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مقدمة

يسعى صندوق التأمني االجتماعي للعاملني بالقطاع احلكومي إىل نشر وتعميق الوعي التـأميين
لدى املهتمني مبجال التأمني االجتماعي وكذا زيادة الثقافة التأمينيـة لـدى رفـراد اعتمـ باعتبـا
رن احلماية التأمينية قد امتدت إىل كل رسرة مصرية.
وحتقيقاً لذلك يسعدني رن رقدم مضـبطة النـدوة الشـهرية املنعقـدة بتـا ي  2018/2/3متضـمنة
رهم األسئلة اليت نوقشت يف الندوة.

رئيس صندوق التأمني االجتماعي
للعاملني بالقطاع احلكومي
"حممد سعودي قطب"
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فهــــــــرس
املوضوع

م

أوال

ا

ا
ثانيا

األسئلة
 -1األسئلة املرتبطة بقانون التأمني االجتماعي.
 -2األسئلة املرتبطة بقانون اخلدمة املدنية.
املرفقات
حماضرة يف مستندات ملف الـتأمني االجتماعي وضم املدد السابقة ومشاكل
تطبيق كتاب دو ي الصندوق 2008/4
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نظام التأمني االجتماعي

وجمال تطبيقه والتعاريف
السؤال رقم /5 / 1ه

مادة ()5

مؤمن عليه بإحدى اهليئات العامة وقعت له اصابة رثناء اشرتاكه يف الدو ة الرياضية اليت تنظمهـا

جهة عمله بناءً على تكليف صاد له بذلك ،فهل تعد هذه االصابة إصابة عمل؟
اإلجابة

ينص البند ه من املادة  5من قـانون التـأمني االجتمـاعي الصـاد بالقـانون قـم  79لسـنة 1975

على رنه:
ه -بإصابة العمل :اإلصابة بأحـد األمـراا املهنيـة املبينـة با ـدول قـم ( )1املرافـق ،رو اإلصـابة
نتيجة حادث وق رثناء تأدية العمل رو بسببه ،وتعترب اإلصابة الناجتة عن اإلجهاد رو اإل هاق من
العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد اليت يصد بهـا قـرا ()1مـن وزيـر التأمينـات
باالتفاق م وزير الصحة ،ويعترب يف حكم ذلك كل حادث يق للمؤمن عليه خـلل فـرتة ذهابـه
ملباشرة عمله رو عودته منه بشرط رن يكون الـذهاب واإليـاب دون توقـف رو ختلـف رو احنـرا
عن الطريق الطبيعي.
ويقضى كتاب دو ى الصندوق قم  5لسنة  2008بشأن إجراءات إثبات إصـابة العمـل ومسـتندات
اإلصابة على رنه:
"........
وبناء على ما سبق على مجي ا هات اإلدا ية فى حالة حدوث إصابة عمل للمؤمن عليه رن يتم
موافاة منطقة التأمني االجتماعي املختصة بإخطا عن وقوع اإلصابة معتمداً وخمتوماً علـى النمـوذ
قم (  ) 61املرفق فى حالة اإلصابة نتيجة حادث رو مرا مهنى وعلى النموذ

()1

قم (  ) 67فـى حالـة

قرا وزير املالية قم ( )554لسنة ( 2007مادة .)60
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اإلصــابة نتيجــة اإلجهــاد رو اإل هــاق مــن العمــل  ،وعلــى رن يرفــق بــه املســتندات اوتيــة حسـ

نــوع

اإلصابة :

ا
أوال  :اإلصابة نتيجة حادث :

 -1حمضر الشـرطة للحـادث رو صـو ة معتمـدة وخمتومـة شـار شـعا ا مهو يـة وذلـك يف حالـة
نطـاق العمـل رو حمضـر حتقيـق إدا ي إذا وقعـت اإلصـابة داخـل نطـاق

وقوع اإلصابة خـا

حمل العمل موضحاً به رى جهة التحقيق وتا ي وساعة اإلصابة.
 -2التقريــر الطــي األوىل الصــاد عــن اهليئــة العامــة للتــأمني الصــحي املوضــب بــه ســاعة وتــا ي
حدوث اإلصابة وتا ي رو زيا ة للمستشفى.
 -3إقرا مـن الوحـدة اإلدا يـة بـالطريق املعتـاد للمصـاب وحمـل إقامتـه يف حالـة إصـابة العمـل
بالطريق رثناء الذهاب للعمل رو العودة منه.
 -4صو ة معتمدة من قرا التكليف للمصاب يف حالـة إصـابته رثنـاء توجهـه إىل مأمو يـة مصـلحية
خا

دائرة العمل .

 -5إذا رصي

املؤمن عليه خا

بدالً من النموذ

البلد يتعني إخطا الصندوق على النموذ

قـم ( )64املرفـق

قم ( ، )61مرفقاً به حمضر حتقيق عن احلادث على رن يكون حمر ًا مبعرفة

جهة مسية باللغة العربية رو مرتمجاً ترمجة مسية إىل هذه اللغة  ،ومصدقاً عليه من السفا ة رو
القنصلية املصرية ومعتمداً من وزا ة اخلا جية .

ا
ثانيا  :اإلصابة بأحد األمراض املهنية :

 -1تقرير إدا ي معتمد من مدير شئون العاملني وخمتوم يوضب طبيعة عمـل املـؤمن عليـه ومـدى
تعرضه لإلصابة بأحد األمراا املهنيـة املوضـحة با ـدول قـم ( )1املرافـق لقـانون التـأمني
االجتماعي حبكم طبيعة عمله.
 -2قــرا

نــة األمــراا املهنيــة باهليئــة العامــة للتــأمني الصــحي يفيــد ا تبــاط املــرا املوضــب

با دول بطبيعة عمله الذي يؤديه.
 -3شهادة معتمدة وخمتومة من اللجان الطبية بالتأمني الصحي توضب نسبة العجز وتا ي ثبوته.
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ا
ثالثا  :اإلصابة الناجتة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل :

 -1يرفق تقرير من صاح

العمل يبني ما يلى  :ـ

ر ـ بيان طبيعة عمل املصاب واختصاصاته وتا ي بدء مزاولته ومستوى ردائه .
ب ـ بيان ما كلف به من عمل إضايف وطبيعته واملدة احملددة ألدائه وما ر من إجنـازه فيهـا
وعما إذا كانت تؤدى يف ساعات العمل األصلية رو اإلضافية وتدعيم ذلك باملستندات .
 -2امللف الطي للمصاب من واق ملف اخلدمة واجازاته املرضية .
 -3األحباث والتقا ير الطبية عن احلالة املرضية قبل الوفاة مباشرة وفـى احلـاالت الـيت يقـوم بهـا
التأمني الصحي بالعل تقدم البيانات من هيئة التأمني الصحي.
وبناء عليه يهي

