انهُئخ انقىيُخ نهتأيٍُ
االجتًبعٍ
صُذوق انتأيٍُ االجتًبعٍ
نهعـبيهٍُ ثبنقطبع انحكىيٍ

يضجطخ انُذوح انشهشَخ
نهعبيهٍُ ثبنجهبص اإلداسٌ نهذونخ
2019/4/6

ـــــــــــ ( ) 11/1904 /133التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ()23 / 1ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي –القاهرة
تليفون)+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فاكس)+202(27957763 :

www.nosi.gov.eg

انهُئخ انقىيُخ نهتأيٍُ
االجتًبعٍ
صُذوق انتأيٍُ االجتًبعٍ
نهعـبيهٍُ ثبنقطبع انحكىيٍ

يقذيخ
ٌسعى صندوق التأمٌن االجتماعً للعاملٌن بالقطاع الحكومً إلى نشر وتعمٌق الوعً التأمٌنً لدى
المهتمٌن بمجال التأمٌن االجتماعً وكذا زٌادة الثقافة التأمٌنٌة لدى أفراد المجتمع باعتبار أن الحماٌة التأمٌنٌة
قد امتدت إلى كل أسرة مصرٌة.
وتحقٌقا ً لذلك ٌسعدنً أن أقدم مضبطة الندوة الشهرٌة المنعقدة بتارٌخ  2019/4/6متضمنة أهم األسئلة
التً نوقشت فً الندوة.

سئُس صُذوق انتأيٍُ االجتًبعٍ
نهعبيهٍُ ثبنقطبع انحكىيٍ
"يحًذ سعىدٌ قطت"
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انًىضىع

و

1

األسئهخ:
األسئلة المرتبطة بقانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة .1975

2

انًشفقبد:
محاضرة أمثلة تطبٌقٌة على حاالت استحقاق المعاش وقواعد تسوٌته فً
تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة(حاالت الشٌخوخة).
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قىاعذ حسبة ثعض يذد االشتشاك
فٍ انتأيٍُ
انسؤال سقى 34 /1
هل ٌجوز للمؤمن علٌه أن ٌطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فً التأمٌن فً نظام المكافأة؟ وكٌؾ ٌتم
حساب تكلفة هذه المدة؟ وكٌؾ ٌتم تسوٌة حقوقه التأمٌنٌة عن مدة المكافأة المشتراه؟
اإلجبثخ:
تنص المادة ( )30من قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975على أن:
مكاؾة متى توافرت إحدى حاالت إستحقاق المعاشأو تعوٌض الدفعة الواحدة.
أ
"ٌستحق المؤمن علٌه
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة االشتراك فً نظام المكافأة وٌقدر أجر
ؾ بأجر حساب معاش األجـراألساسٌالمنصوص علٌه فً الفقرة األولى من المادة (.)19
حساب المكا أة
اً
شهورمحسوب وفقا ً للفقرة السابقة وذلك فً الحاالت اآلتٌة:
للمكاؾ أجرعشرة
أة
وٌكون الحد األدنى
 - 1انتهاء خدمة المؤمن علٌه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروطالمنصوص علٌها فً
الفقرة الثانٌة من المادة (.)18
)1من المادة
 - 2انتهاءإ نتفاع المؤمن علٌه بنظام المكافأة لبلوؼه السن المنصوص علٌها فً البند (
()18متى كان خاضعا ً لهذا النظام فً  1984/4/1وكانت مدة اشتراكه فً نظام اإلدخار عشر سنوات
على األقل ،وإذا كانت هذه السن تقل عن الستٌن تتحمل الخزانة العامة بالفرق بٌن هذا الحد
والمكافأةالمستحقة عن المدة الفعلٌة وٌسري هذا الحكم فً شأن المادة األولى من هذا القانون.
وال ٌنتفع المؤمن علٌه بالحد األدنى للمكافأة إال مرة واحدة طوال مدد اشتراكه فً التأمٌن.
بالنسبة إلى المدد المحسوبة فً نظام المكافأة وفقا ً للمادة ( )34ماٌأتً:
ـ
وٌراعى
 - 1تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاؾ إلى الحد األدنى المشارإلٌه.
 - 2تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقا ً للجدول رقم (  )4المرافق وعلى أساس سن المؤمن
علٌه فً تارٌخ استحقاق الصرؾ وأجر حساب المكافأة المشارإلٌهوذلك فً حاالت استحقاق
ي البند ( )2من الفقرة الثانٌة أو الوفاة.
الصرؾ لؽٌر بلوغ السن المشارإلٌهؾ
 - 3تخصم من المكافأة القٌمة الحالٌة ألقساط المدة المشار إلٌها وذلك مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة
الرابعة من المادة (.)144
وؾي حالة إستحقاق المكافأة لوفاة المؤمنعلٌه تصرؾ لمستحق ي المعاشأوتعوٌضالدفعة الواحدة بحسب
ة
األحوال فإذا لم ٌوجد سوى مستحق واحد أدٌتإلٌهبالكامل،فإذا لم ٌوجد أي مستحق صرفت للورث
الشرعٌٌن".
وتنص المادة ( )34من ذات القانون على أن:
"ٌجوز للمؤمن علٌه أن ٌطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فً التأمٌن فً كل من األجر األساسً
واألجر المتؽٌر ونظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط اآلتٌة:
ـــــــــــ ( ) 11/1904 /133التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ()23 / 4ــــــــــ
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أن تكون بعد بلوؼه سن الثامنة عشرة.أن تكون سنوات كاملة.أن تكون سابقة على مدة االشتراك األخٌرة وؼٌر خاضعة لنظام التأمٌن االجتماعً.-أال تجاوز مدة االشتراك الفعلٌة.

