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 إعداد
 محمد حامد الصٌاد

 مستشار التؤمٌن االجتماعً
 ا(وكٌل أول وزارة التؤمٌنات )سابق

 رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً
 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(

 لٌلً محمد الوزٌري
 مستشار التؤمٌن االجتماعً

 رئٌس مجلس إدارة
 الهٌئة العامة للتؤمٌن والمعاشات )سابقا(
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 الفهرس
 

 صفحة الموضوع

 03 مقدمة

ت الخاصددة الخارجٌددة بدددون أجددر ومدددد ااجددازا اتمدددد ااعددار المبحثثا الول    :
  بدون أجر للعمل بالخارج

04 

 08  ااجازة الخاصة بدون أجر دمد المبحا الثانً   :

 13  ااجازة الخاصة بدون أجر لرعاٌة الطفل مددالمبحا الثالا   : 

 17  ااجازة الدراسٌة بدون أجرمدد المبحا الرابع   : 

 20 بعض الوقتمدد العمل المبحا الخامس : 

 22 مدد البعثات العلمٌة بدون أجردس : المبحا السا

 24  والندب الكلىمدد ااعارة الداخلٌة المبحا السابع   : 

 26  مدد التجنٌد االزامًالمبحا الثامن   : 

 28  ستبقاء بالقوات المسلحةمدد االستدعاء واالالمبحا التاسع   : 

 المرفقة بالالئحة التنفٌذٌة الجداول
وع األقساط المفروض أداإها فً حالة السداد حتى بلوغ سن مجم   : 4جدول رقم 

 جنٌه من المبلػ المستحق 100الشٌخوخة مقابل 

30 

جنٌه سبق تقسٌطها حتى  1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها :   11جدول رقم 
 سن الستٌن

31 

 32 أمثلة تطبٌقٌة
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 مقدمة
 

 االشتراكات : –أجر االشتراك  -: إدارة النظام  عد المائةب تناولنا فً المذكرة الثانٌة
 موضوع أحكام االشتراكات فً األحوال العادٌة ) وجود المإمن علٌه علً رأس العمل ( .

 اتشتراك فً قانون التؤمٌنبشكل مختصر موضوع أحكام خاصة ببعض مدد اال ه المذكرةنتناول فً هذو
و ذلك علً  ،ستعانة بؤمثلة تطبٌقٌة مع اال  2019لسنة  148ون رقم الصادر بالقان ة والمعاشاتاالجتماعٌ

 : النحو التالً
 . الخاصة بدون أجر للعمل بالخارجالخارجٌة بدون أجر ومدد ااجازات  اتمدد ااعار:    المبحا الول

 .الخاصة بدون أجر ااجازة دمد:    ثانًالمبحا ال
 . دون أجر لرعاٌة الطفلالخاصة ب ااجازة مدد:    لاالمبحا الثا

 . الدراسٌة بدون أجر ااجازةمدد :    المبحا الرابع
 .بعض الوقتمدد العمل : المبحا الخامس 

 مدد البعثات العلمٌة بدون أجر.: سادس المبحا ال
 .والندب الكلىمدد ااعارة الداخلٌة : المبحا السابع   

 . مدد التجنٌد االزامً:   المبحا الثامن 
 . ستبقاء بالقوات المسلحةمدد االستدعاء واال:    التاسع المبحا
 بالالئحة التنفٌذٌةالمرفقة  الجداول

 100مجموع األقساط المفروض أداإها فً حالة السداد حتى بلوغ سن الشٌخوخة مقابل  : 4جدول رقم 
 .جنٌه من المبلػ المستحق

 .سبق تقسٌطها حتى سن الستٌن جنٌه 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها :  11جدول رقم 
 أمثلة تطبٌقٌة

 
 

 و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌل
 

 
 محمد حامد الصٌاد

 مستشار التؤمٌن االجتماعً
 وكٌل أول وزارة التؤمٌنات )سابقا(
 رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً

 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(

 لٌلً محمد الوزٌري
 ًمستشار التؤمٌن االجتماع

 رئٌس مجلس إدارة
 الهٌئة العامة للتؤمٌن والمعاشات )سابقا(

W :  www.elsayyad.net                 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.elsayyad.net/
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 المبحا الول
 الخارجٌة بدون أجر اتاإلعارمدد 
 (1)ت الخاصة بدون أجر للعمل بالخارجومدد اإلجازا

 
  : للعمل فً الخارج اإلجازةلتً تعتبر فً حكم االعارة أو المدد ا -1

داخل أو ااقلٌمٌة أو الهٌئات الدولٌة المنظمات الدولٌة  بإحدىللعمل الخاصة  ةااجازأو ة مدد ااعار -أ   
   . الجمهورٌة

حالة المإمن علٌه المرخص له بإجازة خاصة لؽٌر العمل إذا ما ثبت إلتحاقه بإحدى الجهات  - ب
  .نصوص علٌها فى البند السابق أو ثبت إلتحاقه بعمل خارج البالد وذلك من تارٌخ إلتحاقه بالعملالم

 
 ، نوع العملة التى تإدى بها :والقساط االشتراكات ؤداء الملتزم ب -2

 . المستحقة عن هذه المدد ٌلتزم المإمن علٌه بحصته وحصة صاحب العمل فً االشتراكات -أ
 : شتراكاتٌلتزم بؤداء اال -ب

 . البنك المركزي المصريبلها سعر بإحدى العمالت األجنبٌة المعلن   (1)
بالنسبة لمدد ااعارات أو ااجازات الخاصة بدون أجر للعمل بوحدات المنظمات الدولٌة داخل  (2)

أو ما بإحدى العمالت األجنبٌة المعلن لها سعر من البنك المركزى جمهورٌة مصر العربٌة 
 لمصرٌة.ٌعادلها بالعملة ا

 تإدى االشتراكات بإحدى وسائل الدفع اآلتٌة : -ج
 . هٌئةبموجب إذن تورٌد صادر من ال الهٌئة ااٌداع لدى البنك بحساب  (1)
 .  المصرفٌة أو االكترونٌةالتحوٌالت  (2)
 . شٌكات مصرفٌة أو سٌاحٌة مقبولة الدفع (3)
 .  الكروت اائتمانٌة (4)

ار الصرؾ المعلنة فً السوق المصرفٌة الحرة فى تارٌخ تتم المحاسبة بالنقد األجنبى طبقا" ألسع -د
 السداد للصندوق .

 بالعملة المحلٌة . ااجازةٌستمر أداءها خالل مدة ااعارة أو :  القساط المستحقة على المإمن علٌه -ه
فٌلتزم صاحب العمل  ىصاحب العمل األصلمن إذا كان المإمن علٌه المعار بالخارج ٌتقاضً أجره  -و 

المستحقة للصندوق المختص فً المواعٌد الدورٌة المحددة لسداد واألقساط اشتراكات اداد بس
 . ااشتراكات وٌتحمل كل من المإمن علٌه وصاحب العمل فً هذه الحالة بحصته فً ااشتراكات

 
 : ذي تإدي علً أساسه االشتراكاتالجر ال- 3

 العمال العام: بالنسبة للعاملٌن بالحكومة والقطاع العام وقطاع –أ 
اإلشتراكات على أساس أجر الشتراك بجهة عمله الصلٌة بإفتراض عدم إعارته أو  تحسب 

 خاصة. ةحصوله على أجاز
بالنسبة لألجر الساسً ، وعناصر الجر التثً ال ٌثرتبط تحدٌثد قٌمتهثا بمعثدالت أو بمسثتوي  (1)      

وؼثالء المعٌشثة ، عٌة والعثالوة اإلضثافٌة ، ) مثل البدالت والعالوة االجتما أداء المإمن علٌه
.. : ) 

___________________________ 
 .الالئحة التنفٌذٌة للقانونمن   97و  92:  89المواد من  (1)
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أجر المإمن علٌه بافتراض عدم حصوله على ااجازة سواء فى ذلك االشتراكات المستحقة عن 
 األجر األساسى أو عناصر األجر المشار إلٌها .

بالنسبة لعناصر الجر التى ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوى أداء المإمن علٌه ) مثل  (2)
 : الحوافز والمكافآت .....الخ (

الل سنة ما استحق عنه اشتراكات خالشهرى لمتوسط التتحدد طرٌقة حساب هذه العناصر ب   
بداٌة السابقة على  ت عن ذلك( ،االشتراك عن هذه العناصر )أو مدة اشتراك المإمن علٌه إن قل

 ااجازة .
 بالقطاع الخاص: بالنسبة للعاملٌن -ب 

اإلشتراكات على أساس أجر الشتراك بجهة عمله الصلٌة بإفتراض عدم إعارته أو  تحسب
 حصوله على أجازة خاصة ، بمراعاة اآلتى:

 بالنسبة للسنة الولى من اإلعارة أو اإلجازة: (1)
 ة )السابقة على بداٌة ااعارة أو ااجازة(.األخٌر 2أجر استمارة 

 بالنسبة للسنوات التالٌة: (2)
 ، وٌراعى فى تحدٌده اآلتى: تالٌة للسنة الولى عن كل سنة 2أجر استمارة      
)أ( بالنسبة لألجر الساسً ، وعناصر الجر التً ال ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو     

بدالت والعالوة االجتماعٌة والعالوة اإلضافٌة ، ) مثل ال بمستوي أداء المإمن علٌه
 وؼالء المعٌشة ، .. ( :

أجر المإمن علٌه بافتراض عدم حصوله على ااجازة ، سواء فى ذلك االشتراكات            
 المستحقة عن األجر األساسى أو عناصر األجر المشار إلٌها .

ا بمعدالت أو بمستوى أداء المإمن بالنسبة لعناصر الجر التى ٌرتبط تحدٌد قٌمته )ب(  
 : علٌه ) مثل الحوافز والمكافآت .....الخ (

تتحدد طرٌقة حساب هذه العناصر بالمتوسط الشهرى لما استحق عنه اشتراكات خالل          
سنة االشتراك عن هذه العناصر )أو مدة اشتراك المإمن علٌه إن قلت عن ذلك( ، 

 السابقة على بداٌة ااجازة .
 

 االشتراكات المستحقة : -4
 وفقا لما ٌؤتى : اإلجازةتتحدد االشتراكات المستحقة عن فترة اإلعارة أو 

والمكافؤة والمعاش حصة صاحب العمل وحصة المإمن علٌه فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة  -أ
 .ااضافى

 ل .النسبة التى تؽطى التعوٌض عن العجز المستدٌم فى تؤمٌن إصابات العم -ب
 . المرض وتؤمٌن البطالةال تإدى أشتراكات لحساب تؤمٌن   -ج 
 

 وبالتالً تكون االشتراكات المستحقة كما ٌلً :
 االجمالً مإمن علٌه صاحب العمل الملتزم

 قطاع خاص قطاع عام حكومة قطاع خاص قطاع عام حكومة نوع التؤمٌن

شٌخوخة وعجز 
 ووفاة

12% 12% 12%  09 % 21 % 12 % 12 % 

 % 02 % 02 % 02 % 01 % 01 % 01 % 01 المكافؤة

 % 0.25 % 0.25 %0.25 ××× % 0.25 % 0.25 %0.25 إصابات العمل

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××  المرض

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× البطالة

 %23.25 %23.25 %23.25 %01 %13.25 %13.25 %13.25  اتشتراكالجملة ا
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 :والقساط ء االشتراكات مواعٌد أدا -5
ء ٌة المحددة ألدافى المواعٌد الدورالمستحقة علٌه قساط واألٌلتزم المإمن علٌه بؤداء االشتراكات 

 .ااجازةشتراكات بافتراض عدم قٌامه بااعارة أو اال
 

 الجزاء المترتب علً التؤخٌر فً أداء اإلشتراكات والقساط : -6
متوسط العائد  ىنسبة تساوره فى السداد بؤداء مبلػ إضافى بواقع ٌلتزم المإمن علٌه فى حالة تؤخ - أ

صدارات الخزانة من االذون والسندات فً الشهر السابق للشهر الذي ٌتعٌن فٌه سداد المبالػ إعلى 
ن مجموع االشتراكات واألقساط المستحقة علٌه وذلك عن المدة المحددة من ع، %( 2مضافا إلٌه ) 

 . ى نهاٌة شهر السدادجوب األداء حتتارٌخ و
ٌعفى المإمن علٌه من أداء المبلػ ااضافى فى حالة السداد خالل شهر من تارٌخ انتهاء سنة و  

وتكون مهلة ااعفاء بالنسبة لإلشتراكات واألقساط المستحقة عن السنة األخٌرة ،  ااجازةااعارة أو 
 .  ااجازةستة أشهر من تارٌخ انتهاء ااعارة أو 

قبل أداء المبالػ  ٌةلػ ااضافباالة وفاة المإمن علٌه خالل المهلة المحددة لإلعفاء من المفى ح -ب
إذا قاموا  الػ ااضافٌةٌعفى المستحقون عنه من المب،  ااجازةالمستحقة علٌه عن مدة ااعارة أو 

 بالسداد خالل ستة أشهر من تارٌخ الوفاة .
 . االشتراكات واألقساطالتى تسدد بها لكٌفٌة وابذات العملة  ةٌلػ ااضافاسدد المبت -ج
 

 لتزام صاحب العمل فى حالة عدم قٌام المإمن علٌه بسداد االشتراكات والقساط :إ -7
فً حالة عدم قٌام المإمن علٌه بسداد ااشتراكات واألقساط المستحقة علٌه حتى إنتهاء المهلة  -أ 

صاحب العمل بتحصٌلها مضافاً إلٌها المبالػ ااضافٌة  ، ٌلتزم المحددة لإلعفاء من المبالػ ااضافٌة
المرفق، وٌلتزم صاحب العمل بسداد  (4للجدول رقم )من أجر المإمن علٌه بطرٌق التقسٌط وفقاً 

 األقساط المشار إلٌها للهٌئة فً المواعٌد الدورٌة إعتباراً من أجر الشهر التالى انتهاء مهلة ااعفاء.
قسط تجاوز ربع األجر فٌجوز للمإمن علٌه طلب أداء هذه المبالػ بإحدى طرق إذا كانت قٌمة ال -ب 

 اآلتٌة :السداد 
( الخصم من اجمالى أجر المإمن علٌه فى حدود الربع وفى حالة انتهاء الخدمدة تخصدم المبدالػ 1)

 من الحقوق التؤمٌنٌة .
 ( التقسٌط على خمس سنوات وذلك بعد موافقة الهٌئة.2)

انتهاء المهلة المحددة لإلعفاء من المبالػ ااضافٌة دون وجود عالقة عمل ، ٌلتزم فً حالة   -ج 
المإمن علٌه بسداد االشتراكات والمبالػ ااضافٌة المستحقة دفعة واحدة فً مٌعاد ؼاٌته شهر من 

 .تارٌخ تحقق واقعة استحقاق الحقوق التؤمٌنٌة
( من 133لحكام المادة )تحصل هذه المبالػ وفقاً إذا لم ٌتم السداد خالل المهلة المشار إلٌها  -د 

  ، تتضمن المادة المشار الٌها: القانون
 

"ال ٌجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المإمن علٌه أو صاحب المعاش أو المستفٌدٌن 
 لدى الهٌئة. 