الصندوق احلكومي بكافة الوحدات اإلدا ية مبراعاة رحكام هذا الكتاب الـدو ي

بكل دقة ".
ا
بناء على ما تقدم ،وحيث رن اإلصـابة وقعـت رثنـاء تكليـف املـؤمن عليـه باالشـرتا يف الـدو ة
الرياضية اليت تنظمها جهة عمله ،لذا تعد االصابة قد وقعت رثناء تأدية العمـل ،ومـن ثـم يسـري بشـأنها
رحكام تأمني اصابات العمل ويتم اختاذ اإلجراءات اللزمة واملشا إليها بكتاب دو ي الصندوق قـم
 5لسنة  2008بشأن إجراءات إثبات إصابة العمل ومستندات اإلصابة.
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السؤال رقم /5 / 2ط

كيف يتم حتديد رجر االشرتا للمتعاقدين إذا كان رجرهم بالكامل حيس

بالعمولة؟

اإلجابة

ينص البند ط من املادة  5من قـانون التـأمني االجتمـاعي الصـاد بالقـانون قـم  79لسـنة 1975

على رنه:
ط -أجر االشرتاك :كل ما حيصل عليه املؤمن عليه مـن مقابـل نقـدي مـن جهـة عملـه األصـلية لقـاء
عمله األصلي ويشمل:
 )1األجر األساسي ،ويقصد به:
ر -األجر املنصوص عليه يف ا داول املرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملني
با هات املنصوص عليها يف البنـد (ر) مـن املـادة ( )2ومـا يضـا
األجر املنصوص عليه بعقد العمل وما يضا

إليـه مـن عـلوات خاصـة رو

إليه من علوات مستبعداً منـه العناصـر الـيت تعتـرب

جزءاً من األجر املتغري ،وذلـك بالنسـبة للعـاملني الـذين تـربطهم با هـات املشـا إليهـا علقـة
تعاقدية رو عرضية حبس
واســتثناءً

األحوال.

ــا تقــدم يتحــدد رجــر االشــرتا األساســي للمــؤمن علــيهم اخلاضــعني ألحكــام

قانون اخلدمة املدنية الصاد بالقرا بقانون قم  18لسنة  2015وفقاً ملا يلي:
 -1األجر األساسي يف  2015/6/30بالنسبة للمؤمن علـيهم املوجـودين باخلدمـة يف هـذا
التا ي .
 -2بالنســـبة للمـــؤمن علـــيهم الـــذين يلتحقـــون باخلدمـــة بعـــد  2015/6/30يتحـــدد األجـــر
األساسي هلم وفقًا للجدول الذي يصد بـه قـرا ًا مـن وزيـر التأمينـات بالتنسـيق مـ وزيـر
املالية.
ويضم إىل األجر املشا إليه بالبندين ( )2( ،)1نسبة ( )9%سنوياً يف رول يوليـو مـن كـل عـام
منسوبة إليه يف شهر يونيو السابق.
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ب -األجر املنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرر عليه من علوات مسـتبعد ًا منـه العناصـر الـيت تعتـرب
جــزءاً مــن األجــر املــتغري بالنســبة للمــؤمن علــيهم املنصــوص علــيهم يف البنــدين (ب  ) ،مــن
املادة (.)2
و يف مجيع األحوال يراعى يف األجر األساسي ما يأتي:

يتحدد احلدان األدنى واألقصى السنوي هلذا األجر بقيمة كل منهما يف .2014/7/1

ويتم زيادتهما سنوياً رول يوليـو مـن كـل عـام بنسـبة ( )10%منسـوبة إىل كـل منهمـا يف شـهر يونيـو
السابق ،و يف حتديد احلدين املشا إليهما يراعى جـرب كـل مـن احلـدين األدنـى واألقصـى الشـهري
إىل رقرب عشرة جنيهات.
مبراعاة البند (/1ر) إذا كان األجر كله حمسوباً باإلنتا رو بالعمولة فيعترب هذا األجر رجراً رساسياً.
 )2األجر املتغري :ويقصد به باقي ما حيصل عليه املؤمن عليه وعلى األخص:
ر -احلوافز.
ب -العموالت.
 الوهبة.د -البدالت وحيدد ئيس جملس الوز اء بناء على عرا وزير التأمينات البدالت اليت ال
تعترب عنصراً من عناصر رجر االشرتا .
هـ -األجو اإلضافية.
و -التعويض عن ا هود غري العادية.
ز -إعانة غلء املعيشة.
ح -العلوات االجتماعية.
ط -العلوة االجتماعية اإلضافية.
ي -املنب ا ماعية.
 املكافأة ا ماعية.ل -نصي

املؤمن عليه يف األ باح.
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م -ما زاد على احلد األقصى لألجر األساسي.
ويصد وزير التأمينات قرا اً بقواعد حساب عناصر هذا األجر.
ويعترب يف حكم العمـل األصـلي جبهـة العمـل األصـلية العمـل املنتـدب إليـه املـؤمن عليـه طـول
الوقت رو املعا إليه داخل البلد.
ويف مجي األحوال يتعني رال يقل رجر االشرتا التأميين عن  400جنيه شهرياً ويزاد هـذا احلـد
بنسبة  %25سنوياً ملدة مخس سنوات ثم تعـدل الزيـادة إىل %10سـنوياً ،علـى رال يقـل رجـر االشـرتا
التأميين عن احلد األدنى ألجر االشرتا التأميين احملدد وفقًا لقانون العمل.

()2

ا
بناء على ما تقدم ،يتضب رنه إذا كان رجر املؤمن عليه كله حمسـوبًا باإلنتـا رو بالعمولـة فيعتـرب
هذا األجر رجرًا رساسيًا ،م مراعاة ما يلي-:
 -1رال جياوز احلد األقصى ألجر االشرتا األساسي وما زاد على ذلك يعترب رجر متغري.
 -2رال يقــل عــن احلــد األدنــى ألجــر االشــرتا بشــقيه األساســي واملــتغري ويقــد ب( 500جنيــه)
اعتبا ا من  2017/7/1حتى .2018/6/30

()1

فقرة مستبدلة بالقانون رقم  60لسنة ( 2016المادة الرابعة).
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يف املعاشات والتعويضات
مادة ()18

السؤال رقم 18 /3

مؤمن عليه با هاز اإلدا ي للدولة تا ي ميلده  ،1957/5/20وبتـا ي ( 2017/5/19رخـر يـوم

عمل) وقعت وفاته ،فهل يُستحق املعاش لبلوغه سن التقاعد ،رم للوفاة؟
اإلجابة

تنص املادة ( )18من قانون التأمني االجتماعي الصاد بالقانون قم  79لسنة  1975على رنه:
"يستحق املعاش يف احلاالت اوتية-:

 -1انتهاء خدمة املؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد املنصوص عليه بنظام التوظف املعامل بـه رو لبلوغـه
سن الستني بالنسبة للمؤمن عليهم املنصوص عليهم بالبندين (ب) و( ) من املادة ( ،)2وذلك متى
كانت مدة اشرتاكه يف التأمني  120شهراً على األقل.
 -2ملغاه.
 -3انتهاء خدمة املؤمن عليه للوفاة رو العجز الكامل رو العجز ا زئي املستديم متى ثبت عدم وجود
عمل آخر له لدى صاح

العمل ،وذلك ريا كانت مدة اشرتاكه يف التأمني.

