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 (5مادة )
 فى تطبٌق أحكام هذا القانون ٌقصد :

 أجر اإلشتراك :
كل ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه من مقابل نقدى من جهة عمله األصلٌة لقاء 

 عمله األصلى وٌشمل:
 األجراألساسً و ٌقصد به :  -1

األجر المنصوص علٌه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة  ( أ)
للمإمن علٌهم من العاملٌن بالجهات المنصوص علٌها فى البند )أ( من 

أو األجر المنصوص علٌه ( وما ٌضاف إلٌه من عالوات ، 2المادة )
بعقد العمل وما ٌضاف إلٌه من عالوات  مستبعداً منه العناصرالتى 

، وذلك بالنسبة للعاملٌن الذٌن تربطهم تعتبر جزءا من األجر المتغٌر
  بالجهات المشار إلٌها عالقة تعاقدٌة أوعرضٌة بحسب األحوال.

اجر االشتراك األساسً للمإمن علٌهم  واستثناء مما تقدم ٌتحدد
الخاضعٌن ألحكام قانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقرار بقانون رقم 

 وفقا لما ٌلً : 2015لسنة  18
بالنسبة للمإمن علٌهم  2015/  6/  30( األجر األساسً فً 1)

 الموجودٌن بالخدمة فً هذا التارٌخ .
/  6/  30بالخدمة بعد ( بالنسبة للمإمن علٌهم الذٌن ٌلتحقون 2)

ٌتحدد األجر األساسً لهم وفقا للجدول الذي ٌصدر به  2015
 قرار من وزٌر التؤمٌنات وذلك بالتنسٌق مع وزٌر المالٌة .

 (1مادة )
القانون ٌقصد بالكلمات والعبارات التالٌة المعنى المبٌن فى تطبٌق أحكام هذا 

 قرٌن كل منها:
 أجر االشتراك : - 08

المقابل النقدى الذي ٌحصل علٌه المإمن علٌه من الفئات المشار إلٌها بالبند أوالً 
 ذ( من هذا القانون من جهة عمله األصلٌة لقاء عمله األصلى.2من المادة )

 اإلشتراك علً النحو األتً :وتحدد عناصر أجر 
 األجر الوظٌفً. – 1
 األجر األساسً . – 2
 األجر المكمل . -3
 الجوافز . – 4
 العموالت. – 5
 متً توافرت فٌها الشروط اآلتٌة:الوهبة ،  – 6

أن ٌكون قد جري العرف علً أن ٌدفعها عمالء المنشؤة علً  ( أ)
علً  أساس نسبة مئوٌة محددة مقدما من المبالغ المستحقة

 العمالء.
)ب(أن ٌكون لها صندوق مشترك فً المنشؤة توضع فٌه حصٌلتها 

 لتوزٌعها بٌن العمال. 
بٌن رب العمل والعمال تحدد بموجبها  ا)ج(أن تكون قواعد متفق علٌه
 كٌفٌة توزٌعها علٌهم.
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%  9( نسبة 2( و )1وٌضم الً األجر المشار الٌه بالبندٌن )     
سنوٌا فً أول ٌولٌو من كل عام منسوبة الٌه فً شهر ٌونٌو 

 السابق .
األجر المنصوص علٌه بعقد العمل و ما ٌطرأ علٌه من عالوات )ب( 

المتغٌر بالنسبة مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من األجـر 
للمإمن علٌهم المنصوص علٌهم فى البنود )ب ،ج ، د( من المادة 

(2).  
 وفى جمٌع األحوال ٌراعى فى األجر األساسى ما ٌؤتى : 

األدنى واألقصى السنوى لهذا األجر بقٌمة كل ٌتحدد الحدان  -
، وٌتم زٌادتهما سنوٌاً فى أول ٌولٌو  1/7/2014منهما فى 

% منسوبة إلى كل منهما فى شهر 10من كل عام بنسبة 
ٌونٌو السابق ، وفى تحدٌد الحدٌن المشار إلٌهما ٌراعى 

جبر كل من الحدٌن األدنى واألقصى الشهرى إلى أقرب 
 عشرة جنٌهات.

كله محسوبا باإلنتاج أو األجر/أ( إذا كان1البند ) بمراعاة -
 األجرأجراً أساسٌاً. بالعمولة فٌعتبر هذا

 : وٌقصد به باقى ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه وعلى األخص : األجرالمتغٌر-2
 )أ(الحوافز.

 )ب(العموالت.
 )ج(الوهبة.

 البدالت ، فٌما عدا البدالت التالٌة فال تعتبر جزءا من أجر االشتراك. – 7
)أ(بدل االنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغٌرها من   

البدالت التً تصرف للمإمن علٌه مقابل ما ٌتكلفه من أعباء 
 تقتضٌها أعمال وظٌفته  وٌستثنً من ذلك بدل التمثٌل.