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة ٌجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إلٌها 
 اد الحقوق اآلتٌة :لسد

بشؤن تنظٌم بعض أوضاع  2000( لسنة 1النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم ) -1
 وإجراءات التقاضً فً مسائل االحوال الشخصٌة. 
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 ما تجمد للهٌئة من مبالػ على صاحب الشؤن. -2
 المبالػ المستحقة للمعاشات العسكرٌة والضمان االجتماعى. -3

% منه ، وفى حالة 25ن ٌكون الخصم فى حدود وٌراعى بالنسبة للمعاش الشهرى أ
التزاحم ٌبدأ بخصم دٌن النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز علٌه مخصوماً منه ثمن 

 المعاش للوفاء بدٌن الهٌئة.
 أقساط قروض بنك ناصر االجتماعى.   -4
 األقساط المستحقة للهٌئة. -5
 احب الشؤن.الحاالت التى ٌوافق علٌها مجلس االدارة نزوال على رؼبة ص -6

وبمراعاة الفقرة السابقة ،  ٌكون للهٌئة 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.
بالتقسٌط وفقاً للجدول  وٌجوز للهٌئة قبول أداء المبالػ المستحقة لها على المإمن علٌه

( المرفق، وتسقط األقساط المتبقٌة فى حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقاً 4رقم )
 ( من هذا القانون.21ألحكام المادة )

من هذا القانون إال  21( من المادة 6وال ٌتم صرؾ المعاش المستحق وفقاً للبند رقم )
علٌه والقٌمة الحالٌة لألقساط وفقاً لجدول القٌمة ن بعد أداء المبالػ المستحقة علً المإم

القٌمة الحالٌة ألقساط :   11جدول رقم ) الحالٌة المرفق بالالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.
 (جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الستٌن 1سنوٌة قدرها 

ة وفى حالة صرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة مع عدم إستحقاق معاش ، تخصم القٌمة الحالٌ
 لألقساط المستحقة على المإمن علٌه من المبالػ المستحقة له.

وٌوقؾ سداد األقساط المستحقة على المإمن علٌه فى جمٌع الحاالت التى ال ٌستحق 
عنها أجراً أو تعوٌضاً عن األجر وٌستؤنؾ السداد فور إستحقاق األجر وتزاد مدة التقسٌط 

 بقدر المدة التى أوقؾ فٌها سداد األقساط.
ٌجوز للهٌئة قبول تقسٌط المبالػ المستحقة لها قبل المإمن علٌه أو صاحب المعاش و

 أوالمستفٌدٌن على خمس سنوات.
كما ٌكون للهٌئة الحجز على أجر المإمن علٌه لسداد متجمد االشتراكات ومتجمد    

ثانٌة المبالػ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص علٌها فً الفقرة ال
 من هذه المادة."

 
 االلتزام بعدم تجدٌد الجازة: – 8

تجدٌد ااجازة الخاصة للعمل بالخارج أو ااعارة الخارجٌة بدون أجر، أو بعدم  الجهاتتلتزم كافة    
، قبل سداد جمٌع  ااجازة الخاصة لؽٌر العمل التً أبدى المإمن علٌه الرؼبة فً االشتراك عنها

 .المتعلقة بهاحكام األمدد ااجازات السابقة على التجدٌد بمراعاة  مستحقات الهٌئة عن
 

 مالحظة :
 تجدر االشارة الى أنه :

العمل األصلً بسداد ااشتراكات والمبالػ األخرى المستحقة للهٌئة فً المواعٌدد الدورٌدة  صاحبٌلتزم 
ب العمل األصدلى، وٌتحمدل كدل المحددة للسداد وذلك للمإمن علٌه المعار بالخارج وٌتقاضً أجره من صاح

 من المإمن علٌه وصاحب العمل فً هذه الحالة بحصته فً ااشتراكات.
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 المبحا الثانً
 (3)(2)(1) الخاصة بدون أجر اإلجازة دمد

 

مثثن قثثانون  119مثثن المثثادة  2مثثا تضثثمنته الفقثثرة الثانٌثثة مثثن البنثثد  مثثن المهثثم أن نشثثٌر فثثى البداٌثثة الثثى
 : 2019لسنة  148معاشات الصادر بالقانون رقم التؤمٌنات االجتماعٌة وال

بسدداد حصدة المدإمن علٌده وحصدة فٌدتم االلتدزام وإذا ثبدت التحداق المدإمن علٌده بعمدل خدالل مددة ااجدازة "
والمبددالػ والملتددزم بهددا لهددذا القددانون مواعٌددد األداء وتحدددد الالئحددة التنفٌذٌددة صدداحب العمددل فددً االشددتراكات 

 ( من هذا القانون التً تستحق فً حالة التؤخٌر فً األداء.121قررة فً المادة )ااضافٌة وفقا للنسب الم

 
 للقانون :  الالئحة التنفٌذٌةمن  4المادة من  3البند ما تضمنه و
 فى حالة حصول المإمن علٌه على إجازة خاصة لؽٌر العمل والتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر - 3 "

بؤداء االشتراكات المستحقة وٌلتزم صاحب العمل األخٌر األخٌر،  ٌعتد بمدة االشتراك لدى صاحب العمل
 "على أال ٌقل األجر المسدد عنه االشتراكات عن أجره لدى جهة عمله األصلٌة.

 

أثناء حصوله  لدى صاحب عمل آخرلم ٌلتحق بعمل بناء علٌه فإن تطبٌق الحكام التالٌة ٌقتصر على من 
 .مللؽٌر العبدون أجر إجازة خاصة على 

 

 
 
 
 

 علً أنه : 2016لسنة  81من قانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم  53( تنص المادة 1)

 تكون حاالت الترخٌص بااجازة بدون أجر على الوجه اآلتى :

بقاء الزوج أو الزوجة فً الخارج  ،  ٌمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو للدراسة لمدة ستة أشهر على األقل إجازة بدون أجر مدة (1)

 وفً جمٌع األحوال ٌتعٌن علً الوحدة أن تستجٌب لطلب الزوج او الزوجة . 

 ٌجوز للسلطة المختصة منح الموظؾ إجازة بدون أجر لألسباب التى ٌبدٌها وتقدرها السلطة المختصة ووفقا لحاجة العمل . (2)

 بعد عودته من ااجازة واستكمال المدة البٌنٌة الالزمة لشؽل الوظٌفة األعلً مباشرة ، وال تدخل مدد ااجازات وال ٌجوز فً البندٌن السابقٌن ترقٌة الموظؾ إال

 المنصوص علٌها فً هذٌن البندٌن السابقٌن ضمن المدد البٌنٌة الالزمة للترقٌة . 

 علً أنه : 1978لسنة  48من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  71( تنص المادة 2)

 تكون حاالت الترخٌص بإجازة بدون مرتب على الوجه اآلتى :

ز هذه ااجازة مدة ( ٌمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على األقل إجازة بدون مرتب . وال ٌجوز أن تجاو1)

 أن تتصل هذه ااجازة بإعارة إلً الخارج ، وٌتعٌن علً الوحدة أن تستجٌب  لطلب الزوج أو الزوجة فى جمٌع األحوال.بقاء الزوج فى الخارج ، كما الٌجوز 

 ( ٌجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب لألسباب التى ٌبدٌها العامل وتقدرها السلطة المختصة وفقا للقواعد التى تضعها .2)

 ة منح العامل المنتسب احدى الكلٌات أو المعاهد العلٌا إجازة بدون مرتب عن أٌام االمتحان الفعلٌة .( ٌجوز للسلطة المختص3)

 وٌجوز للجهة اادارٌة شؽل وظٌفة العامل الذى رخص له بإجازة بدون مرتب لمدة سنة علً األقل بالتعٌٌن أو الترقٌة علٌها .

 قانون.من الالئحة التنفٌذٌة لل 99و  97:  93المواد من  (3)
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 أوال : االشتراكات 
 

 القواعد المنظمة إلبداء الرؼبة فً االشتراك عن مدة اإلجازة من عدمه : – 1
 . للمإمن علٌه حق االشتراك عن مدة ااجازة الخاصة بدون أجر أو عدم االشتراك عنها –أ      
صة لؽٌر العمل قبل قٌامه بااجازة للمإمن علٌه أن ٌبدى رؼبته فى ااشتراك عن مدة ااجازة الخا -ب        

، كما ٌجوز له أن ٌبدى هذه الرؼبة فى تارٌخ الحق لهذا المٌعاد وبما ال ٌجاوز تارٌخ تحقق واقعة 
 ااستحقاق فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة .

ٌعدل ، والٌجوز للمإمن علٌه أن ( 19النموذج رقم )ٌقدم طلب إبداء الرؼبة المشار إلٌه على     -ج 
 عن رؼبته فى االشتراك بؤى حال من األحوال ، وٌراعى أن تشمل الرؼبة سنوات تجدٌد ااجازة.

 
 (19تضمن النموذج رقم )   

 إقــــــــرار
 بالرؼبة فً االشتراك عن مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل

 
  ---------------------------------العامل بـــ  ---------------------------------أقــر أنا 

 .ها اعتباًرا من      /     / فً االشتراك عن مدة األجازة الخاصة لؽٌر العمل والتً حصلت علٌ أرؼب بؤننً
كما أرؼب فً سداد تكلفة المدة )دفعة واحدة / بالتقسٌط ( ............. )ٌستوفى هذا البٌان فً حالة إبداء 

 الرؼبة بعد استالم العمل(.
 ا إقرار منً بذلك ،،،وهـــــــذ

 
 مقــدمـــه                                               20 تحرًٌرا فً: /     /     

 ---------------------------------االســـــــم:
 ---------------------------------التوقٌـــــع:

 بٌان تحقٌق الشخصٌة:
 -----------------------------الرقـم القومـً:
 -----------------------------التارٌــــــــــخ:
 -----------------------------جهة ااصدار:
 -----------------------------العنـــــــــوان: 

 
 اعتماد صاحب العمل

 ------------------------------------بؤن المإمن علٌه------------------------------تقــر 
 لعامل طرفنا قد تقدم بهذا ااقرار برؼبته فً االشتراك عن مدة األجازة الخاصة لؽٌر العمل والتً حصلا

 علٌها اعتباًرا من      /     /          وأن توقٌعه على هذا ااقرار صحٌح.
 مدٌر الموارد البشرٌة                              20تحرًٌرا فً :      /     /      

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

 
 مالحظــــة: تشمل الرؼبة سنوات تجدٌد اإلجازة.

 
فى حالة وفاة المإمن علٌه ٌجوز للمستحقٌن عنه طلب حساب مدة ااجازة وفقاً لما سبق فى مٌعاد  -د 

أن تإدى المبالػ  على،  هٌئةالتؤمٌنٌة للؼاٌته ثالثة شهور من تارٌخ ورود طلب صرؾ الحقوق 
  المستحقة دفعة واحدة خالل ثالثة شهور من تارٌخ تقدٌم طلب الحساب .
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ٌجوز شراء مدة ااجازة الخاصة بدون أجر لؽٌر العمل فً حالة عدم ابداء المإمن علٌه رؼبته فً  ال - 2
 االشتراك عنها 

 
الخاصة لؽٌر العمل جازة على صاحب العمل ااطالع على جواز سفر المإمن علٌه قبل تجدٌد اا - 3

وتطبٌق أحكام ااجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج إذا  ثبت إلتحاق  والتى تقضى خارج البالد ،
 . المإمن علٌه بعمل خارج البالد وذلك إعتباراً من تارٌخ إلتحاقه بهذا العمل

 
 عن مدة اإلجازة : االشتراكات التى ٌلتزم بها المإمن علٌه فى حالة رؼبته فى االشتراك -4

 حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة والمكافؤة - أ
 .والمعاش ااضافى

حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن المرض التً تؽطً حق العالج  - ب
المإمن علٌه ممن تسرى فى شؤنهم  % من األجر وذلك إذا كان4والرعاٌة الطبٌة وتتحدد بنسبة 

 أحكام هذا التؤمٌن وقضٌت ااجازة داخل البالد .
 . وتؤمٌن البطالة ال تإدى أٌة أشتراكات لحساب تؤمٌن إصابات العمل -ج 

 وبالتالً تكون االشتراكات المستحقة كما ٌلً :
 :إلجازة بدون أجر لؽٌر العمل داخل البالد فً حالة قضاء ا –أ 

 :ؼبة فً االشتراك عنها أبدٌت الر (1)
 مإمن علٌه صاحب العمل الملتزم

 
 االجمالً

 قطاع خاص قطاع عام حكومة قطاع خاص قطاع عام حكومة نوع التؤمٌن

 % 12 % 12 % 21 % 09  %12 %12 %12 شٌخوخة وعجز ووفاة

 % 02 % 02 % 02 % 01 % 01 % 01 % 01 المكافؤة

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× إصابات العمل

 (1)% 40 % 40 % 04 % 10 (1)% 30 % 30 % 03 المرض

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× البطالة

 %27 %27 %27 %11 %16 %16 % 16  اتشتراكالجملة ا

 
% من األجر 4 تستحق فقط حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن المرض التً تؽطً حق العالج والرعاٌة الطبٌة وتتحدد بنسبة  (1)

 .% 0.25وتتحدد فى القطاع الخاص ،  وال تستحق حصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن المرض التً تؽطً تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال 

 
 لم تبد الرؼبة فً االشتراك عنها :  (2)

 ىاالجمال مإمن علٌه صاحب العمل الملتزم

 قطاع خاص عام قطاع حكومة قطاع خاص قطاع عام حكومة نوع التؤمٌن

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× شٌخوخة وعجز ووفاة

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× المكافؤة

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× إصابات العمل

 (1)% 40 % 40 % 04 % 10 (1)% 30 % 30 % 03  المرض

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× البطالة

 % 40 % 40 % 04 % 10 % 30 % 30 % 03  اتشتراكالجملة ا

 
% من األجر ،  4تستحق فقط حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن المرض التً تؽطً حق العالج والرعاٌة الطبٌة وتتحدد بنسبة  (1)

 %. 0.25وتتحدد خاص فى القطاع الوال تستحق حصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن المرض التً تؽطً تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال 
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 فً حالة قضاء اإلجازة بدون أجر لؽٌر العمل خارج البالد : – ب
 أبدٌت الرؼبة فً االشتراك عنها :( 1)

 االجمالً مإمن علٌه صاحب العمل الملتزم

 قطاع خاص قطاع عام حكومة قطاع خاص قطاع عام حكومة نوع التؤمٌن

 % 12 % 12 % 21 % 09  %12 %12 %12 شٌخوخة وعجز ووفاة

 % 02 % 02 % 02 % 01 % 01 % 01 % 01 المكافؤة

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× إصابات العمل

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××  المرض

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× البطالة

 %23 %23 %23 %01 %13 %13 %13  اتشتراكالجملة ا

 
 : لم تبد الرؼبة فً االشتراك عنها( 2)

 االجمالً مإمن علٌه صاحب العمل الملتزم

 قطاع خاص قطاع عام حكومة قطاع خاص قطاع عام حكومة نوع التؤمٌن

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× شٌخوخة وعجز ووفاة

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× المكافؤ

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× إصابات العمل

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××  المرض

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× البطالة

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××  اتشتراكالجملة ا

 
 الجر الذي تإدي علً أساسه االشتراكات : - 5

 بالنسبة للعاملٌن بالحكومة والقطاع العام وقطاع العمال العام: –أ 
بإفتراض عدم إعارته أو  اإلشتراكات على أساس أجر الشتراك بجهة عمله الصلٌة تحسب 

 خاصة. ةحصوله على أجاز
بالنسبة لألجر الساسً ، وعناصر الجر التً ال ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوي  (1)

) مثل البدالت والعالوة االجتماعٌة والعالوة اإلضافٌة ، وؼالء المعٌشة ،  أداء المإمن علٌه
: ) .. 

