة خالل الشهر
زٌنب عبد العال أحمد
116
20/1/2
محمود كامل
324
20/2/1
سٌد أحمد على
412
االجمله
االجمالى
حركة ترك الخدمة للمإمن علٌهم المستبعدة
عنهم االشتراكات خالل الشهر
20/1/17
عٌد حامد
815
20/1/20
سلوى حسن
940
األقساط المستبعدة خالل الشهر
منٌر فخري جرجس
415
20/1/17
عٌد حامد
815
جملة
األجور واالشتراكات واألقساط المستحقة عن الشهر الحالى

أجر االشتراكال

بٌانات تسلٌم االستمارة
تارٌخ
رقم

120
130

20/1/10
20/2/12

120
130

20/1/10
20/2/12

61
65

20/1/20
20/1/22

61

20/1/20

قرش
00

جنٌه
60000

00
00

6000
4000

00
00

00

االشتراكات
% 29.75
قرش

جنٌه

3000
2000

65000

50

19337

باقى التسوٌة فى الصفحة التالٌة >
( تابع الصفحة السابقة )
األقساط
قرش

جنٌه

00

650

00
00
00
00
00

100
030
020
150
800

00
00
00
00

060
040
100
700

جملة المستحق
جنٌه
قرش

القٌمة
قرش

50

إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019

20037

00

جنٌه

20037

بٌانات السداد
رقم الشٌك أو
اإلٌصال

اٌصال 4629

التارٌخ

2020/3/4
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مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثانٌة بعد المابة

مالحظات :
ٌ – 1بدأ الشهر التالى ( مارس  ) 2020ببٌانات الشهر السابق ( فبراٌر  ) 2020وتتمثل فً :
أ – إجمالً أجر االشتراك المستحق عنه االشتراكات .
ب – إجمالً األقساط المستحقة .

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 خالل 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
 - 6تتمكن المنشؤة من خالل هذه التسوٌات الشهرٌة متابعة ومراجعة حسابها الجارى المسجل على
الحاسب اآللى لدى الصندوق

إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
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مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثانٌة بعد المابة

الجداول المرفقة بالالبحة التنفٌذٌة للقانون
جـدول رقـم ()1
بتحدٌد الدخول الشهرٌة التً تإدى على أساسها اإلشتراكات الشهرٌة
ألصحاب األعمال والعاملٌن المصرٌٌن بالخارج
الشرٌحة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

دخل اإلشتراك الشهري(جنٌه)
1000,00
1100,00
1200,00
1300,00
1400,00
1500,00
1600,00
1700,00
1800,00
1900,00
2000,00
2100,00
2300,00
2600,00
3000,00
3500,00
4000,00
4500,00
5000.00
5500.00
6000.00
6500.00
7000.00

مالحظات:
 -1تضاؾ شرٌحة جدٌدة فً أول ٌناٌر من كل عام بقٌمة الزٌادة فً الحد االقصً ألجر
االشتراك،وٌجبر كسر المابة جنٌه.
 -2تلؽى تباعا فبات دخل اإلشتراك التً تقل عن الحد األدنى ألجر اإلشتراك التؤمٌنى وفقا ألحكام
القانون.

إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
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جدول رقم ()2
الحد االدنى ألجر ودخل االشتراك
بقانونى التؤمٌن االجتماعى الصادرٌن بالقانونىن رقمى  79لسنة  1975و  108لسنة 1976
م

التارٌخ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019

 79لسنة 1975
جنٌه
12
15
15
15
25
25
25
35
35
35
35
35
35
35
35
42
47.25
52.5
57.75
63
70
73.5
77
80.5
84
87.5
91
94.5
98
101.5
105

 108لسنة 1976
جنٌه
12
12
12
12
12
25
25
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
100
100
100
100
100
125
125
محمد حامد الصٌاد – لٌلى محمد الوزٌرى
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م

التارٌخ

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019

أكتوبر 2022

 79لسنة 1975
جنٌه
108.5
112
119
122.5
127.75
138.25
141.75
160
400
500
625
781.25

 108لسنة 1976
جنٌه
125
125
125
125
150
150
150
200
400
500
625
781.25
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مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
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جدول رقم ()3
القٌمة الرأسمالٌة لمعاش شهري قدره جنٌه واحد مستحق فً حاالت طلب صرف المعاش
السن فً تارٌخ استحقاق
صرف المعاش
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019

الوفاة

العجز

شٌخوخة

555.3
548.5
541.7
534.9
528
521.2
514.5
507.7
500.8
493.7
486.6
479.4
472.1
464.7
457.3
449.7
442.1
434.4
426.6
418.8
410.9
402.9
394.9
386.8
378.7
370.6
362.4
354.2
346
337.7
329.5
321.2
312.9
304.7