)ب(بدل السكن وبدل الملبس وبدل السٌارة و وغٌرها من البدالت   
 التً تصرف مقابل مزاٌا عٌنٌة.

البدالت التً تستحق نتٌجة ندب المإمن علٌه بعض الوقت داخل )ج(  
 جهة عمله األصلٌة أو خارجها.

)د(البدالت التً تستحق للمإمن علٌه لمواجهة أعباء المعٌشة خارج 
 البالد.

 األجور اإلضافٌة.  - 8
 التعوٌض عن الجهود غٌر العادٌة. – 9

 إعانة غالء المعٌشة. – 10
 االجتماعٌة.العالوات  – 11
 العالوات االجتماعٌة اإلضافٌة. – 12
 المنح الجماعٌة. – 13
 المكافآت الجماعٌة. – 14
      ما زاد علً الحد األقصً لألجر األساسً. – 15
 العالوات الخاصة التً لم ٌتم ضمها الً األجر األساسً. – 16

 ألجر االشتراك.وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون الحدٌن األدنً واألقصً 
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)د(البدالت وٌحدد رئٌس مجلس الوزراء  بناء على عرض 
التؤمٌنات البدالت التى ال تعتبر عنصرا من عناصر أجر وزٌر 

 االشتراك.
 اإلضافٌة. (األجور)ه 

 )و(التعوٌض عن الجهود غٌر عادٌة.
 )ز(إعانة غالء المعٌشة.

 )ح(العالوات اإلجتماعٌة.
 )ط(العالوة اإلجتماعٌة اإلضافٌة.

 )ي(المنح الجماعٌة.
 )ك(المكافؤة الجماعٌة.

 ى األرباح.نصٌب المإمن علٌه ف)ل( 
 )م(ما زاد على الحد األقصى لألجراألساسى.

وٌصدر وزٌر التؤمٌنات قراراً بقواعد حساب عناصر 
 هذااألجر.

وٌعتبر فى حكم العمل األصلى بجهة العمل األصلٌة العمل المنتدب إلٌه 
 المإمن علٌه طول الوقت أو المعار إلٌهداخل البالد.

جنٌه  400اإلشتراك التؤمٌنً عن وفى جمٌع األحوال ٌتعٌن أال ٌقل أجر 
% ( سنوٌا لمدة خمس سنوات ثم تعدل  25شهرٌا وٌزاد هذا الحد بنسبة ) 

% ( سنوٌا ، علً أال ٌقل أجر اإلشتراك التؤمٌنً عن الحد  10الزٌادة إلً ) 
 األدنى لألجر اإلشتراك التؤمٌنً المحدد وفقاً لقانون العمل.
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 (125) مادة
تحسب اإلشتراكات التى ٌإدٌها صاحب العمل على أساس ما ٌستحقه 

 المإمن علٌه من أجر خالل كل شهر. 
وٌراعى فى حساب األجر تحدٌد عدد أٌام العمل فى الشهر بثالثٌن ٌوماً 

 بالنسبة لمن 
 ال ٌتقاضون أجورهم مشاهرة . 

وال تإدى أٌة إشتراكات عن المدد التى ال ٌستحق عنها أجراًأوتعوٌضاً 
 عنه. 

ومع عدم اإلخالل بالحد األدنى ألجر اإلشتراك األساسى ٌكون لوزٌر التؤمٌنات 
ٌصدره بناء على إقتراح مجلس اإلدارة أن ٌحدد أجر اإلشتراك بالنسبة  بقرار

ر وطرٌقة حساب لبعض فئات المإمن علٌهم وطرٌقة حساب هذا األج
 اإلشتراكات وتارٌخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافؤة.

 (115مادة )
صاحب العمل بؤداء االشتراكات المستحقة عن العاملٌن لدٌه وفًقا  ٌلتزم

ألحكام هذا القانون ،  وتشمل الحصة التً ٌلتزم بها والحصة التً ٌلتزم 
 باقتطاعها من أجر المإمن علٌه.

التً ٌإدٌهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمإمن علٌهم وتحسب االشتراكـات 
 ( وفقا لما ٌؤتً:2المشار إلٌهم فً أوالً من المادة )

على أساس ما ٌستحقـه المإمن علٌه من أجر  ( : 2، 1بالنسبة للبندٌن ) ( أ)
 خالل كل شهر.

خالل سنة مٌالدٌة على أسـاس أجورهم فً شهر :  بالنسبة لباقى البنود ( ب)
وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور ، ٌناٌر من كل عام 

فتحسب االشتراكات على أساس أجر شهر االلتحاق بالخدمة وذلك حتى 
 ٌناٌر التالً ثم ٌعامل بعد ذلك على األساس المتقدم.

وٌراعى فً حساب األجر تحدٌد عدد أٌام العمل فً الشهـر بثالثٌن ٌوًما     
 ورهم مشاهرة.بالنسبة لمن ال ٌتقاضون أج

وال تستحق االشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فٌه الخدمـة إال إذا كان   
 شهًرا كامالً وتستحق االشتراكات كاملًة عن الشهر الذي تنتهً فٌه الخدمة.  