   له على ااجازة سواء فى ذلك االشتراكات المستحقة أجر المإمن علٌه بافتراض عدم حصو
 عن األجر األساسى أو عناصر األجر المشار إلٌها .

بالنسبة لعناصر الجر التى ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوى أداء المإمن علٌه )  (2)
 : مثل الحوافز والمكافآت .....الخ (

وسط الشهرى لما استحق عنه اشتراكات خالل سنة تتحدد طرٌقة حساب هذه العناصر بالمت    
االشتراك عن هذه العناصر )أو مدة اشتراك المإمن علٌه إن قلت عن ذلك( ، السابقة على 

 بداٌة ااجازة .
 بالقطاع الخاص: بالنسبة للعاملٌن -ب 

اإلشتراكات على أساس أجر الشتراك بجهة عمله الصلٌة بإفتراض عدم حصوله على  تحسب  
 جازه خاصة ، بمراعاة اآلتى:أ
 بالنسبة للسنة الولى من اإلعارة أو اإلجازة: (1)

 األخٌرة )السابقة على بداٌة ااعارة أو ااجازة(. 2أجر استمارة   
 بالنسبة للسنوات التالٌة: (2)

 عن كل سنة ، وٌراعى فى تحدٌده اآلتى: 2أجر استمارة   
تً ال ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو )أ( بالنسبة لألجر الساسً ، وعناصر الجر ال 

) مثل البدالت والعالوة االجتماعٌة والعالوة اإلضافٌة ،  بمستوي أداء المإمن علٌه
 وؼالء المعٌشة ، .. ( :
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أجر المإمن علٌه بافتراض عدم حصوله على ااجازة ، سواء فى ذلك االشتراكات             
 ألجر المشار إلٌها .المستحقة عن األجر األساسى أو عناصر ا

)ب( بالنسبة لعناصر الجر التى ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوى أداء المإمن علٌه 
 : ) مثل الحوافز والمكافآت .....الخ (

تتحدد طرٌقة حساب هذه العناصر بالمتوسط الشهرى لما استحق عنه اشتراكات خالل            
مدة اشتراك المإمن علٌه إن قلت عن ذلك( ،  سنة االشتراك عن هذه العناصر )أو

 السابقة على بداٌة ااجازة .
 
 مٌعاد أداء االشتراكات : -6

 ااجازةبؤداء االشتراكات المستحقة علٌه عن كل سنة علً حدة من سنوات مدة ٌلتزم المإمن علٌه  -أ 
لتارٌخ  ىالشهر التال فً الٌوم المقابل منتنتهً المهلة  ) ااجازةنتهاء سنة اشهر من تارٌخ خالل 

تنتهً المهلة  ااجازةنتهاء ا، إذا لم ٌتضمن الشهر التالً ٌوم مقابل لتارٌخ  سنة ااجازةنتهاء ا
 ( ااجازةبنهاٌة الشهر التالً انتهاء 

تساوى متوسط العائد داء مبلػ إضافً ٌحدد بنسبة ؤٌلتزم ب فً أداء ااشتراكات فً حالة التؤخٌر   -ب 
زانة من االذون والسندات فً الشهر السابق للشهر الذي ٌتعٌن فٌه سداد المبالػ على اصدارات الخ

وحتً نهاٌة شهر  ااجازة، وذلك عن المدة من أول الشهر التالً النتهاء سنة %( 2مضافا إلٌه ) 
 . السداد

 حتىالخاصة فى حالة عدم قٌام المإمن علٌه بسداد ااشتراكات المستحقة علٌه عن مدة ااجازة  -ج 
تارٌخ عودته إلى العمل ٌلتزم صاحب العمل بتحصٌلها مضافاً إلٌها المبالػ ااضافٌة من أجر 

، وتحدد قٌمة القسط على أساس سن  ( المرفق4للجدول رقم )المإمن علٌه بطرٌق التقسٌط وفقاً 
اٌهما  العمل او الشهر التالى البداء الرؼبهالمإمن علٌه فى أول الشهر التالى لتارٌخ العودة إلى 

فى المواعٌد الدورٌة إعتباراً من   هٌئةحق ، وٌلتزم صاحب العمل بسداد األقساط المشار إلٌها للأل
 .أجر الشهر التالى لتارٌخ العودة إلى العمل او ابداء الرؼبه حسب االحوال

وإذا كانت قٌمة القسط تجاوز ربع األجر فٌجوز للمإمن علٌه طلب أداء هذه المبالػ بإحدى طرق 
 اآلتٌة :لسداد ا

( الخصم من اجمالى أجر المإمن علٌه فى حدود الربع وفى حالة انتهاء الخدمدة تخصدم المبدالػ 1)
 من الحقوق التؤمٌنٌة .

 ( التقسٌط على خمس سنوات وذلك بعد موافقة الهٌئة.2)
خة والعجز الشٌخو لم ٌتم السداد خالل ثالثة اشهر من تارٌخ تحقق واقعة ااستحقاق فى تؤمٌناذ  -  د

عنها  ةالمإمن علٌه او المستحقٌن عنه فتعتبر المدة التى لم ٌتم سداد المبالػ المستحق ةوالوفاة  بمعرف
  .مدة ؼٌر مشترك عنها ةفى هذه الحال

 
 :قبل سداد جمٌع مستحقات الهٌئة عن مدد اإلجازات السابقة جازةبعدم تجدٌد اإلجهات العمل لتزام ا – 7

تجدٌد ااجازة الخاصة للعمل بالخارج أو ااعارة الخارجٌة بدون أجر، أو بعدم  اتالجهتلتزم كافة    
ااجازة الخاصة لؽٌر العمل التً أبدى المإمن علٌه الرؼبة فً االشتراك عنها، قبل سداد جمٌع 

 مستحقات الهٌئة عن مدد ااجازات السابقة على التجدٌد بمراعاة األحكام المتعلقة بها.
 

 قساط :ثانٌا : ال
 . ٌه مستحقا علٌه أقساطا قبل القٌام بااجازة ،  ٌتم مد مدة التقسٌط بمقدار مدة ااجازةلذا كان المإمن عإ
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 المبحا الثالا
 (1)خاصة بدون أجر لرعاٌة الطفلال اإلجازةمدد 

 
 اوال : المعاملة التؤمٌنٌة خالل مدة اإلجازة :

لسنة  81مة المدنٌة الصادر بالقانون رقم دقانون الخ المإمن علٌها من الخاضعٌن لحكام - 1        
2016: (2) 

 تلتزم جهة العمل بؤداء االشتراكات المستحقة عن مدة ااجازة فً المواعٌد الدورٌة.       
المإمن علٌها بالقطاع الحكومً )من ؼٌر الخاضعٌن لحكام قانون الخمة المدنٌة الصادر  - 2

 :(4()3)والقطاع العام وقطاع العمال العام ( 2016لسنة  81رقم بالقانون 
استثناء من أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التؤمٌن 
المستحقة علٌها وعلً العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعوٌضا عن أجرها 

ترة ااجازة وذلك وفقا فً تارٌخ بدء ف % من المرتب الذي كانت تستحقه25ٌساوي 
 .الختٌارها

 

 
 من الالئحة التنفٌذٌة للقانون.  98من  ادةالم (1)

 علً أنه : 2016لسنة  81من قانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم  53تنص المادة ( 2)

 تكون حاالت الترخٌص بااجازة بدون اجر علً الوجه اآلتً :     

1 - .......... 

، تستحق الموظفة إجازة بدون اجر لرعاٌة طفلها لمدة عامٌن   1996( لسنة 12مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ) – 3

 علً األكثر فً المرة الواحدة ، وبحد أقصً ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنٌة .

 تماعى المشار الٌه  ، تتحمل الوحدة اشتراكات التؤمٌن المستحقة علٌها وعلى الموظفة .واستثناء من أحكام قانون التؤمٌن االج            

 علً أنه : 1978لسنة  48من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  72( تنص المادة 3)

 فى المرة الواحدة وثالث مرات طوال حٌاتها الوظٌفٌة .تستحق العاملة بناء علً طلبها إجازة بدون أجر لرعاٌة طفلها وذلك بحد أقصى عامان 

والقوانٌن المعدلة له ، تتحمل  1975لسنة 79من قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  126، 125واستثناء من حكم المادتٌن      

% من المرتب 25تمنح العاملة تعوٌضا عن أجرها ٌساوى الوحدة  باشتراكات التؤمٌن المستحقة علٌها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو

 الذى كانت تستحقه فى تارٌخ بدء مدة ااجازة وذلك وفقا الختٌارها .

 علً أنه : 1996لسنة  12من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  72(تنص المادة 4)

جازة بدون أجر لمدة سنتٌن لرعاٌة طفلها ، وتستحق ثالث مرات طوال للعاملة فً الدولة والقطاع العام وقطاع األعمال العام الحصول علً إ    

 مدة خدمتها .

حكام هذا واستثناء من أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التؤمٌن المستحقة علٌها وعلً العاملة وفق أ   

 % من المرتب الذي كانت تستحقه فً تارٌخ بدء فترة ااجازة وذلك وفقا الختٌارها .25ٌساوي  القانون ، أو أن تمنح العاملة تعوٌضا عن أجرها

 وفً القطاع الخاص ٌكون للعاملة فً المنشؤة التً تستخدم خمسٌن عامال فؤكثر الحق فً الحصول علدً إجدازة بددون أجدر لمددة التجداوز سدنتٌن ،  

 ألكثر من ثالث مرات طوال مدة خدمتها .وذلك لرعاٌة طفلها ، وال تستحق هذه ااجازة 
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 المإمن علٌها بالقطاع الخاص :  - 3
 : (2()1)عامال فؤكثر 50بالمنشؤة التً تستخدم  – أ              

تتحمل الجهة التابعة لها ، وال تستحق هذه ااجازة ألكثر من مرتٌن طوال مدة خدمتها 
ستحقة علٌها وعلً العاملة ، أو أن تمنح العاملة الماالجتماعى العاملة باشتراكات التؤمٌن 

ترة % من المرتب الذي كانت تستحقه فً تارٌخ بدء ف25تعوٌضا عن أجرها ٌساوي 
 .ااجازة وذلك وفقا الختٌارها

 عامال : 50بالمنشؤة التً تستخدم أقل من  -ب             
 جر لرعاٌة طفلها .لٌس للمإمن علٌها الحق فً إجازة بدون أ                  

 
--------------------------------------- 

 من قانون الطفل . 72(سبق بٌان نص المادة 1)

 علً أنه : 2003لسنة  12من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  94(نصت المادة 2)

عامال فؤكثر  50المنشؤة التً تستخدم ، ٌكون للعاملة فً  1996لسنة  12( من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 72مع مراعاة حكم الفقرة الثانٌة من المادة )

 وال تستحق هذه ااجازة ألكثر من مرتٌن طوال مدة خدمتها .الحق فً الحصول علً إجازة بدون أجر لمدة ال تتجاوز سنتٌن وذلك لرعاٌة طفلها ، 

 راجع فى هذا الشؤن :      

 .2011/  9/  21خ فتوى وزارة القوى العاملة  بتارٌ – 1

 الرابط :             

.net/showthread...C7%E1%CE%C7%D5http://forum.elsayyad  

 وعنوانه             

 بالقطاع الخاص الطفل رعاٌة أجازة فتوي وزارة القوي العاملة بشؤن             

 .683/  6/  86ملؾ رقم   2014/  6/  30بتارٌخ  470فتوى الجمعٌة العمومٌة لقسمى الفتوى والتشرٌع بمجلس الدولة  برقم  – 2

 الرابط :             

http://www.mediafire.com/download/hq...8%A7%D8%B5.zip  

 وعنوانه

 بشؤن أجازة رعاٌةالطفل بالقطاع الخاص بمجلس الدولة فتوي الجمعٌةالعمومٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1177&highlight=%DD%CA%E6%ED+%E6%D2%C7%D1%C9+%C7%E1%DE%E6%ED+%C7%E1%DA%C7%E3%E1%C9+%C8%D4%C3%E4+%C3%CC%C7%D2%C9+%D1%DA%C7%ED%C9+%C7%E1%D8%DD%E1+%C8%C7%E1%DE%D8%C7%DA+%C7%E1%CE%C7%D5
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1177&highlight=%DD%CA%E6%ED+%E6%D2%C7%D1%C9+%C7%E1%DE%E6%ED+%C7%E1%DA%C7%E3%E1%C9+%C8%D4%C3%E4+%C3%CC%C7%D2%C9+%D1%DA%C7%ED%C9+%C7%E1%D8%DD%E1+%C8%C7%E1%DE%D8%C7%DA+%C7%E1%CE%C7%D5
http://www.mediafire.com/download/hq6174xlt5j2m61/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A8%D8%B4%D9%84%D9%86+%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9+%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.zip
http://www.mediafire.com/download/hq6174xlt5j2m61/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A8%D8%B4%D9%84%D9%86+%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9+%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.zip
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6797&highlight=%DD%CA%E6%ED+%C3%CC%C7%D2%C9+%D1%DA%C7%ED%C9+%C7%E1%D8%DD%E1
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6797&highlight=%DD%CA%E6%ED+%C3%CC%C7%D2%C9+%D1%DA%C7%ED%C9+%C7%E1%D8%DD%E1
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6797&highlight=%DD%CA%E6%ED+%C3%CC%C7%D2%C9+%D1%DA%C7%ED%C9+%C7%E1%D8%DD%E1
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أن ٌتحمل صاحب العمل إشتراكات التؤمٌن االجتماعً التزم صاحب العمل بؤداء العاملة إذا اختارت ثانٌا :          
  اإلجازة بمراعاة اآلتً : االشتراكات المستحقة عن مدة

 االشتراكات التى ٌلتزم بها صاحب العمل : -أ          
( حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 1)                  

 والمكافؤة .
( حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن المرض التً تؽطً حق 2)                

% من األجر وذلك إذا كان المإمن علٌه ممن 4ٌة الطبٌة وتتحدد بنسبة العالج والرعا
 تسرى فى شؤنهم أحكام هذا التؤمٌن وقضٌت ااجازة داخل البالد .