وٌراعى أال ٌؤدي حساب مدة فً أي من األجر المتؽٌر ونظام المكافأة تجاوز مدة االشتراك فً أي
منهما مدة االشتراك عن األجر األساسً.
ً
وتقدر تكلفة حساب المدة مقابل أداء مبلػ ٌحسب وفقا للجدول رقم ( )4المرفق".
وقد تضمن جدول رقم ( )4المرفق بقانون التأمٌن االجتماعً المالحظات األتٌة:
 - 1فً حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
 - 2تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتراك فً األجر األساسً والمكافأة على أساس السن
واألجر فً تارٌخ تقدٌم طلب الحساب.
".................
وتنص المادة ( )44من قرار وزٌر المالٌة  554لسنة 2007بشأن القواعد المنفذة ألحكام قانون التأمٌن
االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975على أن:
ً
"ٌجوز للمؤمن علٌه أن ٌقدم طلب حساب مدد االشتراك السابقة وفقا لنص المادة ( )34من قانون التأمٌن
االجتماعً على النموذج رقم ( )44المرفق متى توافرت الشروط اآلتٌة:
 - 1أن تكون المدة بعد بلوؼه سن الثامنة عشرة.
 - 2أن تكون سنوات كاملة.
 - 3أن تكون سابقة على مدة االشتراك األخٌرة وؼٌر خاضعة لنظام التأمٌن االجتماعي.
 - 4أال تجاوز مدة االشتراك الفعلٌة.
 - 5أال ٌزٌد مجموع مدد االشتراك بما فٌها المدة المطلوب حسابها عن األجر المتؽٌر أو نظام المكافأة عن
مدة االشتراك عن األجر األساسً ،التً ال ٌدخل فً حسابها المدد التً تقض ي القوانٌن والقرارات
بإضافتها لمدة االشتراك فً التأمٌن.
وٌقدم طلب حساب مدة االشتراك وفقا ً لنص المادة (  )41من القانون علً ذات النموذج لمن بلػ سن
الستٌن أو تجاوزها مع توافر الشروط المشار إلٌها بالفقرة السابقة.
وعلى جـهاز التأمٌن االجتماعً أو مكتب الصندوق المختص بحـسب األحـوال إعداد سجل لقـٌد طلبات
حساب المدد المشار إلٌهـا واألقسـاط المستحقة عنها وفقا ً لنموذج السجـل رقم ( 44مكرراً) المرفق.
وتقدر تكلفة حساب المدد المشار إلٌها فً الفقرات السابقة وفقا ً للجدول رقم (  )4المرفق بقانون التأمٌن
االجتماعً وٌتم سداد هذه التكلفة وفقا ً ألحكام المادة ( )41من القانون المشار إلٌه.
وال ٌعتبر المؤمن علٌه ملتزما ً بطلب حساب المدة إال بعد موافقته على التكلفة وإقراره بالسداد".
وتنص المادة ( )129من ذات القرار على أنه:
" ٌستحق المؤمن علٌه أو المستحقون عنه بحسب األحوال مكافأة متى توافرت إحدى حاالت إستحقاق
المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة االشتراك
المحسوبة فً نظام المكافأة ،وٌقدر أجر حساب المكافأة باألجر المنصوص علٌه بالمادة (  )119وٌكون الحد
