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  اهليئة القومية للتأمني االجتماعى
  ٢٠٢٢ لسنة ٨٦٥قرار رقم 

 تعديل بعض أحكام نظام التأمين االجتماعي بشأن
 الدوليى ص البديل للعاملين بالبنك التجارالخا

 ىيئة القومية للتأمني االجتماعرئيس جملس إدارة اهل
ى ن أنظمة التـأمين االجتمـاع  أ بش۱۹۸۰ لسنة ٦٤طالع على القانون رقم    بعد اال 

 ؛ ١٩٨٥ لسنة ٥٢التنفيذية الصادرة بقرار وزير التأمينات رقم  الخاص البديلة والئحته
  ١٤٨نات االجتماعيـة والمعاشـات الـصادر بالقـانون رقـم         وعلى قانون التأمي  

 ؛ التنفيذية  والئحته٢٠١٩لسنة 
 بشأن إعـادة تـسجيل نظـام        ١٩٨٥ لسنة   ١٠٢وعلى قرار وزير التأمينات رقم      

 ؛ى الدولى البديل للعاملين بالبنك التجار الخاصى التأمين االجتماع
ى ندوق التأمين االجتمـاع وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لص   

  ٢٥/٣/٢٠٢١المنعقـدة بتـاريخ     ى  الـدول ى  للعاملين بالبنـك التجـار     الخاص البديل 
 النظام ؛ بالموافقة على تعديل بعض أحكام الئحة

  ١٤/٤/٢٠٢١وعلى موافقة مجلس إدارة الـصندوق بجلـسته المنعقـدة بتـاريخ          
 ؛ الئحة النظام على تعديل بعض أحكام

  ضـة علينـا مـن لجنـة الـشئون القانونيـة والتأمينيـة             وعلى المذكرة المعرو  
  ؛٢٠٢٢  /    / والفنية بتاريخ 

 :رر ــــــق
  )املادة األوىل( 

  ، ) ، ل ، م    ـھ( بنـود    ٣،  ) فقـرة أولـى    (١يستبدل بنصوص المـواد أرقـام       
٥ ـ ( ٥۳، ٢۲،  ۱۹ ،   ١٤  ، ۱۰،  ) بنـد ب   (ا ثاني ، ۲٤ ،٤١، ۳۹ ، ۳۸ ، ٦۳، ) أد بن

  :النصوص اآلتية ٦٩ ، ٦١ ، ٥٨، ) ـج بند( ٤٩
 : فقرة أولى ١مادة 

ى الـدول ى الخاص البديل للعاملين بالبنك التجـار  ى  ينشأ صندوق للتأمين االجتماع   
 -ى  الـدول ى   البنك التجار  -أحكام هذا النظام ويكون مقره القرية الذكية         يختص بتنفيذ 
 .ى  الدور األرض-المبنى األول 
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   :) ، م ، لـھ( بنود ٣مادة 
  :فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ

يقصد به كل ما يحصل عليه      ) ٦(مع عدم اإلخالل بأحكام المادة       : األجر   )ـھ(بند  
  :ويشملى من البنك لقاء عمله األصلى نقد المؤمن عليه من مقابل

ا لما تقـضى    يتقاضاه المؤمن عليه وفقً   ى  الذى  األجر الشهر : ى   األجر األساس  -١
   .كبه لوائح البن

ـ           ى   باق -۲ ا كانـت   ما يحصل عليه المؤمن عليه من عناصر األجر األخـرى أي
   جنيـه مـصري  ٨١٠٠ويكون الحـد األدنـى ألجـر االشـتراك بالنظـام           مسمياتها

٢٠٢١ا من يناير اعتبار 

  ،ى   اللجنة الطبيـة بالهيئـة المعنيـة بالتـأمين الـصح           : اللجنة الطبية    )ل(بند  
 .وتقدير درجاته  زويعهد إليها بإثبات حاالت العج