". ......

ا
وفقا ملا تقدم ،وحيث يبلغ املؤمن عليه سن الستني يف اليوم السابق لليوم املقابل ليوم ميلده (فـإذا
كان تا ي املـيلد هـو  1957/5/20فإنـه يبلـغ سـن السـتني بنهايـة يـوم  ، 2017/5/19فـإذا حـدثت
الوفــاة يف اليــوم األخــري للخدمــة ســواء كانــت قبــل انتهــاء مواعيــد العمــل رم بعــدها ،يكــون ســب
االستحقاق هو الوفاة.
ومن ثم يُستحق املعاش يف احلالة املعروضة النتهاء اخلدمة بالوفاة وفقًا ألحكـام البنـد  3مـن املـادة
 18من قانون التأمني االجتماعي املشا إليه.
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السؤال رقم 18 /4

مــؤمن عليــه لــه مــدة اشــرتا  5ســنوات وفقًــا ألحكــام قــانون التــأمني االجتمــاعي علــى رصــحاب

األعمــال ومــن يف حكمهــم الصــاد بالقــانون قــم  108لســنة  ،1976انتقــل للعمــل با هــاز اإلدا ي
للدولة ثم انتهـت خدمتـه باالسـتقالة ،وبلغـت مـدة اشـرتاكه با هـاز اإلدا ي للدولـة  16سـنة ،وتقـدم
بطل

املعاش وفقًـا ألحكـام البنـد ( )5مـن املـادة  18مـن قـانون التـأمني االجتمـاعي الصـاد

لصر

بالقانون قم  79لسنة ( 1975معاش مبكر) فهل تدخل مدة اشرتاكه صاح

عمل ضمن املدة الفعلية

عند حساب املدة املطلوبة الستحقاق املعاش املبكر؟
اإلجابة

تنص املادة ( )18من قانون التأمني االجتماعي الصاد بالقانون قم  79لسنة  1975على رنه:
"يستحق املعاش يف احلاالت اوتية-:
.......
-1

انتهاء خدمة املؤمن عليه لغري األسباب املنصوص عليهـا يف البنـدين ( ،)3،1بشـرط تـوافر
مــدة اشــرتا فعليــة ال تقــل عــن  240شــهراً ورال يكــون خاضــع ًا لتــأمني الشــيخوخة والعجــز
والوفاة يف تا ي تقديم طل

الصر .

"......

تنص املادة ( )39من ذات القانون على رنه:
"يفــرتا عــدم انتهــاء خدمــة املــؤمن عليــه يف حالــة انتقالــه مــن رحــد القطاعــات التابعــة ألحــد
صندوقي التأمينات إىل قطاع يتب الصندوق اوخر ولو كان صاح

حق يف معاش عن املدة األوىل،

وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشرتاكه مجيعها يف صندوق واحد.
ويلتزم الصـندوق الـذي يتبعـه يف تـا ي انتهـاء خدمتـه مبسـتحقاته عـن مجيـ مـدد اشـرتاكه يف
التأمني ويتحمل كل صـندوق بنصـيبه يف املعـاش رو التعـويض رو املكافـأة بنسـبة املـدة الـيت قضـاها
املــؤمن عليــه فيــه إىل مــدة االشــرتا الكليــة ويــؤدي الصــندوق األول إىل الصــندوق اوخــر القيمــة
الررمسالية لنصيبه يف املعاش مقد ة وفقاً

دول يصد به قرا من وزير التأمينات.

ـــــــــــ ( ) 9 /1802 /32التوجيه الفين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )34 / 11ــــــــــ
صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
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وتدخل ضمن مدة االشرتا يف هذا التـأمني املـدد الـيت ردى املـؤمن عليـه عنهـا اشـرتاكاً وفقـاً
لقانون التأمني االجتماعي على رصحاب األعمـال ومـن يف حكمهـم الصـاد بالقـانون قـم  108لسـنة
 ،1976ووفقاً لقانون التأمني االجتماعي للعاملني املصريني يف اخلا

الصاد بالقانون قم  50لسـنة

 1978وحتدد قواعد ضم املدد املشا إليها وكيفيـة حسـابها يف املعـاش بقـرا مـن ئـيس ا مهو يـة
بناء على عرا وزير التأمينات".
تنص املادة ( )111مـن قـرا وزيـر املاليـة قـم  554لسـنة  2007بشـأن القواعـد املنفـذة ألحكـام
قانون التأمني االجتماعي الصاد بالقانون قم  79لسنة  1975على رنه-:
"يسوى املعاش يف حالة انتهاء اخلدمة لغري بلوغ السن رو العجز رو الوفاة (املعاش املبكر) إذا ما
توافرت الشروط اوتية:
 -1تقديم طل

صر

املعاش.

 -2توافر مدة اشرتا يف التأمني مقدا ها  20سنه فعلية على األقل.
ويقصد مبدة االشرتا الفعلية يف تطبيق رحكام هذه املادة ،مدد االشرتا الفعلية الـيت ر
رداء االشرتاكات عنها شهرياً ومدد اإلجازات اخلاصة بدون رجر اليت ر رداء االشـرتاكات عنهـا،
واإلعــا ات اخلا جيــة بــدون رجــر ،ومــدد التجنيــد اإللزامــي واالســتبقاء واالســتدعاء بــالقوات
املسلحة اليت حتس

ضمن مدة االشرتا يف التأمني.

ويراعى عدم تطبيق رحكام الفقرة األخرية من املادة  21من القانون على هذه املدة.
 -3رال يكون خاضع ًا لتأمني الشيخوخة والعجز والوفاة يف تا ي تقديم طل

الصر .

".....
ا
بناء علـى مـا تقـدم ،وفقًـا ألحكـام املـادة ( )39مـن القـانون إذا انتقـل املـؤمن عليـه مـن رحـد
القطاعات التابعة ألحد صندوقي التأمني االجتماعي إىل قطاع يتبـ الصـندوق اوخـر فتسـوى حقوقـه
عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشرتاكه مجيعها يف صندوق واحد.
وحيــث يشــرتط الســتحقاق املعــاش وفق ـاً ألحكــام البنــد ( )5مــن املــادة  18مــن قــانون التــأمني
االجتماعي الصاد بالقانون قم  79لسنة ( 1975املعـاش املبكـر) ضـرو ة تـوافر مـدة اشـرتا فعليـة ال
ـــــــــــ ( ) 9 /1802 /32التوجيه الفين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )34 / 12ــــــــــ
صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
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تقل عن  240شهر ،ويُعد من هذه املدد مدد االشرتا الفعليـة الـيت ر رداء االشـرتاكات عنهـا شـهرياً
سواء كانت تابعة ألحكام قـانون التـأمني االجتمـاعي الصـاد بالقـانون قـم  79لسـنة ،1975رو قـانون
التقاعد والتأمني واملعاشات للقوات املسلحة الصاد بالقانون قـم  90لسـنة  ،1975رو قـانون التـأمني
االجتماعي على رصحاب األعمال ومن يف حكمهم الصـاد بالقـانون قـم  108لسـنة  1976رو قـانون
التأمني االجتماعي على العاملني املصريني باخلا