األدنى للمكافأة أجر عشرة شهور فً حالتً انتهاء الخدمة للعجز الكامل أو الوفاة.
ـــــــــــ ( ) 11/1904 /133التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ()23 / 5ــــــــــ
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وٌراعى عند حساب المدة المحسوبة فً المكافأة طبقا ً ألحكام المادة  34من قانون التأمٌن االجتماعً ما
ٌلً:
 - 1تحسب المكافأة المستحقة عن هذه المدة لحاالت بلوغ السن أو الوفاة وفقا ً لما ورد بالفقرة األولى وبالنسبة
لحاالت االستحقاق األخرى تحسب طبقا ً للجدول رقم (  )4المرفق بقانون التأمٌن االجتماعً الذي تم
حساب تكلفة المدة على أساسه ،وعلى أساس سن المؤمن علٌه فً تارٌخ إستحقاق الصرؾ.
وفً جمٌع األحوال ٌراعى إستبعاد العالوة الخاصة من أجر حساب المكافأة عن المدة المحسوبة إذا لم
ٌكن أجر حساب المبالػ المطلوبة عنها قد تضمن قٌمة العالوة ،وذلك عن العالوات الخاصة السابق
ضمها لؤلجر األساسً قبل تارٌخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم  120لسنة  2014المشار إلٌه.
 - 2تضاؾ قٌمة المكافأة المحسوبة وفقا ً للبند ( )1إلى قٌمة المكافأة المستحقة بما فً ذلك الحد األدنى.
 - 3تخصم من المكافأة القٌمة الحالٌة ألقساط المدة المشار إلٌها وذلك مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة الرابعة
من المادة ( )144من قانون التأمٌن االجتماعً".
يًب سجق َتضح اِتٍ:
 وف ًقا ألحكام المادة (  )34من قانون التأمٌن االجتماعً المشار إلٌها ٌجوز للمؤمن علٌه أن ٌطلب
حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فً التأمٌن فً نظام المكافأة وذلك بالشروط األتٌة:
أ  -أن تكون المدة بعد بلوؼه سن الثامنة عشرة.
ب  -أن تكون سنوات كاملة.
ج  -أن تكون سابقة على مدة االشتراك األخٌرة وؼٌر خاضعة لنظام التأمٌن االجتماعً.
د  -أال تجاوز مدة االشتراك الفعلٌة.
ه  -أال ٌزٌد مجموع مدد االشتراك بما فٌها المدة المطلوب حسابها عن نظام المكافأة عن مدة
االشتراك عن األجر األساسً.
 وتقدر تكلفة حساب مدة فً نظام المكافأة وفقا ً للجدول رقم (  )4المرفق بقانون التأمٌن االجتماعً
المشار إلٌه على أساس السن واألجر فً تارٌخ تقدٌم طلب الحساب وف ًقا للمعادلة األتٌة:
أجر اإلشتراك األساسً×معامل السن من جدول ( 4معامل المكافأة)×عدد السنوات المطلوب شرائها
 وٌتم تقدٌر المكافأة عن المدة المشتراة فً نظام المكافأة وفقاص لما ٌلى:
 . 1تقدر المكافأة بواقع شهر عن كل سنة مشتراة فً حالة بلوغ السن أو الوفاة وفقا ً للمعادلة اآلتٌة:
أجر التسوٌة