   قانون التأمينات االجتماعيـة والمعاشـات الـصادر بالقـانون          :القانون  ) م(بند  
 ٢٠١٩ لسنة ١٤٨رقم 

  :)بند ب( ثانيا )٥(مادة 

 :ى زايا الصندوق على النحو التالوتمول م

  من أجر االشتراك يلتزم بها البنك ،       )٪١٧(بـ  مزايا تأمين المرض ويمول     ) ب(
حساب لتأمين المرض ويرحل إليه فائض اإليرادات عن         دوقالصنى  ويفرد ف 

 .التزم البنك بتسويته  هذا الحسابى المصروفات فإذا طرأ عجز ف

  :الحاالت اآلتيةى ستحق المعاش في - ١٠مادة 

 انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه الفعلية             )أ  ( 
  .قلا على األشهر ١٢٠النظام ى ف

   انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفـاة أو العجـز الكامـل أو العجـز الجزئـي                )ب(
ا كانـت مـدة     وجود عمل آخر له لدى البنك وذلك أي        المستديم متى ثبت عدم   

  .التأمينى اشتراكه ف
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ـ     ى  ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى البنك ف        ى حالة ثبوت العجـز الجزئ
ا للقرار الصادر بشأن لجنة إثبـات       فقًاللجنة المشكلة و   إليه بقرار من   المشار

للمـؤمن عليـه صـاحب العجـز      عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل  
  .بديلى ن اجتماعيالمنتفع بنظام تأمى الجزئ

ـ(  خالل سنة من تاريخ انتهـاء       ا كامالً  وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجز       )ج
    .فعة الواحدةعدم تجاوزه سن الستين وعدم صرف تعويض الد خدمته وبشرط

   انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير بلوغ سـن الـشيخوخة أو العجـز أو الوفـاة           )د(
 علـى األقـل وتقـدم       ا شهر ٢٤٠النظام  ى  اشتراكه الفعلية ف   متى كانت مدة  

 .المؤمن عليه بطلب للصرف 
ـ(  وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهـاء               )ھ

 علـى األقـل     ا شهر ١٢٠التأمين  ى  مدة اشتراكه الفعلية ف     كانت خدمته متى 
 .وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة  وبشرط عدم تجاوزه سن الشيخوخة

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر له شروط استحقاق المعـاش        - ١٤مادة  
 اشـهر عـشر   ى   من أجر اإلثن   )٪١٨(يقدر بواقع   ى  الذ استحق تعويض الدفعة الواحدة   

 .النظام ى األخيرة عن كل سنة من سنوات االشتراك ف
 .الحاالت المنصوص عليها بالقانون ى ويستحق هذا التعويض ف

 يصرف مبلـغ التعـويض      )٨،  ٧،  ٦(البنود  ى  الحاالت المنصوص عليها ف   ى  وف
 من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تـاريخ           )٪٨(مقداره   امضافا إليه مبلغً  

 .استحقاق الصرف  ء الخدمة حتى تاريخانتها
 مع عدم اإلخالل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بـشأن القواعـد      - ١٩مادة  

الخـاص البديلـة ونظـام      ى  االنتقال بين أنظمة التأمين االجتماع     حاالتى  تتبع ف ى  الت
يخ تارى  المحول عن مدد االشتراك السابقة عل      العام ، يحسب بالمبلغ   ى  التأمين االجتماع 

أو أحـد أنظمـة   ى االجتمـاع  ظل قانون التأمينى قضيت فى  االلتحاق للعمل بالبنك الت   
  مـن هـذا النظـام     ) ١٦(البديلة مدة تقدر وفقـا ألحكـام المـادة          ى  التأمين االجتماع 