وٌعفى المإمن علٌه وصاحب العمل من االشتراكات المستحقة عن مدة   
 التجنٌد اإللزامً.

  (131 ) مادة
تحسب اإلشتراكات عن األجر األساسى  125أحكام المادة إستثناء من 

التى ٌإدٌها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور 
على أساس أجورهم فى شهر ٌناٌر من كل  المإمن علٌهم خالل سنة مٌالدٌة

 سنة.
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وتحسب اإلشتراكات المستحقة عن األجر المتغٌر على أساس تلك األجور 
 اٌر وأبرٌل وٌولٌو وأكتوبر من كل سنة.فى أشهر ٌن

 (132مادة ) 
تحسب اإلشتراكات المستحقة عن المإمن علٌهم المشار إلٌهم بالمادة 

على أساس أجر الشهر الذى  السابقة الذٌن ٌلتحقون بالخدمة بعد شهر ٌناٌر
األساس إلتحقوا فٌه بالخدمة وذلك حتى ٌناٌر التالى ثم ٌعاملون بعد ذلك على 

 المبٌن فى المادة السابقة. 
وبالنسبة للمإمن علٌهم الذٌن ٌنطبق علٌهم هذا القانون ألول مرة تحسب 
اإلشتراكات المستحقة عن األجر األساسى على أساس أجر الشهر الذى ٌبدأ  

فٌه سرٌان هذا القانون علٌهم حتى ٌناٌر التالى ثم ٌعاملون بعد ذلك على 
 .بقةاألساس المبٌن فى المادة السا

على  وفى جمٌع األحوال تحسب اإلشتراكات المستحقة عن األجر المتغٌر
أو فى الشهر الذى ٌبدأ  أساس تلك األجور فى الشهر الذى إلتحقوا فٌه بالخدمة

فٌه سرٌان هذا القانون علٌهم بحسب األحوال ثم ٌعاملون بعد ذلك على األساس 
 المبٌن فى المادة السابقة. 

كاملة عن الشهر الذى تبدأ فٌه الخدمة وال تستحق وتستحق اإلشتراكات 
 عن جزء الشهر الذى تنتهى فٌه. 
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 2007لسنة   554قرار رقم 
 القواعد المنفذة لقانون التؤمٌن االجتماعى بشؤن

 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

الالئحة التنفٌذٌة لقانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون 
( 2437الصادرة بقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم ) 2019لسنة  148رقم 

  2021لسنة 

 (3مادة ) 
 تسري أحكام القانون على فئة العاملٌن لدى الغٌر التالً بٌانهم:

العاملٌن المدنٌٌن بالجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة والمإسسات  -1
 الجهات. االقتصادٌة التابعة ألي من هذهالعامة والوحدات 

العاملٌن بوحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام وغٌرها من الوحدات  -2
االقتصادٌة التابعة لها، بما فً ذلك رإساء وأعضاء مجالس اإلدارة 

 المنتدبٌن فً شركات قطاع األعمال العام.
العاملٌن المإقتٌن والعرضٌٌن والموسمٌٌن بالجهات المنصوص علٌها  -3

 بالبندٌن السابقٌن. 
العاملٌن بالقطاع الخاص الخاضعٌن ألحكام قانون العمل، مع مراعاة ما  -4

 ٌؤتً: 
 سنة فؤكثر.   18أن ٌكون سن المإمن علٌه  -أ 
أن تكون عالقة العمل التً تربط المإمن علٌه بصاحب العمل  -ب 

عتبر عالقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي ٌزاوله منتظمة، وت
العامل ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان 

 ٌستغرق ستة أشهر على األقل. 
ٌُستثنى من هذا الشرط عمال المقاوالت وعمال الشحن والتفرٌغ  و
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 وعمال الصٌد وعمال النقل البري.
 .التوظف أو قانون العملاألجانب الخاضعٌن ألحكام قوانٌن  -5
أن ٌكون سن المإمن ، بشرط المشتغلٌن باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل  -6

، وأال ٌكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد سنة فؤكثر 18علٌه 
ا لقضاء حاجات  ًٌ للسكن الخاص وأال ٌكون العمل الذي ٌمارسه العامل ٌدو

 شخصٌة للمخدوم أو ذوٌه.
بشرط أن ، حب العمل الذٌن ٌعملون لدٌه وٌعولهم فعالً أفراد أسرة صا - 7

( 4تتوفر بشؤنهم الشروط المنصوص علٌها فً البندٌن )أ، ب( من البند )
 .من هذه المادة

 (18 ) مادة
ٌقصد بؤجر اإلشتراك كل ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه من مقابل نقدى 

 من جهة عمله األصلٌة لقاء عمله األصلى وٌشمل:
 : ًً   األجر األساسى وٌقصد به :أوالً
بالنسبة للمإمن علٌهم العاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة  -1

والهٌئات العامة والقطاع العام وقطاع األعمال العام الذٌن تربطهم بجهات 
 عملهم عالقة عمل الئحٌة : 

األجر المنصوص علٌه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف وما ٌضم 
 إلٌه من عالوات . 