مدة االشتراك

×

وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة مشتراة فً حالة المعاش المبكر أو العجز الجزئً أو الكلً
وفقا ً للمعادلة اآلتٌة:
 إذا كان الشراء قد تم عن طرٌق جدول (  )4قبل تعدٌله بالقانون رقم  120لسنة ( 2014أي قبل:)2014/10/1
أجر التسوٌة

×

مدة االشتراك

×

المعامل المقابل للسن من
جدول رقم (– )4قبل تعدٌله
بالقانون رقم  120لسنة -2014

×%30
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ي تارٌخ استحقاق المكافأة
ؾ
 إذا كان الشراء قد تم عن طرٌق جدول (  )4المعدل بالقانون رقم  120لسنة ( 2014أي اعتباراًمن :)2014/10/1
المعامل المقابل للسن من جدول رقم ( )4المعدل
× مدة االشتراك × بالقانون رقم  120لسنة - 2014خانة المكافأة-
أجر التسوٌة
ي تارٌخ استحقاق المكافأة
ؾ
 . 2تستحق المكافأة عن المدة المشتراة فً نظام المكافأة باإلضافة إلى الحد األدنى للمكافأة.
 . 3تخصم من قٌمة المكافأة عن المدة المشتراة ،القٌمة الحالٌة لؤلقساط المتبقٌة وذلك فً حالة استحقاق
المكافأة لؽٌر الوفاة أو العجز المنهى للخدمة.
ٌ . 4راعى بشأن أجر التسوٌة الذي ٌحسب على أساسه المكافأة المشتراة أن ٌحدد وفقا ً للقواعد اآلتٌة:
 تستبعد جمٌع العالوات الخاصة التً ضمت لؤلجر األساسً بعد تارٌخ الشراء ولم ٌتم االشتراك
عنها.
ٌ تم حساب أجر التسوٌة وفقا ً لما جاء بالمادة  19من قانون التأمٌن االجتماعى بعد استبعاد
العالوات الخاصة وفقا ً للبند السابق.
قىاعذ يعبيهخ انًؤيٍ
عهُهى انزٍَ كبَىا يٍ
أفشاد انقىاد انًسهحخ
انسؤال سقى 36 /2
مؤمن علٌه التحق بالعمل بالجهاز اإلدارى للدولة بتارٌخ  2002/1/1علما ً بأن له مدة خدمة بالقوات
المسلحة قدرها  7سنوات انتهت فى  2002/12/1وقد صرؾ عنها مكافأة من طرؾ القوات المسلحة.
 وبتارٌخ  2007/12/1تقدم لطلب ضم مدته العسكرٌة للمدة المدنٌة.
فهل ٌجوز ضم هذه المدة إلى مدة خدمته المدنٌة؟
اإلجبثخ:
تنص المادة ( )35من قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975على أنه:
" تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة االشتراك فً تأمٌن الشٌخوخةوالعجز والوفاة وذلك بالنسبة
إلى المنقولٌن إلى الخدمة المدنٌة من الضباطأوضباط الشرؾ أوالمساعدٌن أو ضباط الصؾ أوالجنود
المتطوعٌنأو مجددي الخدمةذوي الرواتب العالٌة.
"..................
وتنص المادة ( )36من قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975على أنه:
"إذا إ نتهت الخدمة العسكرٌة ألحد المنصوص علٌهم فً المادة السابقة ثم أعٌد لعمل ٌخضعه ألحكام هذا
القانون ٌطبق علٌه ما ٌأتً:
 - 1إذا كان قد ا ستحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرٌة ولم ٌكن قد صرفها فتحسب هذه المدة
ضمن مدة اشتراكه فً هذا التأمٌن دون أداء أٌة مبالػ عنها.
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وإذا كان قد صرفها وٌرؼب فً حساب المدة المشار إلٌها ضمن مدة اشتراكه فً هذا التأمٌن فٌتعٌن علٌه
رد المبالػ المشار إلٌها فً الفقرة السابقة دفعة واحدة نقداً خالل ثالث سنوات من تارٌخ انتفاع ه بأحكام هذا
القانون،وبعد انتهاء هذه الفترة ٌكون له طلب حسابها مقابل أدائه المبالػ المستحقة عنها محسوبة وفقا ً للجدول
رقم ( )4المرافق.
وعند انتهاء خدمته المدنٌة تسوى حقوقه عن المدة العسكرٌة التً حسبت ضمن مدة اشتراكه فً هذا