562
555.3
548.5
541.7
534.9
528
521.2
514.5
507.7
500.8
493.7
486.6
479.4
472.1
464.7
457.3
449.7
442.1
434.4
426.6
418.8
410.9
402.9
394.9
386.8
378.7
370.6
362.4
354.2
346
337.7
329.5
321.2
312.9

479.4
472.1
464.7
457.3
449.7
442.1
434.4
426.6
418.8
410.9
402.9
394.9
386.8
378.7
370.6
362.4
354.2
346
337.7
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مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثانٌة بعد المابة

السن فً تارٌخ استحقاق
صرف المعاش
59
60
61
62
63
64
65

إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019

أكتوبر 2022

الوفاة

العجز

شٌخوخة

296.5
288.3
280.1
271.9
263.9
255.8
284.3

304.7
296.5
288.3
280.1
271.9
263.9
255.8

329.5
321.2
312.9
304.7
296.5
288.3
280.1
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مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثانٌة بعد المابة

المرفقات
مرفق رقم 1
جدول تحدٌد الحدٌن األدنى واألقصى
ألجر االشتراك الشهرى
ٌناٌر /السنة
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

الحد األدنى الشهرى
جنٌه
1000
1200
1400
1700
2000
2300
2700
3200

الحد األقصى الشهرى
جنٌه
07000
08100
09400
10900
12600
14500
16700
19300

ٌالحظ:
زٌادة الحدٌن األدنؤى واألقصؤى بواقؤع  % 15فؤً أول ٌنؤاٌر مؤن كؤل عؤام منسؤوبة إلٌؤه فؤً شؤهر دٌسؤمبر
السابق لمدة سبع سنوات اعتبارا من  2020/1/1ثم ٌتم زٌادة هذٌن الحدٌن بنسؤبة التضؤخم  ،وٌراعؤً جبؤر
الحدٌن األدنى واألقصى الشهرى الى أقرب مابة جنٌه.

إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
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المذكرة الثانٌة بعد المابة

مرفق رقم 2
 -29كٌفٌة تحدٌد البدالت المستبعدة
ملخص شرس األستاذ محمد الصٌاد بالبرنامج التدرٌبً ٌ 29 – 26ناٌر 20
مرفق

إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
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مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثانٌة بعد المابة

مرفق رقم 3
 -30كٌفٌة تحدٌد أجر االشتراك باالستمارة رقم 1
من محاضرة أستاذ محمد الصٌاد ببرنامج تدرٌبً
مرفق

إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
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مرفق رقم 4
 - 30-01كٌفٌة تحدٌد أجر االشتراك باالستمارة رقم2021 1
من محاضرة أستاذ محمد الصٌاد ببرنامج تدرٌبى.
مرفق

إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
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أمثلة تطبٌقٌة
مثال رقم (: )1
تقدم صاحب عمل بالمستندات لإلشتراك عن منشؤته وعماله فى  2020/1/12وكان قد بدأ نشاطه إعتبارا"
من أول ٌناٌر  ، 2020وبتارٌخ  2020/7/10تقدم لسداد المبالػ المستحقة علٌه .
مطلوب تحدٌد هذه المبالغ بفرض أن االشتراك الشهرى  10000جنٌه .
فى هذه الحالة ٌلتزم صاحب العمل بؤداء المبالػ اآلتٌة :
 – 1االشتراكات الشهرٌة عن المدة من ٌناٌر  2020إلى ٌونٌو 2020
=  6 × 10000شهور =  60000جنٌه
 % 12 / 18 – 2مبلػ إضافى شهري (بفرض أن متوسط اصدارات الخزانة من األذون والسندات
 % 16سنوٌا)  ، % 18 = % 2 +عن كل من الشهور التى انتهت مهلة األداء بالنسبة لها :
شهر االستحقاق

تارٌخ
االستحقاق
2020/02/1
2020/03/1
2020/04/1
2020/05/1
2020/06/1
2020/07/1

تارٌخ انتهاء مهلة
األداء
2020/02/15
2020/03/15
2020/04/15
2020/05/15
2020/06/15
2020/07/15

مدة التؤخٌر حتى
2020/7/10
 6شهور
 5شهور
 4شهور
 3شهور
 2شهر
-

ٌناٌر 2020
فبراٌر 2020
مارس 2020
أبرٌل 2020
ماٌو 2020
ٌونٌو 2020
مالحظات :
أ – تم حساب مدة التؤخٌر عن الشهور من ٌناٌر  2020حتى ماٌو  2020على أساس المدة من تارٌخ
االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء ( ٌولٌو  ) 2020وذلك إلنتهاء مهلة األداء لكل من هذه الشهور.
ب – ال ٌوجد مدة تؤخٌر بالنسبة لشهر ٌونٌو  2020حٌث أن األداء  2020/07/10قبل تارٌخ انتهاء
مهلة السداد عن هذا الشهر (. ) 2020/07/15
وٌتم تحدٌد المبلػ اإلضافى  % 12 / 18كما ٌلى :
عن شهر
ٌناٌر 2020
فبراٌر 2020
مارس 2020
أبرٌل 2020
ماٌو 2020
ٌونٌو 2020
اإلجمالً