النسبة للمإمن علٌهم العاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات ب  - 2
 العامة ممن خضعوا ألحكام قانون الخدمة المدنٌة .

 (53مادة )
ٌتحدد الحد األدنى ألجر االشتراك بالنسبة للمإمن علٌهم المشار إلٌهم 

جنٌه   1000بواقع  1/1/2020( من هذه الالئحة اعتباًرا من 3بالمادة )
ا وٌتحدد حده االقصى بواقع  ًٌ ا. 7000شهر ًٌ  جنٌه شهر

%( فً أول ٌناٌر من كل  15)وٌتم زٌادة الحدٌن األدنى واألقصى بواقع 
عام منسوبة إلٌه فً شهر دٌسمبر السابق لمدة سبع سنوات ثم ٌتم زٌادة هذٌن 

الحدٌن بنسبة التضخم، وٌراعى جبر الحدٌن األدنى واألقصى الشهري إلى 
 أقرب مائة جنٌه.

مجموع البدالت المستبعدة من أجر وفً جمٌع االحوال ٌجب أال ٌجاوز 
 أجر اشتراك المإمن علٌه.  %( من30االشتراك )
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بالنسبة للمإمن علٌهم  30/6/2015األجر األساسً فً  –أ 
 الموجودٌن بالخدمة فً هذا التارٌخ .

 2015/ 30/6بالنسبة للمإمن علٌهم الذٌن ٌلتحقون بالخدمة بعد  –ب 
 المرفق . 13ٌتحدد األجر األساسً لهم وفقا للجدول رقم 

% سنوٌا فً  9وٌضم إلً األجر المشار إلٌه بالبندٌن )أ( ،  )ب( نسبة 
أول ٌولٌو من كل عام منسوبة إلً األجر األساسً فً شهر ٌونٌو 

 علً أن تستقطع من األجر المتغٌر.السابق ، 
 1ت المشار إلٌها  بالبندٌن )بالنسبة للمإمن علٌهم العاملٌن بالجها -3
 ( الذٌن تربطهم بجهات عملهم عالقة عمل تعاقدٌة أوعرضٌة :  2، 

األجر المنصوص علٌه بعقد العمل وما ٌضاف إلٌه من عالوات أو 
  مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من األجر المتغٌر.زٌادات 

بالنسبة للمإمن علٌهم العاملٌن بالقطاع الخاص والمشتغلٌن  -4
باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل وافراد اسره صاحب العمل الذٌن 

 ٌعملون لدٌه وٌعولهم : 
األجر المنصوص علٌه بعقد العمل وما ٌطرأ علٌه من 

 مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من األجر المتغٌر.عالوات 
 جمٌع االحوال ٌراعى فى االجر االساسى ما ٌاتى وفى 

جنٌها  180بقٌمه  1/7/2016ٌتحدد الحد االدنى لهذا االجر فى  -ا
%  10شهرٌا وٌتم زٌادته سنوٌا فى اول ٌولٌو من كل سنه بنسبه 

 منسوبه الٌه فى شهر ٌونٌو السابق .
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  1240بقٌمه  1/7/2016ٌتحدد الحد االقصى لهذا االجر فى  -ب
%  10ها شهرٌا وٌتم زٌادته سنوٌا فى اول ٌولٌو بنسبه جنٌ

 منسوبه الٌه فى شهر ٌونٌو السابق
وٌراعى جبر الحدٌن االدنى واالقصى الشهرى الى اقرب عشره 

 جنٌهات 
بمرعاه البند )ا( ، اذا كان االجر كله محسوبا باالنتاج او بالعموله –ج 

حد االقصى المشار فٌعتبر هذا االجر اجرا اساسٌا بما الٌجاوز ال
 الٌه سنوٌا 

  : األجر المتغٌر وٌقصد به : ثانٌاً 
 باقى ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه وعلى األخص : 
 الحوافز. -1
 العموالت. -2
 ، متى  توافرت فى شؤنها الشروط اآلتٌة : الوهبة -3

أن ٌكون قد جرى العرف بؤن ٌدفعها عمالء المنشؤة على   -أ 
مقدماً من المبالغ المستحقة على أساس  نسبة مئوٌة محددة 

 العمالء.
أن ٌكون لها صندوق مشترك بالمنشؤة توضع فٌه حصٌلتها   -ب 

 لتوزٌعها بٌن العمال.
أن ٌكون هناك قواعد متفق علٌها بٌن رب العمل والعمال   -ج 

 تحدد بموجبها كٌفٌة توزٌعها علٌهم.
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ءا من أجر البدالت ، فٌما عدا البدالت التالٌة فال تعتبر جز  - 4
 1984لسنة  679االشتراك وفقاً لقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  

:- 
بدل اإلنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغٌرها من  -أ 

البدالت التى تصرف للمإمن علٌه مقابل ما ٌتكلفه من أعباء 
 تقتضٌها أعمال وظٌفته وٌستثنى من ذلك بدل التمثٌل.