 ( ال تإدى أٌة أشتراكات لحساب تؤمٌن إصابات العمل وتؤمٌن البطالة.3)       
 وبالتالً تكون االشتراكات المستحقة كما ٌلً :

 
 جازة رعاٌة الطفل داخل البالد :فً حالة قضاء إ (1)

 مإمن علٌه صاحب العمل الملتزم
 

 االجمالً

 قطاع خاص قطاع عام حكومة قطاع خاص قطاع عام حكومة نوع التؤمٌن

 % 12 % 12 % 21 % 09  %12 %12 %12 شٌخوخة وعجز ووفاة

 % 02 % 02 % 02 % 01 % 01 % 01 % 01 المكافؤة

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× إصابات العمل

 (1)% 40 % 40 % 04 % 10 (1)% 30 % 30 % 03 المرض

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× البطالة

 %27 %27 %27 %11 %16 %16 % 16  اتشتراكالجملة ا

 
% من األجر ،  4د بنسبة تستحق فقط حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن المرض التً تؽطً حق العالج والرعاٌة الطبٌة وتتحد (1)

 %. 0.25وتتحدد فى القطاع الخاص وال تستحق حصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن المرض التً تؽطً تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال 

 
 فً حالة قضاء إجازة رعاٌة الطفل خارج البالد :(2)

 االجمالً مإمن علٌه صاحب العمل الملتزم

 قطاع خاص قطاع عام حكومة قطاع خاص قطاع عام حكومة نوع التؤمٌن

 % 12 % 12 % 21 % 09  %12 %12 %12 شٌخوخة وعجز ووفاة

 % 02 % 02 % 02 % 01 % 01 % 01 % 01 المكافؤة

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× إصابات العمل

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××  المرض

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× البطالة

 %23 %23 %23 %01 %13 %13 %13  اتشتراكالجملة ا

 
 الجر الذي تإدي علً أساسه االشتراكات :-ب     

 بالنسبة للعاملٌن بالحكومة والقطاع العام وقطاع العمال العام:  (1)
اإلشتراكات على أساس أجر الشتراك بجهة عمله الصلٌة بإفتراض عدم  تحسب 

 حصوله على أجازه خاصة.
لألجر الساسً ، وعناصر الجر التً ال ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو ( بالنسبة أ)      

) مثل البدالت والعالوة االجتماعٌة والعالوة اإلضافٌة  بمستوي أداء المإمن علٌه
 ، وؼالء المعٌشة ، .. ( :

أجر المإمن علٌه بافتراض عدم حصوله على ااجازة سواء فى ذلك االشتراكات        
 األجر األساسى أو عناصر األجر المشار إلٌها .المستحقة عن 

(  بالنسبة لعناصر الجر التى ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوى أداء ب)  
 : المإمن علٌه ) مثل الحوافز والمكافآت .....الخ (
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تتحدد طرٌقة حساب هذه العناصر بالمتوسط الشهرى لما استحق عنه اشتراكات          
شتراك عن هذه العناصر )أو مدة اشتراك المإمن علٌه إن قلت عن خالل سنة اال

 ذلك( ، السابقة على بداٌة ااجازة .
 بالقطاع الخاص: بالنسبة للعاملٌن (2)

اإلشتراكات على أساس أجر الشتراك بجهة عمله الصلٌة بإفتراض عدم  تحسب              
 تى:إعارته أو حصوله على أجازة خاصة ، بمراعاة اآل

 بالنسبة للسنة الولى من اإلعارة أو اإلجازة: ( أ)
 األخٌرة )السابقة على بداٌة ااعارة أو ااجازة(. 2أجر استمارة              

 بالنسبة للسنوات التالٌة:)ب(         
 عن كل سنة ، وٌراعى فى تحدٌده اآلتى: 2أجر استمارة              

ر الجر التً ال ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت بالنسبة لألجر الساسً ، وعناص ×  
) مثل البدالت والعالوة االجتماعٌة والعالوة  أو بمستوي أداء المإمن علٌه

 اإلضافٌة ، وؼالء المعٌشة ، .. ( :
أجر المإمن علٌه بافتراض عدم حصوله على ااجازة ، سواء فى ذلك        

 اصر األجر المشار إلٌها .االشتراكات المستحقة عن األجر األساسى أو عن
بالنسبة لعناصر الجر التى ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوى أداء  ×

 : المإمن علٌه ) مثل الحوافز والمكافآت .....الخ (
تتحدد طرٌقة حساب هذه العناصر بالمتوسط الشهرى لما استحق عنه اشتراكات                     

العناصر )أو مدة اشتراك المإمن علٌه إن قلت عن  خالل سنة االشتراك عن هذه
 ذلك( ، السابقة على بداٌة ااجازة .

 
 أداء االشتراكات : -ج 

 ٌلتزم صاحب العمل  بؤداء االشتراكات المستحقة فً المواعٌد الدورٌة .  (1)
تساوى متوسط ( فً حالة التؤخٌر فً أداء ااشتراكات ٌلتزم باداء مبلػ إضافً ٌحدد بنسبة 2)            

العائد على اصدارات الخزانة من االذون والسندات فً الشهر السابق للشهر الذي ٌتعٌن 
، وذلك عن المدة من تارٌخ االستحقاق وحتً نهاٌة  %( 2فٌه سداد المبالػ مضافا إلٌه ) 

ٌتم االعفاء من المبلػ االضافً إذا تم السداد خالل خمسة عشر ٌوماً من ، شهر السداد 
 خ وجوب األداء.تارٌ

 القساط : -د   
اذا كانت المإمن علٌها مستحقا علٌها أقساطا قبل القٌام بااجازة ،  ٌتم مد مدة التقسٌط                             

 بمقدار مدة ااجازة .
 

 :  %(25إذا اختارت المإمن علٌها صرؾ تعوٌض الجر )  ثالثا :
األحكام وااجراءات الخاصة بمدة ااجازة الخاصة بدون أجر لؽٌر العمل ٌتبع فى شؤنها القواعد و          

 وفقا لما سبق اٌضاحه فً المبحا الثانً : مدة اإلجازة الخاصة بدون أجر لؽٌر العمل.
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 المبحا الرابع
 الدراسٌة بدون أجر اإلجازةمدد 

 

لسنة  148ت الصادر بالقانون رقم قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشامن  119تضمنت المادة  أوال :
2019 : 

 االشتراكات عن المدد اآلتٌة وذلك وفًقا للقواعد والحكام المبٌنة قرٌن كل منها: تستحق"  
ٌلتزم صاحب العمل بحصته فً االشتراكات وتإدى فً  مدد اإلجازات الدراسٌـة بدون أجر: -3

ا فً المواعٌد المحددة بالالئحة التنفٌذٌة لهذا ، وٌإدٌه المواعٌد الدورٌة وٌلتزم المإمن علٌه بحصته
 "القانون.

 
 .محددة بهذا الشؤن اأحكامالتنفٌذٌة للقانون لم تتضمن الالئحة  ثانٌا :

 
 بإصدار قانون تنظٌم البعثات والمنح واإلجازات الدراسٌة 2020لسنة  149قانون رقم تضمن ثالثا : 

 ) المادة الولً (
نٌن أو لوائح خاصة تنظم البعثات والمنح واإلجازات الدراسٌة للعاملٌن بؤي مع عدم اإلخالل بؤي قوا

من جهات الدولة ، ٌعمل فً شؤن تنظٌم البعثات والمنح واإلجازات الدراسٌة بؤحكام القانون 
المرافق ، وتسري أحكامه علً جمٌع جهات الدولة ووحدات الجهاز اإلداري للدولة من وزارات 

وازنات خاصة ، وعلً وحدات اإلدارة المحلٌة والهٌئات العامة خدمٌة كانت ومصالح وأجهزة لها م
أو اقتصادٌة .كما تسري أحكام القانون المرافق علً شاؼلً الوظائؾ المختلفة بالجهات الخاضعة 
ًٌا كانت طرٌقة شؽلهم لها سواء بنظام التعٌٌن أو التعاقد وعلى جمٌع المستفٌدٌن بالبرامج  لحكامه أ

. ظمها اإلدارة المختصة بشئون البعثات بوزارة التعلٌم العالًالتً تن
 

 
 :2020لسنة  149القانون رقم ب الصادر قانون تنظٌم البعثات والمنح واإلجازات الدراسٌة: تضمن  رابعا

  ( : 1مادة )        

 رٌن كل منها :ٌقصد فً تطبٌق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالٌة المعنً المبٌن ق       
 اللجنة التنفٌذٌة للبعثات والمنح وااجازات الدراسٌة .اللجنة :  -1
موافقة جهة العمل علً تفرغ العامل التابع لجهة من الجهات الخاضعة اإلجازة الدراسٌة :   - 3

ألحكام هذا القانون ، لتحقٌق ؼرض من أؼراض البعثة ، دون أن ٌكون مموالً طبًقا للتعرٌؾ 
 فً شؤن المبعوث .الوارد 

الشخص الطبٌعً الذي ٌوفد لتحقٌق ؼرض من أؼراض البعثة دون أن  عضو اإلجازة الدراسٌة : -7
  ٌكون مموالً طبًقا للتعرٌؾ الوارد بشؤن المبعوث

 
 ( : 13مادة ) 

ٌتعٌن أن ٌكون منح ااجازات الدراسٌة لتحقٌق أي ؼرض من أؼراض البعثات ، وأن تكون ذات 
الشخص المستفٌد ، وأن تكون الجهة الموفدة فً حاجة ماسة إلً الخبرة أو الدراسة  صلة وثٌقة بعمل

 التً توفرها البعثة .
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 ( : 14مادة ) 
مع عدم ااخالل بالتشرٌعات المنظمة للجهات واللجان المختصة بااجازات الدراسٌة ، تشكل لجنة 

لقانون بقرار من السلطة المختصة بها إجازات دراسٌة فً كل جهة من الجهات الخاضعة ألحكام هذا ا
، تختص بنظر الطلبات التً ٌقدمها العاملون بها للحصول علً إجازات دراسٌة محددة المدة بمرتب 

 أو دون مرتب ، وذلك وفًقا للقواعد التً تحددها الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون .
البعثات المختص واألستاذ المشرؾ  وال ٌجوز مد ااجازة الدراسٌة إال بعد أخذ رأي كل من مكتب

 والجهة الموفدة وموافقة اللجنة .
 
 فٌما ٌلى اٌضاحاتنا بشؤن هذه اإلجازة:رابعا : 
 ٌراعً بشؤن هذه اإلجازة ماٌلً :         

 االشتراكات المستحقة : - 1
العجز والوفاة حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن الشٌخوخة و  -أ                

 .والمعاش ااضافى المكافؤةو
حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن المرض التً تؽطً حق   - ب                      

% من األجر وذلك إذا كان المإمن علٌه ممن 4العالج والرعاٌة الطبٌة وتتحدد بنسبة 
 ازة داخل البالد .تسرى فى شؤنهم أحكام هذا التؤمٌن وقضٌت ااج

 . وتؤمٌن البطالة ال تإدى أشتراكات لحساب تؤمٌن إصابات العمل  - ج
 وبالتالً تكون االشتراكات المستحقة كما ٌلً :

 داخل البالد : الدراسٌةجازة اإلفً حالة قضاء  (1)
 االجمالً مإمن علٌه صاحب العمل الملتزم

 حكومة حكومة نوع التؤمٌن

 % 21 % 09  %12 شٌخوخة وعجز ووفاة

 % 02 % 01 % 01 المكافؤة

 ××× ××× ××× إصابات العمل

 % 04 % 01 % 03 المرض

 ××× ××× ××× البطالة

 %27 %11 % 16  اتشتراكالجملة ا

   
 خارج البالد : الدراسٌةجازة اإلفً حالة قضاء  (2)

 االجمالً مإمن علٌه صاحب العمل الملتزم

 حكومة حكومة نوع التؤمٌن

 % 21 % 09  %12 وعجز ووفاة شٌخوخة

 % 02 % 01 % 01 المكافؤة

 ××× ××× ××× إصابات العمل

 ××× ××× ××× المرض

 ××× ××× ××× البطالة

 %23 %10 %13  اتشتراكالجملة ا

 
 الجر الذي تإدي علً أساسه االشتراكات : - 2 

بإفتراض عدم حصوله اإلشتراكات على أساس أجر الشتراك بجهة عمله الصلٌة  تحسب      
 على أجازه خاصة.

بالنسبة لألجر الساسً ، وعناصر الجر التً ال ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو   -أ 
) مثل البدالت والعالوة االجتماعٌة والعالوة اإلضافٌة ،  بمستوي أداء المإمن علٌه

 وؼالء المعٌشة ، .. ( :
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جازة سواء فى ذلك االشتراكات أجر المإمن علٌه بافتراض عدم حصوله على اا
 المستحقة عن األجر األساسى أو عناصر األجر المشار إلٌها .

بالنسبة لعناصر الجر التى ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوى أداء المإمن علٌه   -ب 
 : ) مثل الحوافز والمكافآت .....الخ (

لما استحق عنه اشتراكات خالل سنة تتحدد طرٌقة حساب هذه العناصر بالمتوسط الشهرى      
االشتراك عن هذه العناصر )أو مدة اشتراك المإمن علٌه إن قلت عن ذلك( ، السابقة على 

 بداٌة ااجازة .
 