الصاد بالقانون قم  50لسنة .1978

لذا تدخل مدة االشرتا الفعلية وفقًا ألحكـام قـانون التـأمني االجتمـاعي علـى رصـحاب األعمـال
ومــن يف حكمهــم الصــاد بالقــانون قــم  108لســنة  1976ضــمن املــدة الفعليــة املطلوبــة الســتحقاق
املعاش وفقاً ألحكام البند ( )5من املادة  18من قانون التأمني االجتماعي الصاد بالقـانون قـم 79
لسنة .1975

ـــــــــــ ( ) 9 /1802 /32التوجيه الفين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )34 / 13ــــــــــ
صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فاكس )+202(27957763 :
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مادة ()30

السؤال رقم 30 /5

وقعت وفاة مؤمن عليه با هاز اإلدا ي للدولة عن ر ملة ووالدة غري مستحقة للمعـاش السـتحقاقها

معاش عن زوجها قيمته ركرب من قيمـة نصـيبها يف معـاش االبـن ،فكيـف يـتم توزيـ املكافـأة يف هـذه
احلالة؟
اإلجابة

تنص املادة ( )30من قانون التأمني االجتماعي الصاد بالقانون قم  79لسنة  1975على رن:
"يستحق املؤمن عليه مكافأة متى تـوافرت إحـدى حـاالت اسـتحقاق املعـاش رو تعـويض الدفعـة

الواحدة.
وحتس

املكافأة بواق رجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة االشرتا يف نظام املكافأة ويقـد

رجر حساب املكافأة بأجر حساب معاش األجـر األساسي املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من املـادة
(.)19
ويكون احلد األدنى للمكافأة رجـر عشـرة شـهو حمسـوباً وفقـًا للفقـرة السـابقة وذلـك يف احلـاالت
اوتية:
 -1انتهاء خدمة املؤمن عليه لثبوت العجز الكامـل رو الوفـاة متـى تـوافرت الشـروط املنصـوص عليهـا
يف الفقرة الثانية من املادة (.)18
 -2انتهاء انتفاع املؤمن عليه بنظام املكافأة لبلوغه السن املنصوص عليهـا يف البنـد ( )1مـن املـادة
( )18متى كان خاضعاً هلذا النظـام يف  1984/4/1وكانـت مـدة اشـرتاكه يف نظـام االدخـا عشـر
سنوات على األقل ،وإذا كانت هذه السن تقل عن الستني تتحمل اخلزانة العامة بالفرق بني هذا
احلد واملكافأة املستحقة عن املدة الفعلية ويسري هذا احلكم يف شأن املـادة األوىل مـن هـذا
القانون.
وال ينتف املؤمن عليه باحلد األدنى للمكافأة إال مرة واحدة طوال مدد اشرتاكه يف التأمني.
ويراعى بالنسـبة الي املدد احملسوبة يف نظام املكافأة وفقًا للمادة ( )34ما يأتي:
ـــــــــــ ( ) 9 /1802 /32التوجيه الفين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )34 / 14ــــــــــ
صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فاكس )+202(27957763 :
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صندوق التأمني االجتماعي
للعـاملني بالقطاع احلكـومي

املكافأة عن هذه املدة وتضا

 -1حتس

الي احلد األدنى املشا اليه.

 -2تقد املكافأة املستحقة عن هذه املدة طبقاً للجدول قم ( )4املرافـق وعلـى رسـان سـن
املــؤمن عليــه يف تــا ي اســتحقاق الصــر
حــاالت اســتحقاق الصــر

ورجــر حســاب املكافــأة املشــا اليــه وذلــك يف

لغــري بلــوغ الســن املشــا اليــه يف البنــد ( )2مــن الفقــرة الثانيــة رو

الوفاة.
 -3ختصم مـن املكافـأة القيمـة احلاليـة ألقسـاط املـدة املشـا اليهـا وذلـك مـ عـدم اإلخـلل
حبكم الفقرة الرابعة من املادة (.)144
ويف حالــة اســتحقاق املكافــأة لوفــاة املــؤمن عليــه تصــر
الواحدة حبس

ملســتحقي املعــاش رو تعــويض الدفعــة

األحوال فإذا مل يوجد سوى مستحق واحد رديت اليـه بالكامـل ،فـإذا مل يوجـد ري

مستحق صرفت للو ثة الشرعيني".
ا
وفقا ملا تقدم ،فإنه يف حالة اسـتحقاق املكافـأة لوفـاة املـؤمن عليـه تُصـر

ملسـتحقي املعـاش،

فــإذا مل يوجــد ســوى مســتحق واحــد رديــت اليــه بالكامــل ،وحيــث رن الوالــدة مل تســتحق املعــاش
الســتحقاقها معــاش ذو رولويــة رعلــى قيمتــه ركــرب مــن قيمــة نصــيبها يف معــاش االبــن ،فــل تســتحق يف
املكافأة ،وتؤدى املكافأة يف هذه احلالة بالكامل لأل ملة نظرا ألنها املستحقة الوحيدة للمعـاش يف
هذه احلالة.

ـــــــــــ ( ) 9 /1802 /32التوجيه الفين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )34 / 15ــــــــــ
صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فاكس )+202(27957763 :

www.nosi.gov.eg
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يف األحكام العامة
مادة ()39

السؤال رقم 39 /6

سائق حاصل على خصة قيادة مهنية ،انتقـل للعمـل با هـاز اإلدا ي للدولـة ،ثـم انتهـت خدمتـه

لبلوغ السن ،فهل تدخل مدة اشرتاكه عن عمله سائق ضمن املدة اليت حتس

علـى رساسـها حقوقـه

التأمينية؟
اإلجابة

تنص املادة ( )39من قانون التأمني االجتماعي الصاد بالقانون قم  79لسنة  1975على رن:

"يفــرتا عــدم انتهــاء خدمــة املــؤمن عليــه يف حالــة انتقالــه مــن رحــد القطاعــات التابعــة ألحــد
صندوقي التأمينات إىل قطاع يتب الصندوق اوخر ولو كان صاح

حق يف معاش عن املدة األوىل،

وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشرتاكه مجيعها يف صندوق واحد.
ويلتزم الصـندوق الـذي يتبعـه يف تـا ي انتهـاء خدمتـه مبسـتحقاته عـن مجيـ مـدد اشـرتاكه يف
التأمني ويتحمل كل صـندوق بنصـيبه يف املعـاش رو التعـويض رو املكافـأة بنسـبة املـدة الـيت قضـاها
املــؤمن عليــه فيــه إىل مــدة االشــرتا الكليــة ويــؤدي الصــندوق األول إىل الصــندوق اوخــر القيمــة
الررمسالية لنصيبه يف املعاش مقد ة وفقاً

دول يصد به قرا من وزير التأمينات.