وبدل السٌارة وغٌرها من البدالت بدل السكن وبدل الملبس  -ب
  .التى تصرف مقابل مزاٌا عٌنٌة

البدالت التى تستحق نتٌجة ندب المإمن علٌه بعض الوقت  -جـ
 أو خارجها. داخل جهة عمله األصلٌة

البدالت التى تستحق للمإمن علٌه لمواجهة أعباء المعٌشة  -د 
 خارج البالد.

وٌشترط أال ٌجاوز مجموع البدالت المستبعدة من أجر اإلشتراك                 
 قٌمة أجر اإلشتراك  األساسً للمإمن علٌه. 

 األجور اإلضافٌة. - 5
 التعوٌض عن جهود غٌر عادٌة. - 6
 إعانة غالء المعٌشة. - 7
 العالوات اإلجتماعٌة. - 8
 العالوة اإلجتماعٌة اإلضافٌة. - 9

 المنح الجماعٌة. - 10
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 المكافآت الجماعٌة. - 11
 نصٌب المإمن علٌه فى األرباح. - - 12
 ما زاد على الحد األقصى لألجر األساسى. - 13
 العالوات الخاصة التى لم ٌتم ضمها لألجر األساسى.  - 14

وٌعتبر فً حكم األجر المتغٌر الفرق بٌن األجر محل االشتراك ، 
 والحد األدنً المقرر قانونا .

ون الحد االقصى الجر االشتراك المتغٌر ٌك 1/7/2018واعتبارا من 
جنٌها سنوٌا وٌزاد الحد االقصى فى بداٌه كل سنه مٌالدٌه  40320بواقع 
% من الحد االقصى لهذا االجر فى نهاٌه السنه السابقه ، وفى  20بنسبه 

تحدٌد الحد االقصى السنوى ٌراعى جبر الحد االقصى الشهرى الى اقرب 
 عشره جنٌهات .

 1/7/2016الحوال ٌراعى اال ٌقل إجمالً اجر االشتراك فً وفى جمٌع ا
% سنوٌا من الحد  25جنٌه شهرٌا وٌزاد هذا الحد الدنً بنسبة  400عن 

األدنً لهذا األجر فً نهاٌة السنة السابقة لمدة خمس سنوات ، ثم تعدل 
% سنوٌا ، علً أال ٌقل عن الحد االدنى لالجور المحدد  10الزٌادة إلً 

 انون العمل المشار إلٌه .وفقا لق

 ( 23) مادة
تحسب اإلشتراكات  التً ٌإدٌها صاحب العمل عن المإمن علٌهم   

من العاملٌن بالجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة والقطاع العام وقطاع 
علً أساس ما ٌستحقه المإمن علٌه من أجر خالل كل شهر وذلك األعمال العام 

 (63مادة )
ٌُراعى فً تحدٌد االشتراكات التً ٌإدٌها صاحب العمل عن المإمن 

العام علٌهم من العاملٌن بالجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة والقطاع 
 وقطاع األعمال العام ما ٌؤتً: 
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 بمراعاة ماٌلى : 
اإلستقطاعات من األجور بسبب الجزاء اإلداري أو  أن -1

الغرامات أوخصم ساعات التؤخٌرال تعتبر تخفٌضاً لألجر وٌتعٌن تحصٌل 
 اإلشتراكات علً أساس  األجر اإلجمالً دون تخفٌض.

تستحق اإلشتراكات عن مدد الوقف عن العمل إحتٌاطٌاً أو بقوة  -2
خالل هذه المدد دون اإلخالل  القانون علً أساس األجر المستحق للمإمن علٌه
صرفه من األجر إذا تقرر  بسداد اإلشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف

تقرر ما صرفه إلٌه أو رد اإلشتراكات السابق سدادها عن مدة اإلٌقاف إذا 
 فصل المإمن علٌه بؤثر رجعً من تارٌخ اإلٌقاف.

حاالت الترخٌص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من  -3
 جر وفقا لتآتى : األ

) أ ( تإدى اإلشتراكات عن األجر األساسى على أساس  كامل هذا األجر 
 بإفتراض مباشرة المإمن علٌه لعمله كل أٌام العمل الرسمٌة. 

 )ب( تإدى اإلشتراكات عن األجر المتغٌر كما ٌلى : 
عناصر األجر المتغٌر المرتبط تحدٌد قٌمتها بمستوى أداء العامل  (1

ٌإدى عنها اإلشتراكات على أساس ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه من هذه 
 العناصر بالفعل. 