ـ      ى  أساس السن وأجر االشتراك ف    ى  وعل   ا للجـدول  تاريخ االلتحاق بخدمة البنـك ووفقً
 .المرفق ) ۳(رقم 
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 )۱۰(البند د مـن المـادة   ى يها فالمعاش لتوافر الحالة المنصوص عل يسوى - ۲۲مادة  
  بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المـؤمن عليـه بالجـدول    ) المبكر المعاش(

  .تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية تاريخى المرفق ف) ١(رقم 
يمـة   مـن ق )٪٥٠(الصندوق إعانة عجز تقدر بواقع    ى   يؤد  :)أبند  ( - ٣٥مادة  

المعاونـة  ى  المستديم إذا قررت اللجنة الطبية أن صاحبه يحتاج إل         معاش العجز الكامل  
حياته اليومية ويوقف صرف هذه اإلعانة بتحـسن      خر للقيام بأعباء  آالدائمة من شخص    

ـ          حالـة االلتحـاق بعمـل أو بوفـاة    ى حالة العجز وفقا لما تقرره اللجنة الطبيـة أو ف
 .صاحب المعاش 

المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحـق     ى  ذا توف  إ - ٣٦مادة  
ـ       طبقً معاشى  تقاضى  ف   البـاب الثـامن  ى ا للشروط واألوضاع واألحكـام المقـررة ف

المرافق لهـذا القـانون مـن أول    ) ٧(بالجدول رقم  ا لألنصبة المقررة من القانون ووفقً  
 .حدثت فيه الوفاة ى الشهر الذ

   :اآلتيةالحاالت ى فى لتعويض اإلضافيستحق مبلغ ا - ٣٨مادة 
أو الوفاة متى أدى    ى   انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الجزئ         )أ  ( 

 .ا شًاستحقاقه معا ذلك إلى
  . ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمـة             )ب(

المعاش ى  لوفاة لمستحق  ل استحقاقهحاالت  ى  فى  يؤدی مبلغ التعويض اإلضاف   و
مـستحق  ى  سوی مستحق واحد أدى إليه بالكامل فإذا لم يوجد أ          فإذا لم يوجد  

 .صرف للورثة الشرعيين 
ـ  لنسبة من أجر اال    معادالًى   يكون مبلغ التعويض اإلضاف    - ۳۹مادة   عـشر  ى  ثن

ا األخيرة وذلك    اشهرـ     ى  لسن المؤمن عليه ف    تبع   ا للجـدول  تـاريخ االسـتحقاق ووفقً
  .المرفق) ٥(رقم 

ـ  )٪٥٠(بنـسبة   ى  جميع األحوال يزاد مبلغ التعويض اإلضاف     ى  وف الحـاالت  ى   ف
 .الناتجة عن إصابة عمل 

حالة استحقاقه النتهاء خدمة المؤمن عليـه      ى  فى  ويضاعف مبلغ التعويض اإلضاف   
 .وجود مستحقين للمعاش  بالوفاة وعدم
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مـستحق واحـد   ى د سوالمعاش فإذا لم يوج ى   تستحق المنحة لمستحق   - ٤١مادة  
  .أديت إليه بالكامل

 عند وفاة صاحب المعاش يلتزم الصندوق بأداء نفقات الجنازة بواقـع            - ٤٢مادة  
تصرف لألرمل أو األرملة ، فإذا لم يوجد صـرفت ألرشـد األوالد        معاش ثالثة أشهر  

قيامه بصرفها ويجب أن يـتم صـرف هـذه           شخص يثبت ى  فإذا لم يوجد صرفت أل    
  .ل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ تقديم الطلبالنفقات خال

تتم على  ى  ضوء التعديالت الت  ى  البنك تعديل هذا النظام ف    ى   يتعين عل  - ٥٨مادة  
 .هذا النظام ى أفضل للمؤمن عليهم تزيد عن المزايا المقررة ف القانون وتمنح مزايا

  ده مـن مجلـس   ا بعد عرضه على الجمعية العموميـة واعتمـا       ويتم التعديل تلقائي
  .ا للقانون من تاريخ العمل بالتعديل وفقًااعتبارى ويسر اإلدارة والهيئة