وتدخل ضمن مدة االشرتا يف هذا التـأمني املـدد الـيت ردى املـؤمن عليـه عنهـا اشـرتاكاً وفقـاً
لقانون التأمني االجتماعي على رصحاب األعمـال ومـن يف حكمهـم الصـاد بالقـانون قـم  108لسـنة
 ،1976ووفقاً لقانون التأمني االجتماعي للعاملني املصريني يف اخلا

الصاد بالقانون قم  50لسـنة

 1978وحتدد قواعد ضم املدد املشا إليها وكيفيـة حسـابها يف املعـاش بقـرا مـن ئـيس ا مهو يـة
بناء على عرا وزير التأمينات".
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تنص املادة ( )125من ذات القانون على رنه:
" حتس

االشرتاكات اليت يؤديها صـاح

العمـل علـى رسـان مـا يسـتحقه املـؤمن عليـه مـن رجـر

خلل كل شهر.
ويراعى يف حساب األجر حتديد عدد ريام العمل يف الشهر بثلثني يوماً بالنسبة ملن ال يتقاضون
رجو هم مشاهرة.
وال تؤدى رية اشرتاكات عن املدد اليت ال يستحق عنها رجرًا رو تعويضًا عنه.
وم عدم اإلخلل باحلد األدنى ألجر االشرتا األساسي يكون لوزير التأمينات بقرا يصد ه بنـاء
على ا قرتاح جملس اإلدا ة رن حيدد رجر االشرتا بالنسبة لبعض فئات املؤمن عليهم وطريقة حساب
هذا األجر وطريقة حساب االشرتاكات وتا ي بدء انتفاعهم بنظام املكافأة".
تنص املادة ( )232مـن قـرا وزيـر املاليـة قـم  554لسـنة  2007بشـأن القواعـد املنفـذة ألحكـام
قانون التأمني االجتماعي الصاد بالقانون قم  79لسنة  1975على رنه-:
تسري رحكام هذا الفصل على الفئات اوتية:
-1

الســائقون يف القطــاع اخلــاص احلاصــلون علــى خــص القيــادة وفقـاً ألحكــام قــانون املــرو
قم 66لسنة 1973املعدل بالقانون قم 155لسنة  1999وفقاً ملا يلي:
ر -السائق احلاصل على خصة قيادة مهنية من الد جات األوىل والثانية والثالثة.
ب -السائق احلاصل على خصة قيادة جرا ز اعي مفرد رو ذي مقطو ة.
 السائق الذي حيمل خصة قيادة خاصة متى ثبت اشتغاله على عربات النقل اخلفيفـة روسيا ات األجرة اليت تعمل يف جمال النقل السياحي.
د -السائق الذي حيمل خصة قيادة د اجة نا ية (تو تو ).

-2

التباعون العاملون على سيا ات النقل يف القطاع اخلاص.
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ا

بناء على ما تقدم ،يتضح اآلتي:

-2

السائق خيض ألحكام قانون التـأمني االجتمـاعي الصـاد بالقـانون قـم  79لسـنة ،1975

ويسري بشأنه رحكام التأمني على عمال النقـل الـربي الـوا دة بالفصـل الثـاني مـن البـاب
الساب من قرا وزير املالية قم  554لسنة .2007
-3

وفقًا ألحكام املادة ( )39من قانون التأمني االجتماعي إذا انتقل املؤمن عليه مـن رحـد
القطاعــات التابعــة ألحــد صــندوقي التــأمني االجتمــاعي إىل قطــاع يتبـ الصــندوق اوخــر
فتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشرتاكه مجيعها يف صندوق واحد.

-4

وفقًــا ألحكــام املــادة ( )125مــن القــانون يكــون لــوزير التأمينــات بقــرا يصــد ه بنــاء علــى
اقــرتاح جملــس اإلدا ة رن حيــدد تــا ي بــدء انتفــاع رصــحاب األجــو احلكميــة بنظــام
املكافــأة ،وحيــث مل يصــد القــرا املشــا إليــه حتــى تا خيــه ،فــل ينتفـ رصــحاب األجــو
احلكمية  -ومن بينهم عمال النقل الربي -بنظام املكافأة.

-5

وعليه تدخل مدة اشرتا املذكو عن عمله سائق ضمن املدة اليت حيس
املعاش ،وال تدخل ضمن املدة اليت حتس

على رساسـها

على رساسها املكافأة ،م ملحظـة رن مـدة

السائق تدخل ضمن مدة اشرتا املؤمن عليه باألجر األساسي وليس هلا تسوية خاصة.
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 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فاكس )+202(27957763 :

www.nosi.gov.eg

اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
صندوق التأمني االجتماعي
للعـاملني بالقطاع احلكـومي

يف احلقوق اإلضافية
مادة ()122

السؤال رقم 122 / 7

هــل تلتــزم ا هــة الــيت كانــت تصــر

املعــاش بــأداء نفقــات جنــازة عنــد وفــاة رحــد املســتحقني

للمعاش؟
اإلجابة

تنص املادة  122من قانون التأمني االجتماعي الصاد بالقانون قم  79لسنة  1975على رنه:
املعاش ،تلتزم ا هـة الـيت كانـت تصـر

"عند وفاة صاح

معاش شهرين حبد ردنى مقدا ه مائتا جنيه تصر
ري شخص يثبت قيامه بصر
وجي

رن يتم صر

املعـاش بـأداء نفقـات جنـازة بواقـ

لأل مل ،فإذا مل يوجد صرفت أل شد األوالد رو إىل

نفقات ا نازة.

هذه النفقات خلل ثلثة ريام على األكثر من تا ي تقديم الطل ".

ا
بناء على ما تقدم ،وفقًا ألحكام املادة  122من القانون املشا إليه ،تلتزم ا هة اليت كانت تصـر
املعاش بأداء نفقات جنازة عند وفاة صاح

املعاش ،ومن ثم فل تُصر

نفقات جنازة عند وفاة رحـد

املستحقني للمعاش.
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األسئلة املرتبطة بقانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم  81لسنة 2016
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السؤال رقم 70 /8

مادة ()70

هل يستفيد عمال اليومية من رحكام املادة  70من قانون اخلدمـة املدنيـة الصـاد بالقـانون قـم 81
لسنة 2016؟
اإلجابة

تنص املادة  2من قانون اخلدمة املدنية الصاد بالقانون قم  81لسنة  2016على رنه-:
"يُقصد يف تطبيق رحكام هذا القانون بالكلمات والعبا ات التالية املعنى املبني قرين كل منها:
........
 – 5املوظف :كل من يشغل إحدى الوظائف الوا دة مبوازنة الوحدة.
".....
تنص املادة  70من ذات القانون على رنه-:

" للموظف الذي جاوز سن اخلمسـني رن يطلـ

إحالتـه للمعـاش املبكـر مـا مل يكـن قـد اختـذت

ضــده إجــراءات تأديبيــة ،ويــتعني علــى الوحــدة االســتجابة هلــذا الطل ـ

وفق ـاً ملــا حتــدده اللئحــة

التنفيذية ،ويف هذه احلالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو اوتي:
 .1إذا مل يكــن قــد جــاوز ســن اخلامســة واخلمســني ،وجــاوزت مــدة اشــرتاكه يف نظ ـام التــأمني
االجتماعي عشرين عامًا ومضى علـى شـغله الوظيفـة ركثـر مـن سـنة ،فيعتـرب مُرقـى إىل الوظيفـة
التالية لوظيفته من اليوم السابق على تا ي إحالته للمعاش ،وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته
على رسان مدة اشرتاكه يف نظام التأمني االجتماعي مضافًا إليها مخس سنوات.
 .2إذا كان قد جاوز سن اخلامسة واخلمسـني ،وجـاوزت مـدة اشـرتاكه يف التأمينـات االجتماعيـة
عشرين عاماً ،فتُسوى حقوقه التأمينية على رسان مدة اشرتاكه يف التأمينات االجتماعية مضافًا
إليها املدة الباقية لبلوغه السن املقر ة النتهاء اخلدمة رو مخس سنوات ريهما رقل.
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وال جيوز تعيني من يُحال للمعاش املبكر وفقًا ألحكام هذه املادة يف ري من الوحدات اخلاضعة
ألحكام هذا القانون".
ا

وفقا ألحكام املادة ( )2من قانون اخلدمة املدنية املشا إليه ،يُقصد باملوظف يف تطبيق رحكـام
هذا القانون ومن بينها رحكام املادة ( )70كل من يشغل إحدى الوظائف الوا دة مبوازنـة الوحـدة،
وعليه ال تُطبق رحكام املادة ( )70من قانون اخلدمة املدنية على عمال اليومية.
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حماضرة يف

مستندات ملف الـتأمني االجتماعي
وضم املدد السابقة ومشاكل تطبيق

كتاب دوري الصندوق احلكومي رقم  4لسنة 2008
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املــبحــث األول
مستندات ملف التأمني االجتماعــي

وفقًا ألحكام املادة قم ( )5من قرا وزير املالية قـم  554لسـنة  2007بـأن يلتـزم صـاح

العمـل

الذي لديه جهاز تأمني اجتماعي بإنشاء ملف خاص لكل مـؤمن عليـه يتضـمن كافـة املسـتندات الـيت
تؤثر يف احلقوق التأمينية.
ويتم استيفاء مستندات امللف التأميني على ثالثة مراحل:

املـرحلــة األولــى
مستندات ملف التأمني االجتماعــي التي تستوفى عـــند بـــــــدء االشتــراك

-1

مستند امليلد ( شهادة امليلد رو مستخر

مسي من واق سجلت املواليد رو حكم قضائى رو

البطاقة الشخصية رو العائلية رو جواز السفر رو صو ة ضـوئية مـن ري مـنهم علـي رن تطـابق هـذه
الصو ة علي األصل والتوقي مبا يفيد املطابقة مبعرفة املوظف املختص).
وفى احلاالت اليت يكون فيها ركثر من مستند ميلد يتضمن كل منها تـا ي مـيلد خمتلـف
عن اوخر يعتد مبستند امليلد الذى يعامل به وظيفياً بالنسبة للعاملني باحلكومـة والقطـاع العـام
وقطــاع األعمــال العــام علــى رن يــتم الرجــوع إىل مصــلحة األحــوال املدنيــة بالنســبة للعــاملني
بالقطاع اخلاص.
-2

قرا التعيني رو بيان معتمد بتا ي بدء مدة االشرتا رو نسخة من عقد العمل إن وجد.

-3

إقرا استلم العمل إن وجد.

-4

صحيفة البيانات األساسـية  ،وفقـاً للنمـوذ

قـم ( ) 5املرفـق فـى حالـة وجـود مـدد سـابقة تابعـة

لقطاع يتب الصندوق اوخر.
-5

استما ة حتديد املستفيدين من التعويض اإلضايف  ،وفقاً للنموذ

قم ( )105املرفق.

ـــــــــــ ( ) 9 /1802 /32التوجيه الفين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )34 / 24ــــــــــ
صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فاكس )+202(27957763 :

www.nosi.gov.eg

اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
صندوق التأمني االجتماعي
للعـاملني بالقطاع احلكـومي

-6
-7
-8

استما ة حتديد املستفيدين من منحة الوفاة  ،وفقًا للنموذ

قم (105مكر ا) املرفق.

بيان من املؤمن عليه مبدد االشرتا السابقة رو مدى استحقاقه معاش آخر ،وفقاً للنمـوذ

( )7املرفق.

استما ة بيانات التغطية التأمينية ( البيانات التا خيية ) للمـؤمن عليـه  ،وفقـاً للنمـوذ
املرفق.

قـم

قــم ()10

املرحلــة الثانيــة

مستندات ملف التأمني االجتماعــي التي تستوفى أثنــــــاء اخلــدمـــــة
رجرى االشرتا األساسي واملتغري.

-1

بيان تد

-2

استما ة حساب رو االشرتا عن مدد  ،وفقاً للنموذ

-3

القرا ات اخلاصة مبدد اإلعـا ات واإلجـازات اخلاصـة بـدون رجـر واإلجـازات الد اسـية بـدون

قم ( )44املرفق.

رجر والبعثات العلمية واالستما ات واملستندات الدالة على السداد عن تلك املدد.
-4

بيان معتمد من ا هة املختصة باملـدد الـيت تقضـي ريـة قـوانني رو قـرا ات بإضـافتها إىل مـدة
االشرتا يف التأمني.

-5

إخطا ات حتصيل األقساط.

-6

شهادة تقدير العجز ا زئي املستديم.

املـرحلــــة الثالثــة
مستندات ملف التأمني االجتماعــي التي تستوفى عنــــد انتهــــــاء اخلدمـــــــــة
-1

صو ة معتمدة من قرا إنهاء اخلدمة رو مستخر

-3

قــرا اللجنــة املشــا إليهــا باملــادة ( )106بعــدم وجــود عمــل آخــر للمــؤمن عليــه لــدى صــاح

-2

شهادة الوفاة رو شهادة تقدير العجز الكامل.

مسي منه.

العمل.
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-4
-5

النموذ اخلاص بإضافة مدة خدمـة اعتبا يـة يف حسـاب املعـاش رو تعـويض الدفعـة الواحـدة

للعمل يف بعض احملافظات وفقاً للنموذ

ري مستندات رخرى تؤثر يف صر

قم ( )30مكر ا املرفق.