باقى عناصر األجر المتغٌر تإدى عنها اإلشتراكات  على أساس   (2
 أٌام العمل.كامل قٌمة هذه العناصر بإفتراض مباشرة المإمن علٌه لعمله كل 

وال تإدى أٌة إشتراكات عن مدد الغٌاب التى ال ٌستحق عنها المإمن  

ال تعتبر االستقطاعات من األجور بسبب الجزاء اإلداري أو الغرامات أو  -1
خصم ساعات التؤخٌر تخفًٌضا لألجر وٌتعٌن تحصٌل االشتراكات على 

 أساس األجر اإلجمالً دون تخفٌض.
ا أو بقوة القانو -2 ًٌ ن تستحق االشتراكات عن مدد الوقف عن العمل احتٌاط

على أساس األجر المستحق للمإمن علٌه خالل هذه المدد دون اإلخالل 
بسداد االشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من األجر إذا 

تقرر صرفه إلٌه أو رد االشتراكات السابق سدادها عن مدة اإلٌقاف إذا ما 
 تقرر فصل المإمن علٌه بؤثر رجعً من تارٌخ اإلٌقاف.

بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من األجر تإدى حاالت الترخٌص  -3
االشتراكات على أساس كامل هذا األجر بافتراض مباشرة المإمن علٌه 

 لعمله كامل الوقت. 
تعتبر المدد التً ال ٌستحق عنها المإمن علٌه أجًرا أو تعوًٌضا عن األجر  -4

 فً حكم اإلجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت عالقة العمل قائمة.
 



 2السند القانونً لتحدٌد األجر المتغٌرفى استمارة 
 )المرتبطة باالنتاج( عن السنه السابقة فى كل من على أساس متوسط عناصر هذا األجر

 1975لسنة  79قانون التؤمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 2019لسنة  148وقانون التمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 

                   w: www.elsayyad.net                                                 2022/  09/  20                                               محمد حامد الصٌاد                         

13/19                                           

 
 
 
 

لسنة  148قانون التمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  1975لسنة  79قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
2019 

وتحدد مدد الغٌاب المشار إلٌها وفقاً ألنظمة أو تعوٌضاً عن األجر علٌه أجراً،
العاملٌن بالدولة والقطاع العام وقطاع األعمال العام بما ال ٌجاوز خمسة عشر 

خالل السنة المٌالدٌة الواحدة وإذا  زادت  ٌوماً متصلة أو ثالثٌن ٌوماً متقطعة
المدة عن ذلك تعتبر فى حكم اإلجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت عالقة 

 العمل قائمة.

 ( 25) مادة
تحسب اإلشتراكات المستحقة علً أصحاب األعمال فً القطاع  

 (.6(،)2(،)1ستمارات أرقام )إلالخاص من واقع البٌانات الواردة با
فإذا لم ٌقدم صاحب العمل البٌانات الخاصة بعماله وأجورهم بموجب 

الواجبة اإلستمارات المشار إلٌها فً المواعٌد المحددة لذلك حسبت اإلشتراكات 
األداء على أساس آخر بٌان قدم منه للصندوق وذلك إلى حٌن حساب 

 اإلشتراكات  المستحقة فعالً.
وفً حالة عدم تقدٌم تلك البٌانات أوعدم وجود المستندات والسجالت 

عنه  التً ٌلتزم بحفظها ٌكون حساب اإلشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر
مختص، وٌراعى أن ٌوضح التقرٌر تحرٌات أجهزة التفتٌش بالصندوق ال

 التحرٌات واألسس التى بنى علٌها.  مصدر
وتتم تحرٌات صندوق التؤمٌن اإلجتماعى للعاملٌن بقطاع األعمال العام 

والخاص عن طرٌق أجهزة التفتٌش وتثبت هذه التحرٌات فً النماذج المعدة 
( وغٌرهم لهذا الغرض من واقع مناقشة طرفً العالقة )العامل وصاحب العمل

الموجودة لدي صاحب العمل  سترشاد بؤقوالهم والسجالت والدفاترإلممن ٌمكن ا

 (64مادة )
تحسب االشتراكات المستحقة على أصحاب األعمال فً القطاع الخاص 

( المرافقة 6(، )2(، )1من واقع البٌانات المقدمة منهم وفًقا للنماذج أرقام )
 لهذه الالئحة.

فإذا لم ٌقدم صاحب العمل البٌانات الخاصة بعماله وأجورهم بموجب 
حسبت االشتراكات الواجبة  النماذج المشار إلٌها فً المواعٌد المحددة لذلك

األداء على أساس آخر بٌان قدم منه للهٌئة وذلك إلى حٌن حساب االشتراكات 
 المستحقة فعالً.

وفً حالة عدم تقدٌم تلك البٌانات أو عدم وجود المستندات والسجالت التً 
ٌلتزم بحفظها ٌكون حساب االشتراكات المستحقة طبًقا لما تسفر عنه تحرٌات 

فتٌش بالهٌئة، وٌراعى أن ٌوضح التقرٌر مصدر التحرٌات واألسس أجهزة الت
 التً بنى علٌها. 