  تقدر درجتـه بـشهادة مـن الهيئـة المعنيـة           تثبت حاالت العجز و    - ٦١مادة  
 .ى بالتأمين الصح

للصندوق بمعرفة أحد الخبـراء االكتـواريين       ى   يفحص المركز المال   - ٦٩مادة  
ات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هـذا النظـام و ترسـل             سنو األقل كل ثالث  ى  مرة عل 

وإذا تبين مـن الفحـص   . إدارة الصندوق  الهيئة ومجلس ى  نسخة من تقرير الفحص إل    
بقرار يصدر مـن مجلـس    أموال الصندوق ، التزم البنك بسداده وذلك     ى  وجود عجز ف  
هذه الحالة   ىيتعين أن يتضمنها تقرير الفحص ف     ى  ضوء اإليضاحات الت  ى  إدارة البنك ف  

ـ            ضـوء المالحظـات الـواردة     ى  عن أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتالفيه و كذا ف
  .التقرير من الهيئة إن وجدت هذاى عل

الصندوق ، فيـتم التـصرف فيـه        ى  أما إذا تبين من الفحص وجود مال فائض ف        
 : األغراض التالية و بنفس ترتيبهاى اإلدارة والهيئة ف بموافقة مجلس

 .يكون قد أداه البنك طبقا للفقرة السابقة ى  العجز الذ سداد-١

 .عام واحتياطات خاصة لألغراض المختلفة ى  تكوين احتياط-٢
ــة أوجــه أخــر-٣ ــصلة ى  أي ــن األوجــه المت ــس اإلدارة م   يحــددها مجل

  .بأغراض الصندوق
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  )املادة الثانية( 

 )ا مكـرر  ٢٢ (كما تـضاف مـادة جديـدة بـرقم        ) ى(د  يبند جد ) ٣(يضاف إلى المادة    
 :ى نصهما اآلت

 .ى الهيئة القومية للتأمين االجتماع:  الهيئة - )ی بند( ۳مادة 

، يجب تقديم طلب صرف     ى   استثناء من أحكام القانون المدن     - )مكررا ۲۲(مادة  
ـ مبالغ مستحقة طبقً ى  أ المعاش أو التعويض أو    ميعـاد أقـصاه   ى ا ألحكام هذا النظام ف

سبب االستحقاق ، وإذا قدم الطلب بعد انتهـاء          نشأ فيه ى  الذخمس سنوات من التاريخ     
قدم فيـه الطلـب     ى  الشهر الذ   من أول  ااعتبارالميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش       

تـاريخ تقـديم    ى  قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة عل       ى  باإلضافة إل 
  .الحقوقى صرف باقى طلب الصرف ، ويسقط الحق ف

  من الحقوق المقررة بأحكام هـذا النظـام شـاملة المطالبـة           ى  ر المطالبة بأ  وتعتب
 .تلك الحقوق ى بباق

 ا إذا تقـدم أحـدهم   وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميع
  .المحدد الموعدى ف

أحكـام الفقـرة   ى ال يتم صرفه لمدة ستة أشهر ، وتسر     ى  ويوقف أداء المعاش الذ   
  .طلب من صاحب الشأن إلعادة صرف المعاش عند تقديمى األول

  )املادة الثالثة( 

من الئحة صـندوق التـأمين      ) ٦٥(،  ) ٥٠(،  ) ٣٤(،  )٢٠(تلغى نصوص المواد    
 .ى الدولى الخاص البديل للعاملين بالبنك التجارى االجتماع

  )املادة الرابعة( 

 . من تاريخ صدوره اعتباراالوقائع المصرية ، ويعمل به ى ينشر هذا القرار ف

  رئيس الهيئة القومية للتأمين االجتماعي
 مجال عوض حممود/ لواء 