احلقوق التأمينية للمؤمن عليه.
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املبحــث الثانــي
للمؤمن عليه طل

ضم مدد االشرتاك السابقة للمدة احلاليــــة

ضم مدد اخلدمة السابقة اليت قضاها بالعمـل سـواء كانـت تتبـ الصـندوق احلكـومي رم صـندوق

قطاع األعمال العام واخلاص 0
ويلتزم املؤمن عليه إذا كانت لـه مـدة اشـرتا سـابقة رن يقـدم بيـان بهـا وفقـًا للنمـوذ

قـم ( )7املرفـق بقـرا وزيـر

املالية قم  2007/554يوضب به اسم جهة العمل و قمها وبدايـة مـدة االشـرتا ونهايتهـا وبيـان عمـا اذا كانـت هنـا
رقساط مستحق عليه من عدمه والرصيد املتبقي من هذه األقساط وبيان عما اذا كان حيصل على معاش مـن الصـندوق
ام ال 0
يف حالة استحقاق رقساط على املؤمن عليه يتم خصمها من رجر املؤمن عليه وتسدد دو يًا للصندوق
املختص 0
يف حالة وجود مدة سابقة يتم ا ســــال خطاب للجهة املختصـــة للحصول على امللف التأميين هلذه
املدة لضمها مللف التأمني االجتماعي احلالي 0
يف حالة احلصول على معاش يتم إبلغ الصندوق املختص ببداية االلتحاق بالعمل.
تدخل مدة االشرتا اليت يتم ضمها ملدة اخلدمة احلالية ولتوضيب ذلك يتم افـرتاا احلـاالت اوتيـة وفقـاً ملـا جـاء
بدليل إجراءات العمل ا زء الثاني م التصر -:
ا
ا
أوال  :إذا كانت املدة السابقة وجهة العمل األخرية تتبع تأمينيا الصندوق احلكومي :
شئون العاملني جبهة
العمل احلالية

عند إنشاء ملف التأمني االجتماعي للمؤمن عليه يتم استيفاء بيانات منوذ

قم

({ )7املرفق بالقرا الوزا ى  554لسنة  }2007بكل دقة من اسم جهة العمل
السابقة و قم املنشأة وتوا ي املدد بداية ونهاية وبيان األقساط املستحقة
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صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
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اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
صندوق التأمني االجتماعي
للعـاملني بالقطاع احلكـومي

ويوق عليه من مدير شئون العاملني و يبصم شار شعا ا مهو ية.
• حتريـــر خطـــاب بطلــ
جهاز التأمني االجتماعي
جبهة العمل احلالية

ملـــف التـــأميين للمـــؤمن عليـــة عـــن مـــدة اخلدمـــة

الســابقة بنــاء علــى مــا و د بــالنموذ

قــم ({ )7املرفــق بــالقرا الــوزا ي

 554لسنة .}2007
• إ سال اخلطاب للجهاز التأميين جبهة عمل املؤمن علية السابقة .
 - 1يف حالة تواجد امللف باجلهاز التأميني للجهة السابقة

• اســـتلم خطـــاب طلــ
جهاز التأمني االجتماعي
(جهة العمل السابقة)

ملـــف التـــأميين للمـــؤمن عليـــة عـــن مـــدة اخلدمـــة

السابقة .
• جتهيـــــز امللـــــف وفقـــــا للمســـــتندات الـــــوا دة باملـــــادة ( )5مـــــن القـــــرا
الـــوزا ي  554لســـنة  2007واعتمادهـــا شـــار شـــعا ا مهو يـــة اخلـــاص
با هة وعرضها على املفتش املختص.
مراجعة امللف ومطابقته م سجلت الوحدة واستيفاء املستندات وفقا للمادة

املفتش

( )5من القرا  554لسنة  2007ومراجعة وحتديث بيانات التغطية.

جهاز التأمني االجتماعى
(جهة العمل السابقة)

املنطقة التأمينية
املختصة

اجلهاز التأميىن باجلهة

إ سال امللف مرفقاً به استما ات التغطية التأمينية إىل املنطقة التأمينية

املختصة.

• اســــتلم امللــــف مرفــــق بــــه اســــتما ات التغطيــــة التأمينيــــة و تســــجيلها
وتصويرها إقفال املدة .
• تصدير خطاب مرفقًا به امللف إىل جهة العمل السابقة .
استلم امللف وتصديره للجهاز التأميين الطال

شطاب مسجل عن طريق
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صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
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الربيد .

السابقة

• اســتلم امللــف ومراجعتــه والتأكــد مــن اســتيفاء امللــف للمســتندات وفقــا
ألحكــــام املــــادة ( )5مــــن القــــرا الــــوزا ي  554لســــنة  2007واعتمــــاده
شار الوحدة واملفتش.

 -13اجلهاز التأميىن
للجهة احلالية

• إ فاق امللف التأميين عن املدة السابقة بامللف عن املدة احلالية.
• حتريــــر اســــتما ة التغطيــــة التأمينيــــة طبقــــا للنمــــوذ ( )10عــــن املــــدة
احلالية.
 - 2يف حالة تواجد امللف باملنطقة التأمينية املختصة

• توجيــ ـه خطــــاب للجهــــاز التــــأميين للمــــدة احلاليــــة يبلغــ ـه بــــأن امللــــف
جهاز التأمني االجتماعي
(جهة العمل السابقة)

متواجد باملنطقة التأمينية نظرا إلنهاء خدمه املؤمن عليه.
• خماطبـــة املنطقـــة التأمينيـــة املختصـــة إل ســـال امللـــف للجهـــة احلاليـــة
للمؤمن عليه .

اجلهاز التأميني للجهة
احلالية
املنطقة التأمينية
املختصة

خماطبة املنطقة التأمينية ملوافاتها مبلف التأمني االجتماعي.
• تسجيل استما ة البيانات التا خيية وإقفال املدة وتصوير االستما ة.
• تصدير امللف للجهة احلالية.
• اســــتلم امللــــف ومراجعتــــه والتأكــــد مــــن رن التغطيــــة التأمينيــــة تطــــابق

اجلهاز التأميىن للجهة

الطبعــــــة واملــــــدد املــــــذكو ة بــــــامللف واســــــتما ة  134ع0ح لألجــــــر

احلالية

األساســــي وبطاقــــات األجــــو املــــتغرية باإلضــــافة اىل اعتمــــاد مفــــتش
املنطقة التأمينية املختص

ـــــــــــ ( ) 9 /1802 /32التوجيه الفين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )34 / 29ــــــــــ
صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
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• ر فــــاق امللــــف التــــأميين عــــن املــــدة الســــابقة بــــامللف عــــن املــــدة
احلالية0
• حتريــــر اســــتما ة التغطيــــة التأمينيــــة طبقــــا للنمــــوذ ( )10عــــن املــــدة
احلالية
ا
ا
ثانيا  :إذا كانت املدة السابقة تتبع تأمينيا صندوق قطاع األعمال العام واخلـا
ا
األخرية تتبع تأمينيا الصندوق احلكومى :
شئون العاملني
اجلهة اإلدارية