 أداء االشتراكات : – 3
ٌلتزم صاحب العمل  بحصته فى االشتراكات وتإدى فى المواعٌد الدورٌة ،  وفً حالة  -أ 

تساوى متوسط العائد ت ٌلتزم بؤداء مبلػ إضافً ٌحدد بنسبة التؤخٌر فً أداء ااشتراكا
على اصدارات الخزانة من االذون والسندات فً الشهر السابق للشهر الذي ٌتعٌن فٌه 

، وذلك عن المدة من تارٌخ االستحقاق وحتً نهاٌة %( 2سداد المبالػ مضافا إلٌه ) 
 شهر السداد .

المبحا  وفقا لما سبق إٌضاحه فًٌلتزم المإمن علٌه بحصته وٌإدٌها فى المواعٌد  -ب          
 . مدة ااجازة الخاصة بدون أجر لؽٌر العملالثانً   : 

 
 القساط : - 4

ٌه مستحقا علٌه أقساطا قبل القٌام بااجازة ،  ٌتم مد مدة التقسٌط  بمقدار لذا كان المإمن عإ                   
 جازة .مدة اا
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 لمبحا الخامسا
 (3) (2) (1)الوقت  بعض مدد العمل

 
التً ٌإدٌها صاحب العمل عن المإمن علٌهم من أوال : الجر الذى تإدى على أساسه االشتراكات  

حاالت ، فى للدولة والهٌئات العامة والقطاع العام وقطاع العمال العام  ىالعاملٌن بالجهاز اإلدار
 : رخٌص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الجرالت
،  تإدى االشتراكات على أساس كامل هذا األجر بإفتراض مباشرة المإمن علٌه لعمله كامل الوقت 

 على النحو التالى :
، وعناصر األجر التً ال ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوي أداء األجر األساسى  – 1

 بدالت والعالوة االجتماعٌة والعالوة ااضافٌة ، وؼالء المعٌشة ، .. () مثل ال المإمن علٌه
تإدى عنها االشتراكات على أساس كامل قٌمة هذه العناصر وبافتراض مباشرة العامل لعمله 

 كل أٌام العمل الرسمٌة .
تاجٌة عناصر األجر التى ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمستوى أداء العامل ، أى العناصر المرتبطة بإن – 2

العامل كالحوافز واألجور ااضافٌة والتعوٌض عن جهود ؼٌر عادٌة والمكافآت التشجٌعٌة متى 
توافرت شروط استحقاقها ، تإدى عنها االشتراكات على أساس ما ٌحصل علٌه العامل بالفعل 

 أى العناصر المنصرفه فعالً . ،من هذه العناصر 
        
 
 
 
 

------------------------------------------------------ 
 علً أنه : 2016لسنة  81الصادر بالقانون  الخدمة المدنٌةمن قانون  54تنص المادة  (1)

 . بعض الوقت بناء علً طلبه وذلك مقابل نسبة من األجرعمل ٌبؤن  لموظؾالترخٌص ل  ،وفقا للقواعد التى تضعها  ،ٌجوز للسلطة المختصة 

 بما ٌتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله  والمرضٌة المقررة لهوالعارضة ااجازات االعتٌادٌة فى هذه الحالة الموظؾ ستحق ٌو

 .وتحدد الالئحة التنفٌذٌة قواعد احتساب األجر المشار الٌه

ألجر المخفض على أساس األجر حكام هذا القانون من األتإدى االشتراكات المستحقة وفق  المشار الٌه،م قانون التؤمٌن االجتماعى احكأواستثناء من 

 وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.، الكامل 

 علً أنه : 1978لسنة  48رقم  الصادر بالقانون بالقطاع العاممن قانون نظام العاملٌن  74تنص المادة  (2)

ن تعمل نصؾ أٌام العمل الرسمٌة وذلك مقابل نصؾ األجر المستحق دارة وفقا للقواعد التى ٌضعها المجلس  الترخٌص للعاملة بؤٌجوز لرئٌس مجلس اا               

 . لها ، وتستحق فى هذه الحالة نصؾ ااجازات االعتٌادٌة والمرضٌة المقررة لها وتسرى علٌها أحكام هذا القانون فٌها عدا ذلك

تإدى االشتراكات المستحقة وفقا ألحكام هذا القانون من  1975لسنة 79رقم  انونمن قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالق 125ة واستثناء من حكم الماد               

 األجر المخفض على أساس األجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها فى النظام المذكور.

نصؾ  العاملةاملة التؤمٌنٌة للمرأة بشؤن المع 2003لسنه  1، وكتاب دوري الصندوق الحكومً رقم  2002\6\2بتارٌخ  193التؤمٌنات رقم  وزارة  مذكرة (3)

 . الوقت
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 : االلتزام بؤداء االشتراكات : نٌاثا
 ٌلتزم كل من المإمن علٌه وصاحب العمل بحصته فى االشتراكات  وذلك كما ٌلً :       

 جز والوفاة المكافؤةحصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن الشٌخوخة والع  -أ 
 .والمعاش ااضافى

 اشتراكات تؤمٌن البطالة إذا كان من العاملٌن بالقطاع العام .  -ب           
حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن المرض التً تؽطً حق العالج   -ج 

ٌه ممن تسرى فى شؤنهم % من األجر وذلك إذا كان المإمن عل4والرعاٌة الطبٌة وتتحدد بنسبة 
 أحكام هذا التؤمٌن .

 إشتراكات تؤمٌن إصابات العمل .   -د 
 

 وبالتالً تكون االشتراكات المستحقة كما ٌلً :
 

 االجمالً مإمن علٌه صاحب العمل الملتزم

 قطاع عام حكومة قطاع عام حكومة نوع التؤمٌن

 % 21 % 21 % 09  %12 %12 شٌخوخة وعجز ووفاة

 % 02 % 02 % 01 % 01 % 01 ةالمكافؤ

 % 01.25 %01.25 ××× % 01.25 %01.25 إصابات العمل

 % 04 % 04 % 01 % 03 % 03 المرض 

 %01 ××× ××× %01 ××× البطالة

 %29.25 %28.25 %11 %18.25 %17.25 جملة االشتراكات 

 
 : والقساط: الموعد القانونً لداء االشتراكات  ثالثا

ل  بؤداء االشتراكات ) حصته وحصة المإمن علٌه ( ، وكذا األقساط المستحقة ٌلتزم صاحب العم
ٌحدد داء مبلػ إضافً ؤعلً المإمن علٌه فى المواعٌد الدورٌة ،  وفً حالة التؤخٌر فً األداء ٌلتزم ب

تساوى متوسط العائد على اصدارات الخزانة من االذون والسندات فً الشهر السابق للشهر بنسبة 
االستحقاق وحتً نهاٌة  تارٌخ، وذلك عن المدة من %( 2تعٌن فٌه سداد المبالػ مضافا إلٌه ) الذي ٌ

 . شهر السداد
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 المبحا السادس
 مدد البعثات العلمٌة بدون أجر

 

نة لس 148قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم من  119تضمنت المادة أوال : 
2019 : 

 االشتراكات عن المدد اآلتٌة وذلك وفًقا للقواعد والحكام المبٌنة قرٌن كل منها: تستحق"  
تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة  مدد البعثات العلمٌة بدون أجر: - 4

 "المإمن علٌه فً االشتراكات وتإدى فً المواعٌد الدورٌة.
 

 :من الالئحة التنفٌذٌة للقانون  100تضمنت المادة  ثانٌا : 
الموفدة للبعثات العلمٌة بدون أجر أو الموفدة للمبعوثٌن على نفقة الدولة بسداد حصة  الجهةتلتزم  "

صاحب العمل وحصة المإمن علٌه فً االشتراكات وتإدى فً المواعٌد الدورٌة وفقاً ألحكام المادة 
 "( من هذه الالئحة.71)

 

 : 2020لسنة  149القانون رقم ب الصادر تنظٌم البعثات والمنح واإلجازات الدراسٌةقانون : تضمن  ثالثا
  ( : 1مادة )        
 ٌقصد فً تطبٌق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالٌة المعنً المبٌن قرٌن كل منها :       
للقٌام بدراسات  ة أو خارجهاداخل جمهورٌة مصر العربٌإٌفاد شخص طبٌعً سواء البعثة :  - 2       

علمٌة أو فنٌة أو عملٌة ، أو للحصول علً درجة أو مإهل علمً ، أو اكتساب تدرٌب فً أي 
مجال أو مهارة أو متابعة التطورات الحدٌثة فً مجال من مجاالت المعرفة النظرٌة أو التطبٌقٌة 

حقٌق حاجة تقتضٌها ، أو حضور مقررات دراسٌة موسمٌة معٌنة ، وذلك كله لسد نقص أو ت
 مصلحة عامة .

 
 ٌراعً بشؤن هذه المدد ماٌلً : رابعا :

 االشتراكات المستحقة : - 1
حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة   -أ 

 .والمعاش ااضافىالمكافؤة 
لمرض التً تؽطً حق حصة المإمن علٌه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تؤمٌن ا  -ب 

% من األجر وذلك إذا كان المإمن علٌه ممن 4العالج والرعاٌة الطبٌة وتتحدد بنسبة 
 تسرى فى شؤنهم أحكام هذا التؤمٌن وقضٌت البعثة داخل البالد .

 ال تإدى أشتراكات لحساب تؤمٌن إصابات العمل .  -ج 
 الٌستحق اشتراك تؤمٌن البطالة. –د 

 راكات المستحقة كما ٌلً :وبالتالً تكون االشت
 داخل البالد : البعثةفً حالة  (1)

 االجمالً مإمن علٌه صاحب العمل الملتزم

 حكومة حكومة نوع التؤمٌن

 % 21 % 09  %12 شٌخوخة وعجز ووفاة

 % 02 % 01 % 01 المكافؤة

 ××× ××× ××× إصابات العمل

 % 04 % 01 % 03 المرض

 ××× ××× ××× البطالة

 %27 %11 % 16  اتتراكشالجملة ا
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 خارج البالد : البعثةفً حالة (2)        
 االجمالً مإمن علٌه صاحب العمل الملتزم

 حكومة حكومة نوع التؤمٌن

 % 21 % 09  %12 شٌخوخة وعجز ووفاة

 % 02 % 01 % 01 المكافؤة

 ××× ××× ××× إصابات العمل

 ××× ××× ××× المرض

 ××× ××× ××× البطالة

 %23 %10 %13  اتشتراكالا جملة

 
 الجر الذي تإدي علً أساسه االشتراكات : - 2

 .ابتعاثهاإلشتراكات على أساس أجر الشتراك بجهة عمله الصلٌة بإفتراض عدم  تحسب      
بالنسبة لألجر الساسً ، وعناصر الجر التً ال ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو   -أ 

) مثل البدالت والعالوة االجتماعٌة والعالوة اإلضافٌة ،  بمستوي أداء المإمن علٌه
 وؼالء المعٌشة ، .. ( :

سواء فى ذلك االشتراكات المستحقة عن األجر  ابتعاثهأجر المإمن علٌه بافتراض عدم 
 األساسى أو عناصر األجر المشار إلٌها .

ستوى أداء المإمن علٌه بالنسبة لعناصر الجر التى ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بم  -ب 
 : ) مثل الحوافز والمكافآت .....الخ (

تتحدد طرٌقة حساب هذه العناصر بالمتوسط الشهرى لما استحق عنه اشتراكات خالل سنة      
االشتراك عن هذه العناصر )أو مدة اشتراك المإمن علٌه إن قلت عن ذلك( ، السابقة على 

 . االبتعاثبداٌة 
              

 أداء االشتراكات : – 3
وحصة المإمن علٌه فى االشتراكات وتإدى فى المواعٌد  ابحصته  الجهة الموفدة للبعثةلتزم ت

تساوى بنسبة الدورٌة ،  وفً حالة التؤخٌر فً أداء ااشتراكات ٌلتزم بؤداء مبلػ إضافً ٌحدد 
للشهر الذي ٌتعٌن  متوسط العائد على اصدارات الخزانة من االذون والسندات فً الشهر السابق

، وذلك عن المدة من تارٌخ االستحقاق وحتً نهاٌة شهر %( 2فٌه سداد المبالػ مضافا إلٌه ) 
 السداد .

            
 القساط : - 4  
 . ،  ٌتم مد مدة التقسٌط  بمقدار مدة البعثة ابتعاثهإذا كان المإمن علٌه مستحقا علٌه أقساطا قبل              
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 (1)المبحا السابع
 (2) مدد اإلعارة الداخلٌة

 (3) الكلى الندبو
 

فً حالة إعارة أو ندب المإمن علٌه ندباً كلٌاً إلى جهة داخل الجمهورٌة ، تلتزم الجهة المعار أو  - 1
وخصم حصة المإمن علٌه واألقساط ، شتراكات اال ىصاحب العمل ف ةالمنتدب إلٌها بسداد حص

وتورٌدها شهرٌاً إلى الجهة المعار منها المإمن علٌه ، وذلك فً أول الشهر التالً ، المستحقة من أجره 
 للشهرالمستحق عنه تلك ااشتراكات. 

ا. - 2 ًٌ  تحسب االشتراكات على أساس أجر المإمن علٌه لدى الجهة المعار أو المنتدب إلٌها ندًبا كل
      _____________________________________________________ 

 من الالئحة التنفٌذٌة للقانون.  88من  ادةالم (1)

 علً أنه : 2016لسنة  81من قانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون  35تنص المادة  (2)

 وٌحدد القرار الصادر بااعارة مدتها.بعد موافقة كتابٌة منه ، الداخل أو الخارج بللعمل  ة الموظؾٌجوز بقرار من السلطة المختصة إعار

 انتهاء مدة شؽله لها . اادارة ااشرافٌةأو  الوظائؾ القٌادٌةترتب علً اعارة شاؼل وظٌفة من وٌ

خدمته ، وال ٌجوز ترقٌة المعار اال بعد عودته من االعارة ، وتدخل مدة ااعارة ضمن مدة  مله على الجهة المستعٌرةكاب الموظؾ المعاروٌكون أجر 

 نٌة الالزمة للترقٌة  .ٌؽل الوظٌفة األعلً مباشرة وال تدخل مدة االعارة ضمن المدة البواستكمال المدة البٌنٌة الالزمة لش

الصادر وذلك مع مراعاة أحكام قانون التؤمٌن االجتماعى  ،فى نظام التؤمٌن االجتماعى واستحقاق العالوة  موظؾاشتراك الوتدخل مدة ااعارة ضمن مدة          

 . 1975لسنة  79بالقانون رقم 

 .وتحدد الالئحة التنفٌذٌة القواعد الخاصة باالعارة

 : 2016لسنة  81بإصدار الالئحة التنفٌذٌة لقانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقنون رقم  2017لسنة  1216تضمن قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 

 ( 119مادة )

 لٌها وجمٌع مخصصاتها وممٌزاتها األخري .تتحمل الجهة المعار الٌها الموظؾ ، األجر المخصص للوظٌفة التً أعٌر ا

 ( 120مادة )

 واستحقاق العالوة وذلك مع مراعاة أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً .تدخل مدة ااعارة ضمن مدة اشتراك الموظؾ فً نظام التؤمٌن االجتماعً 

 وال تدخل مدة ااعارة فً حساب المدة البٌنٌة الالزمة للترقٌة .