وتتم تحرٌات الهٌئة عن طرٌق أجهزة التفتٌش وتثبت هذه التحرٌات فً 
تقرٌر التحرٌات المعد لهذا الغرض من واقع مناقشة طرفً العالقة )العامل 

لسجالت والدفاتر وصاحب العمل( وغٌرهم ممن ٌمكن االسترشاد بؤقوالهم وا
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عتماد علٌها وٌوقع كل من العامل وصاحب إلأو أٌة مستندات أخرى ٌمكن ا
المشار إلٌها علً أن ٌإشر المفتش تفصٌال وٌوضح  اإلستماراتالعمل علً 

 .باألستماراتمصادر البٌانات التً أثبتها 

الموجودة لدي صاحب العمل أو أٌة مستندات أخرى ٌمكن االعتماد علٌها وٌوقع 
كل من العامل وصاحب العمل على االستمارات المشار إلٌها على أن ٌإشر 

 المفتش تفصٌالً وٌوضح مصادر البٌانات التً أثبتها باالستمارات.

 (70مادة ) 
ت المستحقة عن العاملٌن لدٌه وفًقا ٌلتزم صاحب العمل بؤداء االشتراكا

ألحكام القانون وتشمل الحصة التً ٌلتزم بها والحصة التً ٌلتزم باقتطاعها من 
 أجر المإمن علٌه.

وتحسب االشتراكـات التً ٌإدٌهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمإمن علٌهم 
 ( من هذه الالئحة وفًقا لما ٌؤتً:3المشار إلٌهم فً المادة )

( 3( من المادة )3، 2، 1لمإمن علٌهم المشار إلٌهم بالبنود )بالنسبة ل -1
على أساس ما ٌستحقـه المإمن علٌه من أجر خالل كل  من هذه الالئحة:

 شهر.
 ( من هذه الالئحة:3بالنسبة لباقً المإمن علٌهم المشار إلٌهم بالمادة ) -2

خالل سنة مٌالدٌة على أسـاس األجر أو الدخل فً شهر ٌناٌر من كل 
عام، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد شهر ٌناٌر فتحسب االشتراكات 
على أساس أجر شهر االلتحاق بالخدمة وذلك حتى ٌناٌر التالً ثم ٌعامل 

 بعد ذلك على األساس المتقدم.
ٌُراعى فً حساب أجر االشتراك تحدٌد عدد أٌام العمل فً الشهـر  و

 أجورهم مشاهرة. بثالثٌن ٌوًما بالنسبة لمن ال ٌتقاضون
وال تستحق االشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فٌه الخدمـة إال إذا كان شهراً 
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 كامالً وتستحق االشتراكات كاملًة عن الشهر الذي تنتهً فٌه الخدمة. 
ٌُعفى المإمن علٌه وصاحب العمل من االشتراكات المستحقة عن مدة  و

 التجنٌد اإللزامً.
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 2007( لسنة 554ي رقم )( قرار وزار 2نموذج رقم ) 
 طلب اشتراك منشؤة 

 أو إخطار تعدٌل بٌانات المإمن علٌهم وأجورهم
 200فــــً     /     /    

 
-----------------------------------------------------------------أقـــر أنا

 بؤن إجمالً أعداد المإمن ----------------------------------------بصفتً -
 عامال .  ----------------------------------------------علٌهم

------------------     ------------------وأن أجور الشهر الحالً األساسٌة  
وأن جمٌع  -------------------------     ---------------------والمتغٌرة  -

 البٌانات الواردة بهذه اإلستمارة وملحقاتها صحٌحة.
-----------------------------------------صاحب العمل أو المدٌر المسئول  
روجعت بٌانات هذا الطلب على طلبات اشتراك المإمن علٌهم ووجدت  -

 صحٌحة.
      ----------------------مستلم اإلستمارة/   20تحرٌرا فً:       /      /       

 ------------------------------------------------تم مطابق التوقٌع بمعرفتً/
     ----------------------------) أنظــر خلفه (             أخصائً اإلشتراك   

روجع   --------------------------------------------------------سجل آلٌا/
 ---------------------------------------------------------------آلٌا/

   

 ( 2نموذج رقم ) 
 طلب اشتراك منشؤة

 20تعدٌل بٌانات المإمن علٌهم وأجورهم فً     /     /    أو إخطار 
 2022لسنة  487رقم  قرار رئٌس مجلس الوزراءتم تعدٌل هذا النموذج ب

 (2022فبراٌر سنة  7  فى الجرٌدة الرسمٌة)ُنشر  المرفق

 قبل التعدٌلالنص 

 ------------------بصفتً --------------------------------------أقـــر أنا
 عامالً.  ---------بؤن إجمالً أعداد المإمن علٌهم

وأن جمٌع البٌانات  ------------     ------------وأن أجور الشهر الحالً 
الواردة بهذا النموذج وملحقاته صحٌحة )األجر الشامل لحساب اشتراكات 

 التؤمٌن الصحً الشامل(.
 -------------------------------المسئول توقٌع صاحب العمل أو المدٌر

روجعت بٌانات هذا الطلب على طلبات اشتراك المإمن علٌهم ووجدت 
 صحٌحة.