وجهـة العمـل

عند إنشاء ملف التأمني االجتمـاعي للمـؤمن عليـه يـتم اسـتيفاء بيانـات
منوذ

قم ({ )7املرفق بالقرا الـوزا ى  554لسـنة  }2007بكـل دقـة

{يستوفى عند بدء اخلدمة} من اسم جهـة العمـل السـابقة و قـم املنشـأة
وتوا ي املدد بداية ونهاية وبيان األقسـاط املسـتحقة ويوقـ عليـه مـن
مدير شئون العاملني و يبصم شار شعا ا مهو ية.
اجلهاز التأميني
للمدة احلالية

• حترير خطاب بطل

امللف التأميين للمؤمن عليه عن مدة اخلدمة

السابقة بناء على ما و د بالنموذ

قم ( )7اىل مكت

التأمينات

املختص املتواجد به ملف التأمني االجتماعي للمؤمن عليه رو
جهة العمل .
• استلم امللف مرفق به صحيفة البيانات األساسية عن هذه املدة
طبقا للنموذ

قم (  ) 5املرفق بقرا وزير املالية  554لسنة 2007

وكذلك طبعه احلاس

االلي مبا يفيد تسجيل املدة علي برنامج

التغطية التأمينية.
• املراجعة املوضوعية من حيث اسم املؤمن عليه و قمه التأميين و
املدد و األجو املدونة باالستما ة والقانون املعامل به و شكل من
حيث االختام و التوقيعات وخاصة خار شعا ا مهو ية ملكت
ـــــــــــ ( ) 9 /1802 /32التوجيه الفين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )34 / 30ــــــــــ
صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فاكس )+202(27957763 :
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التأمينات التاب

للصندوق اوخر باإلضافة إىل استما ة التغطية

التأمينية و طبعة من احلاس

اولي باملدد واألجو و التأكد من رن

إستما ة التغطية التأمينية تطابق الطبعة و املدد املذكو ة بامللف .
• إ فاق امللف التأميين عن املدة السابقة مبلف املدة احلالية .
• حترير إستما ة التغطية التأمينية طبقا للنموذ

( )10املرفق بقرا

وزير املالية  554لسنة  2007عن املدتني معا وإ ساهلا إىل املنطقة
التأمينية املختصة بعد مراجعة واعتماد التفتيش.
ا
ا
ثالثا  :إذا كانت املدة السابقة تتبع تأمينيا الصندوق احلكومي وجهة العمل األخرية تتبع
ا
تأمينيا صندوق قطاع األعمال العام واخلا :
جهاز التأمني
االجتماعي
(جهة العمل السابقة)
املنطقة التأمينية
املختصة

 - 1يف حالة تواجد امللف جبهة العمل السابقة :

موافاة املنطقة التأمينية مبلف التأمني االجتماعي.
استلم امللف وإقفال املدة وتصوير امللف.
تصدير خطاب للجهة الطالبة مرفقًا به امللف.

 - 2يف حالة تواجد امللف باملنطقة التأمينية
املنطقة التأمينية
املختصة

استلم خطاب ا هة الطالبة للملف.
تسجيل استما ة البيانات التا خيية وإقفال املدة وتصوير امللف.
تصدير خطاب للجهة الطالبة مرفقًا به امللف.

ـــــــــــ ( ) 9 /1802 /32التوجيه الفين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )34 / 31ــــــــــ
صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
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املبحـــــث الثالـــث
 000مشاكل تطبيق كتاب دورى  2008/4اخلا
اخلدمة بالوحدات الرئيسية والفرعية

رصد الصندوق كتاب دو ى  2008/4بهد

بتحديد املنطقة التأمينية املختصـة بتسـوية ملفـات انتهـاء

التيسيري على املؤمن عليهم ورصحاب املعاشات واملستحقني عنهم ود ء

املشــقة فــى االنتقــال بــني ا هــة الرئيســية وا هــات الفرعيــة خاصــة وان كانــت ا هــات الرئيســية بالقــاهرة والفــروع
باحملافظات املختلفة 0
و قر الكتاب الدو ى املذكو قيام املنطقة التأمينية التـاب هلـا ا هـة الفرعيـة بتسـوية احلقـوق التأمينيـة لكافـة حـاالت
انتهاء اخلدمة 0
وبداية ال بد من حتديد ماهية الوحدة الفرعية

الوحدة الفرعية هي الوحدة اليت يتم إمسـا سـجلت مرتبـات بهـا ويـتم إعـداد بطاقـات األجـو املـتغرية للعـاملني

لديها ويتم مراجعتها من السيد مفتش املنطقة التأمينية املختصة وفقًا لكتاب دو ي الصندوق قم 0 1993/2
ا
وذلك وفقا لإلجراءات اآلتية -:

 )1تتوىل ا هة اإلدا ية الفرعية تلقى طلبات صر
 )2إ سال خطاب للجهة الرئيسية بطل

احلقوق التأمينية من املؤمن عليهم.

ملف التأمني االجتماعى.

 )3يتوىل املركز الرئيسى للجهة الفرعية جتهيز امللف واستيفاؤه بكافة املستندات وإ ساله للجهة الفرعية
 )4تقوم ا هة الفرعية بضم امللف الوا د هلا من املركز الرئيسي للملف الفرعى وإنشاء ملف تأمينى متكامل.
 )5يتم عرا امللف على املفتش املختص ملراجعته واعتماده
 )6تقوم ا هة الفرعية بإ سال امللف للمنطقة التأمينية التابعة هلا الختاذ إجراءات تسوية احلقوق التأمينية 0

مواعيد تقديم امللف التأميىن للمنطقة التأمينية املختصة

▪ يتم موافاة املنطقة املختصة بامللف قبل بلوغ سن التقاعد بثلثة اشهر
▪ فى حاالت العجز والوفاة خلل اسبوع من تا ي نهاية اخلدمة
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صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فاكس )+202(27957763 :
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اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
صندوق التأمني االجتماعي
للعـاملني بالقطاع احلكـومي

▪ باقى حاالت االستحقاق يتم موافاة املنطقة بامللف خلل رسبوع من تقديم طل
▪ فى حالة عدم قيام املؤمن عليه بتقديم طل
▪ ملنطقة وتقديم طل

الصر

▪ فى حالة التأخري فى صر
املتسب

صر

الصر

احلقوق التأمينية جبهة العمل يتم إ سال امللف

بها 0
احلقوق التأمينية بسب

عدم إ سال امللف التأمينى للمنطقة املختصـة يـتم حتميـل

فى التأخري مبلغ اضافى بواق  %1من قيمة احلقوق التأمينية عن كل شهر يتأخر الصـر

عـن امليعـاد

مبا ال جياوز رصل املستحقات التأمينية 0

املــــرفقـــــــــات

 )1منوذ

قم ( )5صحيفة البيانات األساسية

 )2منوذ

قم ( )7املرفق بالقرا الوزا ي

 )3منوذ

قم ( )10استما ة البيانات التا خيية
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صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
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اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
صندوق التأمني االجتماعي
للعـاملني بالقطاع احلكـومي

إعداد
إدارة التوجيه الفني
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