 علً أنه : 2016لسنة  81الصادر بالقانون  الخدمة المدنٌةمن قانون  33تنص المادة    (3)

مباشرة  علوهٌ أو من المستوي الذي ذات المستوي الوظٌفً لوظٌفته  للقٌام مإقتا بعمل وظٌفة أخرى من الموظؾندب ، ٌجوز بقرار من السلطة المختصة       

 . انت حاجة العمل فى الوظٌفة األصلٌة تسمح بذلكإذا ك، الوحدة التى ٌعمل بها أو فى وحدة أخرى  ذاتفى 

 وال ٌجوز ندب الموظؾ خارج الوحدة إال بناء علً طلبه .

 وتحدد الالئحة التنفٌذٌة القواعد الخاصة بالندب ، علً أال تزٌد مدته علً أربع سنوات .

 رؼبة الموظؾ ، ووفقا لحالة العمل .د هذه المدة ، وفً حالة وللوحدة المنتدب إلٌها الموظؾ اتخاذ إجراءات نقلة من الوحدة المنتدب منها ، بع

مل الوحدة بكامل واستثناء مما تقدم ، ٌجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظؾ بعد موافقته إلً الجمعٌات والمإسسات األهلٌة ذات النفع العام ، وتتح

 ة .األجر أو بعضه ، وذلك علً النحو التً تحدده الالئحة التنفٌذٌ

 : 2016لسنة  81بإصدار الالئحة التنفٌذٌة لقانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقنون رقم  2017لسنة  1216تضمن قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 

 ( 108مادة )

فً ذات الوحدة التً ٌعمل  لوظٌفته أو من المستوي الذي ٌعلوه مباشرةٌجوز ندب الموظؾ كلٌا للقٌام مإقتا بعمل وظٌفة أخري من ذات المستوي الوظٌفً 

 الجهة المنتدب الٌها .بها ، أو فً وحدة أخري لمدة ال تجاوز أربع سنوات فً كل وحدة بناء علً طلبه ، وفً هذه الحالة ٌتقاضً الموظؾ كامل اجره من 
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مإمن صاحب العمل األصلً بسداد ااشتراكات واألقساط والمبالػ األخرى المستحقة للهٌئة عن ال ٌلتزم - 3
دون تعلٌق ذلك على ورود  ، علٌه المعار والمنتدب فً المواعٌد الدورٌة المحددة لسداد ااشتراكات

 وعلٌه متابعة إنتظام تلك الجهة فً السداد.، المبالػ من الجهة المعار إلٌها 
ذلك الجهاز  من المبالػ المشار الٌها ٌلتزم صاحب العمل األصلى ، بما فً ىالتؤخٌر فً أداء أ حالةفً  - 4

تساوى متوسط العائد على اصدارات اادارى للدولة والهٌئات العامة ، بسداد مبلػ إضافً وفقاً لنسبة 
%( 2الخزانة من االذون والسندات فً الشهر السابق للشهر الذي ٌتعٌن فٌه سداد المبالػ مضافا إلٌه ) 

مدة من تارٌخ وجوب األداء حتى ، وذلك عن ال ، عن مجموع ااشتراكات واألقساط المستحقة علٌه
 نهاٌة شهر السداد.

 من المبلػ االضافً إذا تم السداد خالل خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ وجوب األداء. االعفاءٌتم  - 5
 

 مالحظات :
 تتحدد نسب االشتراك علً أساس النسب المعمول بها فً جهة العمل األصلٌة . -1
 العمل  ىاء االشتراك المستحق عنه أن تكون جهتٌشترط لالنتفاع بتؤمٌن المرض وبالتالً أد -2

 الٌها ( خاضعة لتؤمٌن المرض .أو المنتدب ) األصلٌة والمعار     
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 المبحا الثامن
 (2) (1)مدد التجنٌد اإللزامً

 
محتفظ ٌعفى المإمن علٌه وصاحب العمل من االشتراكات المستحقة عن مدة التجنٌد االلزامى ال - 1

 للمإمن علٌه بوظٌفته خاللها , وتحسب ضمن مدة اشتراكه فى التؤمٌن بالكامل .
____________________________________________________________ 

 28اعتبارا من  2009لسنة  152معدال بالقانون رقم  1980لسنة  127رقم الصادر بالقانون من من قانون الخدمة العسكرٌة والوطنٌة  43تنص المادة ( 1)

 علً أنه : 2009دٌسمبر 

لمإسسات الجهاز ااداري للدولة ووحدات االدارة المحلٌة و الهٌئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام والشركات و الجمعٌات و ا ٌجب علً     

املٌن بوظٌفته أو بعمل مماثل إلً أن ٌنتهً من أداء الخدمة العسكرٌة المقررة علٌه أن ٌحتفظوا لمن ٌجند أو ٌستبقً او ٌستدعً من الع الخاصة و أصحاب األعمال

 او من فترة االستبقاء أو من االستدعاء وٌجوز شؽل وظٌفة المجند أو عمله بصفة مإقتة خالل هذه المدة .

اري للدولة  و وحدات االدارة المحلٌة  و الهٌئات العامة وشركات  القطاع العام علً العاملٌن بعقود مإقتة أو محددة المدة بالجهاز ااد وٌسري حكم الفقرة السابقة     

وٌجوز لتلك الجهات تثبٌت هإالء العاملٌن علً الوظائؾ المناسبة التً تخلو بها أثناء مدة تجنٌدهم او استبقائهم وقطاع األعمال العام  وذلك إلً نهاٌة مدة عقودهم 

 إخطار الوحدات العسكرٌة بما ٌفٌد حفظ وظٌفة المجند فً مدة أقصاها ثالثون ٌوماً من تارٌخ إخطارها بتجنٌد العامل .كما ٌكون علٌها أو استدعائهم  

أسبوع  وخالل إلى الوظٌفة او العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ تسرٌحه من الخدمة العسكرٌة أو االستبقاء و ٌعاد الموظؾ او العامل     

 من تارٌخ اخالء طرفه بعد االستدعاء .

 . ٌعتبر تارٌخ تقدٌم  الطلب هو تارٌخ عودته للعملو  وٌجب إعادته للعمل خالل ستٌن ٌوماً من تارٌخ تقدٌم  الطلب     

ٌقوم بوظٌفة أو عمل أخر ،  فٌعاد إلً هذا العمل او تلك ولكنه ٌستطٌع أن بسبب عجز إصابة أثناء مدة الخدمة أو االستبقاء أو االستدعاء   أما إذا اصبح ؼٌر الئق     

 ، علً ان ٌراعً وضعه فً المركز الذي ٌالئم وظٌفته األصلٌة من حٌث المستوي و األقدمٌة و المرتب. الوظٌفة

جاز رفض طلب  إعادته  ال من تارٌخ أمر العودة للعملأو لم  ٌتسلم عمله خالل ثالثٌن ٌوماً أو أسبوع حسب األحو طلب فً المٌعاد وإذا لم ٌقدم الموظؾ أو العامل    

 ما لم ٌكن التؤخٌر لعذر مقبول .

أثناء وجوده فً الخدمة العسكرٌة و كذلك المستبقٌن والمستدعٌن منهم بما ٌستحقون من ترقٌات و عالوات ، كما لو كانوا ٌإدون عملهم  وٌحتفظ للموظؾ أو العامل     

ٌها لمدة عملهم و تحسب فً المكافؤة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة ااضافٌة و الضمائم فً حساب تلك المكافاة أو المعاش طبقاً وتضم مدة خدمتهم ففعالً ، 

 فً شؤن التامٌن والتقاعد و المعاشات للقوات المسلحة .1975( لسنة 90ألحكام القانون رقم )

تعٌٌن تحت االختبار وٌإدي لهم خالل مدة االستبقاء واالستدعاء كافة الحقوق المادٌة والمعنوٌة و المزاٌا األخرى إذا كان ال وتعتبر مدة الخدمة قد قضٌت بنجاح     

اع عن مدة االستبقاء أو وبما فٌها البدالت و المكافآت و حوافز اانتاج التً تصرؾ ألقرانهم فً جهات عملهم األصلٌة و ذلك عالوة علً ما تدفعه لهم وزارة الدف

 ستدعاء.      اال

 28تبارا من اع 2009لسنة  152معدال بالقانون رقم  1980لسنة  127رقم الصادر بالقانون من من قانون الخدمة العسكرٌة والوطنٌة  44تنص المادة (2)      

 :علً أنه 2009دٌسمبر 

مام مدة الخدمة اإللزامٌة العاملة لجمٌع المجندٌن مإهلٌن كانوا أو عٌر تعتبر مدة الخدمة العسكرٌة والوطنٌة الفعلٌة الحسنة بما فٌها مدة االستبقاء بعد إت

ات القطاع العام وقطاع مإهلٌن الذٌن ٌتم تعٌٌنهم اثناء مدة تجنٌدهم أو بعد انقضائها بالجهاز اإلداري للدولة ووحدات اإلدارة المحلٌة والهٌئات العامة وشرك

 وتحسب هذه المدة فً القدمٌة واستحقاق العالوات المقررة. العمال العام  كؤنها قضٌت بالخدمة المدنٌة

بالنسبة الى المجندٌن المإهلٌنوال ٌجوز االستناد الى  1/12/1968وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وٌعمل بؤحكام هذه المادة اعتبارا من 

 . 2010دٌن ؼٌر المإهلٌن للطعن على قرارات التعٌٌن التى تمت قبل أول ٌناٌر القدمٌة المترتبة على تطبٌق هذه المادة بالنسبة الى المجن

د خبرة زمالئهم فً وفً جمٌع الحوال ال ٌجوز أن ٌترتب علً حساب هذه المدة علً النحو المتقدم أن تزٌد أقدمٌة المجندٌن أو مدد خبرتهم علً أقدمٌة أو مد

 التخرج الذٌن عٌنوا فً ذات الجهة .

م ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بها للطعن علً قرارات التعٌٌن والترقٌة التً تتم فً الفترة من  1/12/1968بؤحكام هذه المادة اعتبارا من و ٌعمل 

 تارٌخ العمل بالقانون  . 1/12/1980حتى  1/12/1968
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 : ٌراعى فى تحدٌد الحقوق التؤمٌنٌةالذي  عن مدة التجنٌد الجر– 2
 للعاملٌن بالحكومة والقطاع العام وقطاع العمال العام:بالنسبة  –أ 

 .تجنٌدهأجر الشتراك بجهة عمله الصلٌة بإفتراض عدم  
بالنسبة لألجر الساسً ، وعناصر الجر التثً ال ٌثرتبط تحدٌثد قٌمتهثا بمعثدالت أو بمسثتوي  (1)      

اإلضثافٌة ، وؼثالء المعٌشثة ،  ) مثل البدالت والعالوة االجتماعٌة والعثالوة أداء المإمن علٌه
: ) .. 

سواء فى ذلك االشتراكات المستحقة عن األجر  تجنٌدهأجر المإمن علٌه بافتراض عدم 
 األساسى أو عناصر األجر المشار إلٌها .

بالنسبة لعناصر الجر التى ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوى أداء المإمن علٌه ) مثل  (2)
 : .....الخ ( الحوافز والمكافآت

تتحدد طرٌقة حساب هذه العناصر بالمتوسط الشهرى لما استحق عنه اشتراكات خالل سنة    
االشتراك عن هذه العناصر )أو مدة اشتراك المإمن علٌه إن قلت عن ذلك( ، السابقة على بداٌة 

 . تجنٌدال
 بالقطاع الخاص: بالنسبة للعاملٌن -ب 

 ، بمراعاة اآلتى: تجنٌدهبإفتراض عدم  أجر الشتراك بجهة عمله الصلٌة
 :مدة التجنٌدبالنسبة للسنة الولى من  (1)

 (.التجنٌداألخٌرة )السابقة على بداٌة  2أجر استمارة 
 بالنسبة للسنوات التالٌة: (2)

 ، وٌراعى فى تحدٌده اآلتى: تالٌة للسنة الولى عن كل سنة 2أجر استمارة      
وعناصر الجر التً ال ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو )أ( بالنسبة لألجر الساسً ،     

) مثل البدالت والعالوة االجتماعٌة والعالوة اإلضافٌة ،  بمستوي أداء المإمن علٌه
 وؼالء المعٌشة ، .. ( :

، سواء فى ذلك االشتراكات المستحقة عن األجر  تجنٌدهأجر المإمن علٌه بافتراض عدم            
 ر األجر المشار إلٌها .األساسى أو عناص

بالنسبة لعناصر الجر التى ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوى أداء المإمن  )ب(  
 : علٌه ) مثل الحوافز والمكافآت .....الخ (

تتحدد طرٌقة حساب هذه العناصر بالمتوسط الشهرى لما استحق عنه اشتراكات خالل          
)أو مدة اشتراك المإمن علٌه إن قلت عن ذلك( ، سنة االشتراك عن هذه العناصر 

 . التجنٌدالسابقة على بداٌة 
 

 القساط : - 3
 . تجنٌد،  ٌتم مد مدة التقسٌط  بمقدار مدة ال تجنٌدهإذا كان المإمن علٌه مستحقا علٌه أقساطا قبل      
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 المبحا التاسع
 (4)(3)(2)(1)عاء واإلستبقاء بالقوات المسلحةمدد االستد

 
حصة سداد بالقوات المسلحة ب االستدعاء واالستبقاء تلتزم الجهة التى تإدى أجر المإمن علٌه خالل مدة 

صاحب العمل فى االشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المإمن علٌه من أجره وتإدى الحصتان 
 .المواعٌد الدورٌة  فى لً األقساط المستحقة علً المإمن علٌه ، وذلكإ، هذا باالضافة  للهٌئة

وإذا كان المإمن علٌه من المنتفعٌن بتؤمٌن المرض ٌتوقؾ سرٌان هذا التؤمٌن فى شؤنه طوال مدة ااستدعاء 
 أو االستبقاء .