االشتراك الشهري
جنٌه
10000
10000
10000
10000
10000
10000
60000

نسبة المبلغ اإلضافً
%
% 12 / 18
% 12 / 18
% 12 / 18
% 12 / 18
% 12 / 18
-

عدد شهور التؤخٌر المبلغ اإلضافً
جنٌه
900
6
750
5
600
4
450
3
300
2
3000
20

مالحظة:
نظرا" ألن االشتراك الشهري ثابت فً هذه الحالة  ،فإنه ٌمكن استخدام طرٌقة المتوالٌة العددٌة فى حساب
المبلػ اإلضافً وذلك كما ٌلً :
إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019

محمد حامد الصٌاد – لٌلى محمد الوزٌرى
67/65

w: www.elsayyad.net

أكتوبر 2022

مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
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االشتراك الشهرى ×  × % 12 / 18مدة التؤخٌر عن الشهر األول  +مدة التؤخٌر عن الشهر األخٌر × عدد الشهور المتؤخرة
2

= 5 × 2 + 6 × % 12 / 18 × 10000
2

=

 3000جنٌه

 – 3إجمالى المبالػ الواجب أداإها فى :2020/07/10
 60000.00جنٌه
(= )1
أ– االشتراكات الشهرٌة من البند
جنٌه
3000.00
ب–  % 1.5مبلػ إضافى من البند (= )2
 63000.00جنٌه
اإلجمالً
مثال رقم ()2
بفؤؤرض أن تؤؤارٌخ السؤؤداد فؤؤى المثؤؤال السؤؤابق كؤؤان  2020/07/20لالشؤؤتراكات المسؤؤتحقة مؤؤن ٌنؤؤاٌر 2020
ٌونٌو .2020
 -1االشتراكات الشهرٌة عن المدة من ٌناٌر  2020إلى ٌونٌو 2020
=  60000 = 6 × 10000جنٌه
 % 12 / 18 –2مبلػ إضافى عن الشهور التى انتهت مهلة األداء بالنسبة لها
شهر االستحقاق
ٌناٌر 2020
فبراٌر 2020
مارس 2020
أبرٌل 2020
ماٌو 2020
ٌونٌو 2020

تارٌخ
االستحقاق
2020/02/1
2020/03/1
2020/04/1
2020/05/1
2020/06/1
2020/07/1

تارٌخ انتهاء مهلة
األداء
2020/02/15
2020/03/15
2020/04/15
2020/05/15
2020/06/15
2020/07/15

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

مالحظة :
تم حساب مدة التؤخٌر عن الشهور من ٌناٌر  2020إلى ٌونٌو 2020على أساس المدة من تارٌخ
االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء (ٌولٌو  )2020وذلك إلنتهاء مهلة األداء لكل من هذه الشهور.
وٌتم تحدٌد المبلػ اإلضافى  % 12 / 18كما ٌلى :
عن شهر
ٌناٌر 2020
فبراٌر 2020
مارس 2020
أبرٌل 2020
ماٌو 2020
ٌونٌو 2020
اإلجمالً

االشتراك الشهري
جنٌه
10000
10000
10000
10000
10000
10000
60000

إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019

نسبة المبلغ اإلضافً
%
% 12 / 18
% 12 / 18
% 12 / 18
% 12 / 18
% 12 / 18
% 12 / 18

عدد شهور التؤخٌر المبلغ اإلضافً
جنٌه
900
 6شهور
750
 5شهور
600
 4شهور
450
 3شهور
300
 2شهر
150
 1شهر
3150
محمد حامد الصٌاد – لٌلى محمد الوزٌرى
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مالحظة:
نظرا" ألن االشتراك الشهري ثابت فً هذه الحالة  ،فإنه ٌمكن استخدام طرٌقة المتوالٌة العددٌة فى حساب
ألـ  % 12 / 18وذلك كما ٌلً :
االشتراك الشهرى ×  × % 12 / 18مدة التؤخٌر عن الشهر األول  +مدة التؤخٌر عن الشهر األخٌر × عدد الشهور المتؤخرة
2

= 6 × 1 + 6 × % 12 / 18 × 10000
2

=

 3150جنٌها

 – 3إجمالى المبالػ الواجب أداإها فى :2020/07/20
 60000.00جنٌه
(= )1
أ– االشتراكات الشهرٌة من البند
جنٌها
3150.00
ب–  % 1.5مبلػ إضافى من البند (= )2
 63150.00جنٌها
اإلجمالً

إدارة النظام – أجر االشتراك – االشتراكات
فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
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