      ------------------------مستلم النموذج/
   ------------------------تمت مطابقة التوقٌع بمعرفتً/ 

--------------------سجل آلٌا/  ------------------------أخصائً االشتراك/
 ------------------------روجع آلٌاً/  ----

                                                                                                                                                                                                                     20تحرًٌرا فً:         /      /     
 ) أنظــر خلفه (

 قرش جنٌـه
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    إرشــــــــــــادات
وتقدم إلى مكتب الصندوق ( تحرر هذه االستمارة من أصل وصورتٌن  1) 

ٌانات جمٌع متضمنة ب المختص خالل أسبوعٌن من تارٌخ بدء النشاط
العاملٌن بما فٌهم المتدرجٌن والتالمٌذ الصناعٌٌن والطالب المشتغلٌن فً 

 مشروعات التشغٌل الصٌفً.
 ( تقدم هذه االستمارة وفقا لما ٌلً: ـ 2)  

  فً ٌناٌر من كل عام بالنسبة لألجر   :منشآت القطاع الخاص
نسبة االساسى ، وفى ٌناٌر وابرٌل وٌولٌو وأكتوبر من كل عام بال

 لألجر المتغٌر.
  ًمنشآت القطاع الحكومً والقطاع العام وقطاع األعمال العام : ف

 ٌولٌو من كل عام. 
  كما تقدم فً أي تارٌخ خالل العام ٌصدر فٌه قانون أو قرار

من قانون التؤمٌن  132بتعدٌل األجور مع مراعاة أحكام المادة 
 .1975لسنة  79االجتماعً رقم 

االستمارة عن األجر المتغٌر فً ابرٌل أو ٌولٌو أو أكتوبر عدم تقدٌم (  3)  
حتى موعد تقدٌم االستمارة الالحقة ٌعد قرٌنة على عدم تعدٌل األجر 

 المتغٌر خالل تلك الفترة.
 ( ٌجوز ألصحاب األعمال تقدٌم االستمارة على طابعات الحاسب اآللً. 4)  

 )لم تعدل( إرشــــــــــــادات
وٌقدم إلى مكتب ٌحرر هذا النموذج من أصل وصورتٌن  (1

 الهٌئة المختص خالل أسبوعٌن من تارٌخ بدء النشاط
بٌانات جمٌع العاملٌن بما فٌهم المتدرجٌن والتالمٌذ  امتضمن

الصناعٌٌن والطالب المشتغلٌن فً مشروعات التشغٌل 
 الصٌفً.

 ٌقدم هذا النموذج فً المواعٌد التالٌة: (2
 :ٌناٌر من كل عام منشآت القطاع الخاص. 
  كما ٌقدم فً أي تارٌخ خالل العام ٌصدر فٌه قانون أو قرار

 بتعدٌل األجور.
ألصحاب األعمال تقدٌم هذا النموذج إلكترونٌاً وفقاً ٌجوز  (3

 للقواعد التً تحددها الهٌئة.
 

 

  

 

 
 



 2السند القانونً لتحدٌد األجر المتغٌرفى استمارة 
 )المرتبطة باالنتاج( عن السنه السابقة فى كل من على أساس متوسط عناصر هذا األجر

 1975لسنة  79قانون التؤمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 2019لسنة  148وقانون التمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 

                   w: www.elsayyad.net                                                 2022/  09/  20                                               محمد حامد الصٌاد                         

18/19                                           

 
 
 
 

 قرار رئٌس مجلس الوزراء

 2022لسنة  487رقم 

 بتعدٌل الالئحة التنفٌذٌة لقانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات

 2021لسنة  2437الصادرة بقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 

 الوزراءرئٌس مجلس 

 بعد االطالع على الدستور ؛

 ؛ 2003لسنة  12وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

 148وعلى قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 ؛ 2019لسنة  

 ؛ 2021لسنة  2437ء رقم وعلى الالئحة التنفٌذٌة لقانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادرة بقرار رئٌس مجلس الوزرا

 قـــــــــــرر:

 )المادة األولى(

 ( المرافق لالئحة التنفٌذٌة لقانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات المشار إلٌها النموذج المرافق لهذا القرار .2ٌُستبدل بالنموذج رقم )

 )المادة الثانٌة(

ٌُعمل به من الٌ  وم التالى لتارٌخ نشره .ٌنشر هذا القرار فى الجرٌدة الرسمٌة ، و

 هـ 1443رجب سنة  6صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 

 ( .2022فبراٌر سنة  7)الموافق                    

 رئٌس مجلس الوزراء

 دكتور/ مصطفى كمال مدبولى                                              
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