 وبالتالً تكون االشتراكات المستحقة كما ٌلً :
 االجمالً مإمن علٌه صاحب العمل الملتزم

 قطاع خاص قطاع عام مةحكو قطاع خاص قطاع عام حكومة نوع التؤمٌن

شٌخوخة وعجز 
 ووفاة

12% 12% 12%  09 % 21 % 12 % 12 % 

 % 02 % 02 % 02 % 01 % 01 % 01 % 01 المكافؤة

 % 1.50 % 1.25 %1.25 ××× % 1.50 % 1.25 %1.25 إصابات العمل

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××  المرض

 % 01 % 01 ××× ××× % 01 % 01 ××× البطالة

 %5052. %2552. %24.25 %01 %5051. %2551. %14.25  اتشتراكاللة اجم

 
 
 

 علً أنه : 1980لسنة  127رقم الصادر بالقانون من قانون الخدمة العسكرٌة والوطنٌة  33تنص المادة  (1)

 ٌتبع فً استدعاء الفراد الحكام اآلتٌة : 

إجازة استثنائٌة  للعاملٌن بالجهات المنصوص علٌها بالفقرتٌن )ثانٌاً ، ثالثاً ( من هذه المادة( 28ادة )طبقاً ألحكام الم تحسب مدة استدعاء أفراد االحتٌاط  أوال ً:

وعال واتهم الدورٌة وٌإدي لهم خاللها كافة الحقوق المادٌة والمعنوٌة والمزاٌا األخرى بما فٌها  بمرتب أو أجر كامل وٌحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقٌاتهم 

 لبدالت التً لها صفة الدوام والمقررة فً جهات عملهم األصلٌة وذلك عالوة علً ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة االستدعاء .العالوات وا

اٌا األخرى بكامل األجور والمرتبات وكافة الحقوق والمز ٌتحمل الجهاز ااداري للدولة ووحدات اادارة المحلٌة والهٌئات العامة ووحدات القطاع العام  ثانٌاً :

 ألفراد االحتٌاط المستدعٌن من بٌن العاملٌن بها وذلك طوال مدة استدعائهم .

بكامل األجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزاٌا األخرى ألفراد االحتٌاط المستدعٌن  تتحمل الشركات والجمعٌات والمإسسات الخاصة وأصحاب األعمال ثالثا :

 . دة استدعائهممن بٌن العاملٌن بها وذلك طوال م

فتتحمل وزارة الدفاع بكامل هذه االستحقاقات عن المدة التً تزٌد علً اثنً عشر  وفً حالة ما إذا كان عدد العاملٌن بهذه الجهات أقل من خمسٌن فرد

 شهراً.

من هذه المادة مكافؤة شهرٌة شاملة طوال مدة  ة والثالثةتصرؾ وزارة الدفاع ألفراد االحتٌاط المستدعٌن من ؼٌر الجهات المنصوص علٌها بالفقرتٌن الثانٌ  رابعاً :

مقررة ألفراد استدعائهم تعادل أول مربوط درجات أقرانهم من األفراد العسكرٌٌن ذوي الرواتب العالٌة مضافاً إلٌها التعوٌضات والمكافآت العسكرٌة ال

 رجة المستدعً بها.االحتٌاط فٌما عدا مكافؤة االحتٌاط وعالوة امتداد الخدمة كل حسب الد

من هذه المكافآت وحوافز اانتاج بذات النسب التً  وٌمنح العاملون والمستدعون لخدمة االحتٌاط من الجهات المنصوص علٌها بالفقرتٌن )ثانٌاً ، ثالثاً(

 ٌحصل علٌها زمالإهم من العاملٌن الذٌن ٌسهمون فً زٌادة اانتاج بصفة فعلٌة .

 . حتٌاط من استحقاقاتهم المالٌة الموضحة بهذه المادة عن مدد ؼٌابهم فً فترات استدعائهمٌحرم الفراد اال خامساً :
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 علً أنه : 2009دٌسمبر 
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لمإسسات الجهاز ااداري للدولة ووحدات االدارة المحلٌة و الهٌئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام والشركات و الجمعٌات و ا ٌجب علً     

مة العسكرٌة المقررة علٌه أن ٌحتفظوا لمن ٌجند أو ٌستبقً او ٌستدعً من العاملٌن بوظٌفته أو بعمل مماثل إلً أن ٌنتهً من أداء الخد الخاصة و أصحاب األعمال

 او من فترة االستبقاء أو من االستدعاء وٌجوز شؽل وظٌفة المجند أو عمله بصفة مإقتة خالل هذه المدة .

وشركات  القطاع العام  علً العاملٌن بعقود مإقتة أو محددة المدة بالجهاز ااداري للدولة  و وحدات االدارة المحلٌة  و الهٌئات العامة وٌسري حكم الفقرة السابقة     

وٌجوز لتلك الجهات تثبٌت هإالء العاملٌن علً الوظائؾ المناسبة التً تخلو بها أثناء مدة تجنٌدهم او استبقائهم وقطاع األعمال العام  وذلك إلً نهاٌة مدة عقودهم 

 دة أقصاها ثالثون ٌوماً من تارٌخ إخطارها بتجنٌد العامل .كما ٌكون علٌها إخطار الوحدات العسكرٌة بما ٌفٌد حفظ وظٌفة المجند فً مأو استدعائهم  

وخالل أسبوع  إلى الوظٌفة او العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ تسرٌحه من الخدمة العسكرٌة أو االستبقاء و ٌعاد الموظؾ او العامل     

 من تارٌخ اخالء طرفه بعد االستدعاء .

 . ٌعتبر تارٌخ تقدٌم  الطلب هو تارٌخ عودته للعملو  إعادته للعمل خالل ستٌن ٌوماً من تارٌخ تقدٌم  الطلبوٌجب      

ولكنه ٌستطٌع أن ٌقوم بوظٌفة أو عمل أخر ،  فٌعاد إلً هذا العمل او تلك بسبب عجز إصابة أثناء مدة الخدمة أو االستبقاء أو االستدعاء   أما إذا اصبح ؼٌر الئق     

 ، علً ان ٌراعً وضعه فً المركز الذي ٌالئم وظٌفته األصلٌة من حٌث المستوي و األقدمٌة و المرتب. الوظٌفة

جاز رفض طلب  إعادته  أو لم  ٌتسلم عمله خالل ثالثٌن ٌوماً أو أسبوع حسب األحوال من تارٌخ أمر العودة للعمل طلب فً المٌعاد وإذا لم ٌقدم الموظؾ أو العامل    

 م ٌكن التؤخٌر لعذر مقبول .ما ل

أثناء وجوده فً الخدمة العسكرٌة و كذلك المستبقٌن والمستدعٌن منهم بما ٌستحقون من ترقٌات و عالوات ، كما لو كانوا ٌإدون عملهم  وٌحتفظ للموظؾ أو العامل     

لهم مدد الخدمة ااضافٌة و الضمائم فً حساب تلك المكافاة أو المعاش طبقاً وتضم مدة خدمتهم فٌها لمدة عملهم و تحسب فً المكافؤة أو المعاش كما تحسب فعالً ، 

 فً شؤن التامٌن والتقاعد و المعاشات للقوات المسلحة .1975( لسنة 90ألحكام القانون رقم )

تدعاء كافة الحقوق المادٌة والمعنوٌة و المزاٌا األخرى إذا كان التعٌٌن تحت االختبار وٌإدي لهم خالل مدة االستبقاء واالس وتعتبر مدة الخدمة قد قضٌت بنجاح     

اع عن مدة االستبقاء أو وبما فٌها البدالت و المكافآت و حوافز اانتاج التً تصرؾ ألقرانهم فً جهات عملهم األصلٌة و ذلك عالوة علً ما تدفعه لهم وزارة الدف

 االستدعاء.      
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نوا أو عٌر ن مإهلٌن كاتعتبر مدة الخدمة العسكرٌة والوطنٌة الفعلٌة الحسنة بما فٌها مدة االستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة اإللزامٌة العاملة لجمٌع المجندٌ

ات القطاع العام وقطاع مإهلٌن الذٌن ٌتم تعٌٌنهم اثناء مدة تجنٌدهم أو بعد انقضائها بالجهاز اإلداري للدولة ووحدات اإلدارة المحلٌة والهٌئات العامة وشرك

 العمال العام  كؤنها قضٌت بالخدمة المدنٌة وتحسب هذه المدة فً القدمٌة واستحقاق العالوات المقررة.

بالنسبة الى المجندٌن المإهلٌنوال ٌجوز االستناد الى  1/12/1968تحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وٌعمل بؤحكام هذه المادة اعتبارا من و

 . 2010ل ٌناٌر القدمٌة المترتبة على تطبٌق هذه المادة بالنسبة الى المجندٌن ؼٌر المإهلٌن للطعن على قرارات التعٌٌن التى تمت قبل أو

د خبرة زمالئهم فً وفً جمٌع الحوال ال ٌجوز أن ٌترتب علً حساب هذه المدة علً النحو المتقدم أن تزٌد أقدمٌة المجندٌن أو مدد خبرتهم علً أقدمٌة أو مد

 التخرج الذٌن عٌنوا فً ذات الجهة .

الحقوق المقررة بها للطعن علً قرارات التعٌٌن والترقٌة التً تتم فً الفترة من م ومع عدم المساس ب 1/12/1968و ٌعمل بؤحكام هذه المادة اعتبارا من 

 تارٌخ العمل بالقانون  . 1/12/1980حتى  1/12/1968

  

 : 2019لسنة  148من قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  119من المادة  6ٌتضمن البند (4)

تلتزم الجهة التً تإدى أجر المإمن علٌه خالل تلك المدد بحصة صاحب العمل فً االشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة  قاء:مدد اإلستدعاء واإلستب -6

 المإمن علٌه من أجره وتإدى الحصتان للهٌئة فً المواعٌد الدورٌة.
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 بالالئحة التنفٌذٌةالمرفقة  الجداول
 

 ( 4جـدول رقـم )
جنٌه من المبلػ  100 أداإها فً حالة السداد حتى بلوغ سن الشٌخوخة مقابل مجموع القساط المفروض

 المستحق
 

 سن الشٌخوخة
 السن

60 61 62 63 64 65 

 250.30 242.73 235.27 227.94 220.73 213.64 40حتى 

41 207.21 214.23 221.37 228.65 236.05 243.57 

42 200.86 207.80 214.89 222.10 229.44 236.91 

43 194.59 201.46 208.47 215.62 222.90 230.32 

44 188.40 195.19 202.13 209.21 216.44 223.80 

45 182.28 189.00 195.86 202.88 210.04 217.35 

46 176.25 182.88 189.67 196.61 203.70 210.95 

47 170.29 176.84 183.54 190.41 197.44 204.62 

48 164.41 170.87 177.49 184.28 191.24 198.36 

49 158.61 164.97 171.51 178.22 185.10 192.15 

50 152.88 159.15 165.59 172.22 179.02 186.00 

51 147.22 153.39 159.74 166.28 173.00 179.91 

52 141.64 147.71 153.96 160.41 167.04 173.87 

53 136.13 142.09 148.24 154.59 161.14 167.88 

54 130.69 136.54 142.59 148.84 155.29 161.95 

55 125.32 131.06 137.00 143.14 149.49 156.06 

56 120.02 125.64 131.46 137.50 143.75 150.22 

57 114.79 120.29 125.99 131.91 138.05 144.42 

58 109.63 115.00 120.58 126.38 132.40 138.66 

59 104.54 109.77 115.22 120.89 126.80 132.95 

60  104.61 109.92 115.47 121.25 127.27 

61   104.68 110.09 115.74 121.63 

62    104.76 110.27 116.03 

63     104.85 110.47 

64      104.95 

 

 :مضافة لالٌضاحمالحظات 
 فى حالة حساب السن تعتبر كسور السنة كاملة. - 1
وع األقساط المفروض أداإها على عدد األشهر الكاملة بٌن لحساب القسط الشهرى تقسم مجم - 2

 .الشٌخوخةسن بلوغ تارٌخ بدء السداد وتارٌخ 
 تجبر قٌمة القسط الشهرى الناتج من تطبٌق هذا الجدول إلى أقرب جنٌه. - 3
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 ( 11جدول رقم )
 ؟؟؟سبق تقسٌطها حتى سن الستٌنجنٌه  1القٌمة الحالٌة لقساط سنوٌة قدرها 

 

 سنال

المدة 
المتبقٌة 

لبلوغ سن 
 الستٌن

القٌمة الحالٌة لقسط 
جنٌه ٌدفع  1سنوي قدره 

طوال المدة المتبقٌة لبلوغ 
 سن الستٌن

 السن
المدة المتبقٌة 
لبلوغ سن 

 الستٌن

القٌمة الحالٌة لقسط سنوي 
جنٌه ٌدفع طوال  1قدره 

المدة المتبقٌة لبلوغ سن 
 الستٌن

 جنٌه قرش سنة   جنٌه قرش سنة  

20 40 36 12 40 20 18 10 

21 39 31 12 41 19 96 9 

22 38 26 12 42 18 72 9 

23 37 21 12 43 17 46 9 

24 36 15 12 44 16 18 9 

25 35 08 12 45 15 87 8 

26 34 01 12 46 14 55 8 

27 33 94 11 47 13 19 8 

28 32 85 11 48 12 81 7 

29 31 77 11 49 11 40 7 

30 30 67 11 50 10 96 6 

31 29 57 11 51 9 48 6 

32 28 46 11 52 8 96 5 

33 27 34 11 53 7 40 5 

34 26 21 11 54 6 80 4 

35 25 07 11 55 5 14 4 

36 24 91 10 56 4 44 3 

37 23 75 10 57 3 68 2 

38 22 57 10 58 2 85 1 

39 21 38 10 59 1 96 0 
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 أمثلة تطبٌقٌة
  ( :1مثال رقم )

عتبارا من إللعمل فى الخارج  أجرجازة بدون إالقطاع العام حصل على ب من العاملٌنمإمن علٌه 
وقت حصوله  الثابتة )ؼٌر المرتبطة باالنتاج(أجره  ت عناصرولمدة سنة قابلة للتجدٌد ، وكان 1/1/2020

خالل السنة السابقة ( )المرتبطة باالنتاجالمتؽٌر الشهرى أجره ومتوسط عناصر ، جنٌه 4000 ااجازةعلى 
 جنٌه شهرٌا" . 200وعلٌه قسط مدة سابقة ،  جنٌه 2000 ااجازةعلى 

 وفقا" لما ٌلً : ٌتم التعامل مع الحالة
                     نسب االشتراك  - 1

 النسبة نوع التؤمٌن

 % 21 شٌخوخة وعجز ووفاة

 % 02 المكافؤة

 % 00.25 إصابات العمل

 ×××  المرض

 ××× الةالبط

 % 23.25  اتشتراكالجملة ا

 
 ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوى أداء المإمن علٌهال ناصر الجر التى لع ىاالشتراك الشهر – 1

    جنٌها 930 =                             % 23.25 × 4000 =
 = بمستوي أداء المإمن علٌهناصر الجر التً ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو لع ىاالشتراك الشهر  - 2

    جنٌها 465 =                                % 23.25 × 2000
 جنٌها 1395= اجمالى االشتراك الشهرى                         – 3
   جنٌه 200 =                                    القسط الشهرى – 4
 جنٌها 1595=  اجمالى االشتراك والقسط الشهرى               - 5

 مالحظات :
 الجر الذي تإدي علً أساسه االشتراكات : - 1

اإلشتراكات على أساس أجر الشتراك بجهة عمله الصلٌة بإفتراض عدم إعارته أو حصوله  تحسب 
 خاصة. ةعلى أجاز

اء بالنسبة لألجر الساسً ، وعناصر الجر التً ال ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوي أد -أ 
 ) مثل البدالت والعالوة االجتماعٌة والعالوة اإلضافٌة ، وؼالء المعٌشة ، .. ( : المإمن علٌه

أجر المإمن علٌه بافتراض عدم حصوله على ااجازة سواء فى ذلك االشتراكات المستحقة عن       
 األجر األساسى أو عناصر األجر المشار إلٌها.

بط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوى أداء المإمن علٌه ) مثل بالنسبة لعناصر الجر التى ٌرت  -ب 
 : الحوافز والمكافآت .....الخ (

تتحدد طرٌقة حساب هذه العناصر بالمتوسط الشهرى لما استحق عنه اشتراكات خالل سنة        
ة االشتراك عن هذه العناصر )أو مدة اشتراك المإمن علٌه إن قلت عن ذلك( ، السابقة على بداٌ

 ااجازة .
ٌلتزم المإمن علٌه بسداد االشتراكات وقسط المدة السابقة شهرٌا " فً أول الشهر التالً لشهر  - 2

 .االستحقاق
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، قبل سداد جمٌع مستحقات الهٌئة عن مدد ااجازات أو ااعارة تجدٌد ااجازة بعدم  الجهاتتلتزم كافة  - 3
 ة بها.السابقة على التجدٌد بمراعاة األحكام المتعلق

 
 : ( 2مثال رقم )

 تجدٌددها لسدنةلدم ٌدتم  بالتدالىو ااجازةلم ٌقم بالسداد خالل مدة ( 1فى المثال ر قم ) بفرض أن المإمن علٌه
وتكددون مهلددة ااعفدداء بالنسددبة ، وبددذلك تكددون سددنة ااجددازة هددى السددنة األخٌددرة ،  وعدداد الددى العمددل أخددرى

 6/  30، أى تنتهدى فدى  ستة أشهر من تارٌخ انتهاء ااجازة السنة هذه لإلشتراكات واألقساط المستحقة عن
 /2021 . 
 

 : ( 3مثال رقم )
ٌعفى من أداء ، سدد االشتراكات واألقساط قبل انتهاء المهلة ( 1فى المثال ر قم ) علٌه بفرض أن المإمن

 وتكون المبالػ المسددة على النحو التالى:،  المبلػ ااضافى
 جنٌها " 16740=  12× 1395 االشتراكات = جملة(  1)

 وٌإدى هذا المبلػ بالعملة األجنبٌة .
 جنٌها"  2400=  12×  200 القساط =جملة ( 2)

 وٌإدى هذا المبلػ بالعملة المحلٌة.
 

 : ( 4مثال رقم )
ٌلتزم صاحب ،  لم ٌسدد االشتراكات واألقساط قبل انتهاء المهلة( 1فى المثال ر قم )بفرض أن المإمن علٌه 

 (4للجدول رقم )عمل بتحصٌلها مضافاً إلٌها المبالػ ااضافٌة من أجر المإمن علٌه بطرٌق التقسٌط وفقاً ال
 ، وتحدد المبالػ المستحقة على النحو التالى: المرفق

 جنٌها " 16740=  12× 1395 االشتراكات = جملة(  1) 
 جنٌه 00240=  12×  0020 =     القساط جملة ( 2) 
 جنٌها 19140=                                   ( الجملة 3)
 :، وٌتم تحدٌده كما ٌلى 2021/  6/  30( المبلػ اإلضافى حتى تارٌخ انتهاء المهلة فى 4)

 )أ( مدة التؤخٌر عن كل شهر:     
 مدة التؤخٌر تارٌخ انتهاء مهلة الداء تارٌخ االستحقاق شهر االستحقاق

 شهر 17 30/06/2021 01/02/2020 2020ٌناٌر 

 رشه 16 30/06/2021 01/03/2020 2020فبراٌر 

 شهر 15 30/06/2021 01/04/2020 2020مارس 

 شهر 14 30/06/2021 01/05/2020 2020أبرٌل 

 شهر 13 30/06/2021 01/06/2020 2020ماٌو 

 شهر 12 30/06/2021 01/07/2020 2020ٌونٌو 

 هرش 11 30/06/2021 01/08/2020 2020ٌولٌو 

 شهور 10 30/06/2021 01/09/2020 2020أؼسطس 

 شهور 09 30/06/2021 01/10/2020 2020سبتمبر 

 شهور 08 30/06/2021 01/11/2020 2020أكتوبر 

 شهور 07 30/06/2021 01/12/2020 2020نوفمبر 

 شهور 06 30/06/2021 01/01/2021 2020دٌسمبر 
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 )ب( المبلػ اإلضافى عن كل شهر: 
صدارات الخزانة من االذون والسندات فً الشهر السابق إمتوسط العائد على   فتراض أنبا

 % شهرٌا. 1=  12% سنوٌا /  12=  %(2للشهر الذي ٌتعٌن فٌه سداد المبالػ مضافا إلٌه ) 
 

(1) (2) (3) (4) 

االشتراك  شهر االستحقاق
والقسط 
 الشهرى

 المبلػ االضافى = مدة التؤخٌر
 (2( × )3× ) 1 % 

 جنٌه بالشهور جنٌه

 271.15  17 1595 2020ٌناٌر 

 255.20  16 1595 2020ٌر فبرا

 239.25  15 1595 2020 مارس

 223.30  14 1595 2020 أبرٌل

 207.35  13 1595 2020 ماٌو

 191.40  12 1595 2020 ٌونٌو

 175.45  11 1595 2020 ٌولٌو

 159.50  10 1595 2020 أؼسطس

 143.55  09 1595 2020 سبتمبر

 127.60  08 1595 2020 أكتوبر

 111.65  07 1595 2020 نوفمبر

 095.70  06 1595 2020 دٌسمبر

 2201.10  19140 االجمالى

 
  21341.10اجمالى االشتراكات والقساط والمبالػ االضافٌة =  )ج(  

  
( بطرٌقة  والقسط الشهرى مة االشتراكوٌمكن تحدٌد المبلػ اإلضافى فى هذه الحالة ) حالة ثبات قٌ  (3)

 أخرى وذلك باستخدام المعادلة اآلتٌة : 
 المتؤخرة د الشهورعد×  األخٌر مدة تؤخٌر الشهر األول + مدة تؤخٌر الشهر×  الشهرىة المبلػ ااضافً نسب× الشهري  والقسط  االشتراك

            2 

 جنٌه . 2201.40=  12×   (6+  17) × 1%×  1595= 
                                    2 

  
 ( :4ط الشهرى وفقا للجدول رقم )سالق (4)
 ،  4/8/1983بفرض أن تارٌخ مٌالد المإمن علٌه فى هذا المثال كان        
 ( ٌكون  : 1/7/2021وبالتالً فإن سنه فً تارٌخ بداٌة التقسٌط )        

                               01  /07  /2021 
                               40  /08  /3819             
  ةسن   38   كسر السن لٌصبح ٌجبر     37/  10/  28                               

 سنة 65من جدول سن الشٌخوخة  40وٌتم التعامل بمعامل سن        
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 ن المبلػ المستحقجنٌه م 100مقابل جنٌه  250.30= والمعامل المناظر         
 الستٌن تكون  :الخامسة ووعدد األشهر الكاملة المتبقٌة لبلوغ سن          

                            4    /8    /2048  
                            1    /7    /2120 

 شهر 325=          27/    1/    3                             
 لقسط كما ٌلى :وعلى ذلك ٌحدد ا
 جنٌه  561=  36.461=  250.30×   21341.10                           

                                     100   ×325 
 التزام جهة العمل بسداد القساط: (5)

ٌدو شدهر ٌولبسداد األقساط المشار إلٌها للهٌئة فً المواعٌد الدورٌة إعتبداراً مدن أجدر تلتزم جهة العمل  
 . 1/8/2021المستحق األداء فى  2021

 
 ( : 5مثال رقم )

 الجراختارت صرؾ تعوٌض لرعاٌة الطفل وحصلت مإمن علٌها بالقطاع الخاص على إجازة خاصة 
 ت عناصروكان 1/1/2020وذلك اعتبارا من  ، بالداخلوأبدت الرؼبة فً االشتراك عنها  ،  %(25)

 اأجرهومتوسط عناصر ، جنٌه 4000على ااجازة  اوقت حصوله اج(الثابتة )ؼٌر المرتبطة باالنت اأجره
قسط مدة سابقة  اوعلٌه، جنٌه  2000خالل السنة السابقة على ااجازة )المرتبطة باالنتاج( المتؽٌر الشهرى 

 جنٌه شهرٌا" . 100
بدون أجر لؽٌر  ٌتبع فى شؤنها القواعد واألحكام وااجراءات الخاصة بمدة ااجازة الخاصة فى هذه الحالة

 حٌا:،  وفقا لما سبق اٌضاحه فً المبحا الثانً : مدة اإلجازة الخاصة بدون أجر لؽٌر العملالعمل 
عن كل سنة علً حدة من سنوات مدة ااجازة خالل شهر من تارٌخ  االمستحقة علٌهاالشتراكات تإدى  أوال:

 .انتهاء سنة ااجازة 
 ة ااجازة .ٌتم مد مدة التقسٌط بمقدار مد ثانٌا:

تحدد و، 2021بؤداء االشتراكات عن السنة الولى من اإلجازة خالل شهر ٌناٌر فقط فى هذه الحالة تلتزم 
 :على النحو التالى

 نسب االشتراك                      - 1

 النسبة نوع التؤمٌن

 % 21 شٌخوخة وعجز ووفاة

 % 02 المكافؤة

 ××× إصابات العمل

 % 04  المرض

 ××× طالةالب

 %27  اتشتراكالجملة ا

 
 ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستوى أداء المإمن علٌهال ناصر الجر التى لع ىاالشتراك الشهر – 2

    جنٌها 1080 =                             % 27 × 4000 =
 = ي أداء المإمن علٌهناصر الجر التً ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو بمستولع ىاالشتراك الشهر  - 3

    جنٌها 540 =                                % 27 × 2000
 جنٌها 1620=   اجمالى االشتراك الشهرى                   – 4
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 : ( 6مثال رقم )
تكون المبالػ المسددة على االشتراكات قبل انتهاء المهلة ،  تسدد( 5بالمثال رقم ) ابفرض أن المإمن علٌه

 التالى:النحو 
  جنٌها 19440=  12× 1620 = االشتراكات جملة

 
 ( : 7مثال رقم )

، مما ترتب علٌه عدم  قبل انتهاء المهلة  سدد االشتراكاتتلم  (5بالمثال رقم ) ابفرض أن المإمن علٌه
 ٌلتزم صاحب العمل بتحصٌلها مضافاً إلٌها المبالػ ااضافٌة من أجر،  تجدٌد ااجازة ، وعودتها للعمل

 وذلك :،  ( المرفق4وفقاً للجدول رقم )بطرٌق التقسٌط  اهالمإمن علٌ
 بمراعاة اآلتى:

 .31/1/2021 تنتهً المهلة،  31/12/2020 انتهاء سنة ااجازة حٌث – 1
 .1/1/2021تكون عودتها للعمل حٌث من المفترض تجدٌد ااجازة قبل انتهاء سنة ااجازة ،  – 2
بطرٌق  امضافاً إلٌها المبالػ ااضافٌة من أجر المإمن علٌه االشتراكات لٌلتزم صاحب العمل بتحصٌ - 3

  .( المرفق4للجدول رقم )التقسٌط وفقاً 
الشهر السلبق على عن المدة من أول الشهر التالً النتهاء سنة ااجازة وحتً نهاٌة المبلػ ااضافى  - 4

 بداٌة التقسٌط.
العمل او الشهر علٌه فى أول الشهر التالى لتارٌخ العودة إلى  تحدد قٌمة القسط على أساس سن المإمن - 5

 .التالى البداء الرؼبه اٌهما ألحق 
ٌلتزم صاحب العمل بسداد األقساط المشار إلٌها للهٌئة  فى المواعٌد الدورٌة إعتباراً من أجر الشهر  - 6

 .التالى لتارٌخ العودة إلى العمل او ابداء الرؼبه حسب االحوال
 المبالػ المستحقة على النحو التالى: وتحدد

 جنٌها 19440االشتراكات =  جملة  - 1 
 2021شهر ٌناٌر عن  المبلػ ااضافى - 2 

صدارات الخزانة من االذون والسندات فً الشهر السابق للشهر إمتوسط العائد على   بافتراض أنو
 % شهرٌا. 1=  12 % سنوٌا / 12=  %(2الذي ٌتعٌن فٌه سداد المبالػ مضافا إلٌه ) 

 جنٌه 40194.% =  1×  19440     
 جنٌه 0.419634= 194.40+  19440اجمالى االشتراكات والمبالػ االضافٌة =   - 3
 ( :4القسط الشهرى وفقا للجدول رقم )  - 4

 ،  4/8/1983فى هذا المثال كان  ابفرض أن تارٌخ مٌالد المإمن علٌه       
 ( ٌكون  : 1/2/2021فً تارٌخ بداٌة التقسٌط )  اوبالتالً فإن سنه       

                               01  /02  /2021 
                               40  /80   /8319             
  سنة   38   ٌجبر كسر السن لٌصبح           37  / 05/  28                               

 سنة 65من جدول سن الشٌخوخة  40بمعامل سن وٌتم التعامل        
 جنٌه من المبلػ المستحق 100مقابل جنٌه  250.30= والمعامل المناظر  

 الستٌن تكون  :الخامسة ووعدد األشهر الكاملة المتبقٌة لبلوغ سن        
                            4    /8    /2048  
                            1    /2    /2120 

 شهر 330=          72/    6/    3                             
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 وعلى ذلك ٌحدد القسط كما ٌلى :
  اجنٌه 941=  29.841=  250.30×  19634.40                           

100   ×330 
 التزام جهة العمل بسداد األقساط: - 5

 فبراٌرلهٌئة فً المواعٌد الدورٌة إعتباراً من أجر شهر بسداد األقساط المشار إلٌها لتلتزم جهة العمل  
 . 1/3/2021المستحق األداء فى  2021

 
 
 
 
 
 