التأمٌن والمدة المدنٌة باعتبارهما وحدة واحدة وفقا ً ألحكام هذا القانون".
وقد جاءبالقسم الثالث من منشور عام رقم  1لسنة  1989بشأن قواعد معاملة المؤمن علٌهم الذٌن كانوا
من أفراد القوات المسلحة اآلتً:
أوًال -:إذا كان المؤمن علٌه صاحب مكافأة أو مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرٌة فٌتبع فً شأنه ما
ٌلى-:
 - 1إذا لم ٌكن قد صرؾ المكافاة والمدفوعات المستحقة عن مدة خدمته العسكرٌة تحسب هذه المدة ضمن
مدة إشتراكه فً التأمٌن دون أداء أٌة مبالػ عنها.
 - 2إذا كان قد صرؾ مستحقاته عن المدة المشار إلٌها وكا ن ٌرؼب فً حسابها ضمن مدة إشتراكه فً
التأمٌن فٌكون له إتباع أى مما ٌأتى :
أ -رد المبالػ المشار إلٌها دفعة واحدة نقدأ خالل ثالث سنوات من تارٌخ إلتحاقه بالخدمة المدنٌة وذلك
لمن ٌلتحق بها الول مرة إعتباراً من  1987/7/1وبالنسبة لمن سبق إلتحاقه بالخدمة المدنٌة قبل
التارٌخ المذكور ولم ٌكن قد مضت مدة سنتٌن على تارٌخ إلتحاقه بها ألول مرة من هذا التارٌخ فٌكون
له حق الرد خالل المدة المكملة لمدة الثالث سنوات من تارٌخ إلتحاقه بالخدمة المدنٌة وفً جمٌع
األحوال ٌجب أن ٌتم الرد قبل صرؾ حقوقه فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة.
ب -أداء مبلػ محسوب عن كامل هذه المدة بمراعاة إضافة مدد الضمائم والمدد اإلضافٌة لمدة األجر
األساسى وذلك وفقا للجدول رقم  4المرفق بقانون التأمٌن االجتماعى دون التقٌد بالشروط المنصوص
علٌها فى المادة  34من هذا القانون وذلك أثناء أو بعد المهلة الموضحة فى البند أ بشرط أن ٌتم أداء
المبلػ قبل صرؾ حقوقه فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة .
 6أو الجدول رقم  7المرفقٌن بقانون
وٌجوز له فى هذه الحالة اداء المبلػ بالتقسٌط وفقا للجدول رقم
التأمٌن االجتماعى وذلك بمراعاة شروط استخدام الجدول رقم  ، 7وال ٌعتبر المؤمن علٌه مشتركا عن
المدة المشار إلٌها إال إذا تم سداد أول قسط للهٌئة المختصة قبل انتهاء الخدمة .
ج -طلب حساب جزء من هذه المدة – دون مدد الضمائم والمدد اإلضافٌة – خالل أو بعد المهلة المشار
إلٌها وفقا ألحكام المادة  34من قانون التأمٌن االجتماعى وبمراعاة أحكام المادة  41من هذا القانون ،
وال ٌجوز لمن اختار األداء وفقا لهذا البند االنتفاع بأى من البندٌن أ أو ب .
 -3فى حالة اتباع البند رقم أ ٌتم رد المبالػ إلى إدارة التأمٌن والمعاشات للقوات المسلحة التى تصدر بٌانا
معتمدا بذلك إلى الهٌئة المختصة .
وفى حالة اتباع أى من البندٌن رقمى ب و جـ ٌتم اداء المبالػ إلى الهٌئة المختصة .
 -4عند توافر إحدى حاالت االستحقاق وفقا لقانون التأمٌن االجتماعى تسوى حقوقه عن مدد اشتراكه فى
التأمٌن بما فٌها المدة العسكرٌة التى لم ٌصرؾ مستحقاته عنها أو التى أدى التزاماته عنها حسب
األحوال وذلك باعتبارها مدة واحدة وفقا ألحكام القانون المشار إلٌه .
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 -5إذا كانت المدة العسكرٌة لم تصرؾ المستحقات عنها أو اتبع فى شأنها البند رقم أ فتقسم الحقوق التأمٌنٌة
المستحقة بٌن الخزانة العامة وصندوق التأمٌن االجتماعى المختص بنسبة كل من المدة العسكرٌة
والمدة المدنٌة إلى إجمالى المدد ".
ًب نًب تقذو إرا كبٌ انًؤيٍ عهُه صبحت يكبفأح أو يكبفأح
وفق
ويذفىعبد عٍ يذح خذيته انعسكشَخ فُتجع ةشأَه اِتً:
 - 1إذا لم ٌكن قد صرف المكافأة أالمدفأعات المستحقة عن مدة خدمته العسكرٌة تحسب هذه المدة ضمن
مدة اشتراكه فى التأمٌن دأن داء ٌة مبالغ عنها.
 - 2إذا كان قد صرف مستحقاته عن مدة خدمته العسكرٌة أكان ٌرغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى
التأمٌن فٌكأن له إتباع ما ٌلى:
 رد المستحقات التى صرفها عن مدة خدمته العسكرٌة دفعة أاحدة نقداًال خالل ثالث سنأات منتارٌخ التحاقه بالخدمة المدنٌة ،أٌتعٌن الرد قبل صرف حقأقه ف ي تأمٌن الشٌخأخة أالعجز
أالأفاة  ،أترد إلى إدارة التأمٌن أالمعاشات للقأات المسلحة التي تصدر بٌانا ًال معتمداًال بذلك إلى
الهٌئة القأمٌة للتأمٌن اوجتماعي.
ب  -أ داء مبلغ محسأب أفقا ًال للجدأل (رقم )4المرفق بقانأن التأمٌن اوجتماع ي عن كامل مدة
الخدمة العسكرٌة التى تم الصرف عنها بمراعاة إضافة مدد الضمائم أالمدد اإلضافٌة لمدة
األجر األساسى  ،أفي حساب هذه المدة و ٌتم التقٌد بشرأط حساب المدة السابقة المنصأص
علٌها فى المادة  34من قانأن التأمٌن اوجتماع ي ،أتؤدى المبالغ إلى الهٌئة القأمٌة للتأمٌن
اإلجتماعى إما دفعة أاحدة خالل المهلة المشار إلٌها بالبند ( ) أ بعدها بما و ٌجاأز تارٌخ
استحقاق صرف حقأقه في تأمٌن الشٌخأخة أالعجز أالأفاة ،أ ٌتم األداء بالتقسٌط أفقا ًال
للجدأل (رقم ) 6المرفق بقانأن التأمٌن اوجتماعي أو ٌعتبر المؤمن علٌه – في هذه الحالة –
مشتركا عن المدة إو إذا تم سداد أل قسط للهٌئة التأمٌنٌة قبل انتهاء الخدمة.
ج  -أ طلب حساب جزء من هذه المدة – دأن الضمائم أالمدد اإلضافٌة – أتؤدى المبالغ إلى
الهٌئة خالل أ بعد المهلة المأضحة في البند أبمراعاة اآلتى:
 الشرأط المنصأص علٌها فى المادة  34من قانأن التأمٌن اإلجتماعى.
ٌ حسب المبلغ المطلأب أفقا ًال للجدأل رقم  4المرفق بقانأن التأمٌن اوجتماعً.
 مراعاة حكام المادة  41من قانأن التأمٌن اإلجتماعى.
ى من البندٌن ( أ ) أو(ب).
وال ٌجوز لمن اختار األداء وفقا ً لهذا البند االنتفاع بأ ٍ
 - 3عند تأافر إحدى حاوت اوستحقاق أفقا ًال لقانأن التأمٌن اوجتماع ي تسأى حقأقه أفقا ًال ألحكام هذا
القانأن عن كامل مدة اشتراكه في التأمٌن بما فٌها المدة العسكرٌة التي لم ٌصرف عنها مستحقاته أ
التى دى عنها التزاماته بحسب األحأال أذلك باعتبارها مدة أاحدة أفقا ًال ألحكام القانأن المشار إلٌه.
ٌ - 4تحمل كالًال من الخزانة العامة أصندأق التأمٌن اوجتماع ي المختص بنسبة ما ٌخص كل منهما من
ى من الحالتٌن
الحقأق التأمٌنٌة عن المدة العسكرٌة أالمدة المدنٌة إلى إجمالى المدد أذلك ف ي ٍ
اآلتٌتٌن :
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 إذا كانت المدة العسكرٌة لم يصرؾ عنها المكافأة أو المكافأة والمدفوعات.
 إذا إختار المؤمن علٌه رد ما صرفه عنها إلى إدارة التأمٌن والمعاشات للقوات المسلحة.
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قىاعذ حسبة
االشتشاكبد
انسؤال سقى 125 /3
كٌؾ ٌتم حساب اشتراكات التأمٌن االجتماعى فً حالة الترخٌص للعامل بالعمل جزء من الوقت مقابل
نسبة من األجر؟
اإلجبثخ:
تنص المادة ( )125من قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975على أن:
" تحسب االشتراكات التً ٌؤدٌها صاحب العمل على أساس ما ٌستحقه المؤمن علٌه من أجر خالل كل
شهر.
وٌراعى فً حساب األجر تحدٌد عدد أٌام العمل فً الشهر بثالثٌن ٌوما ً بالنسبة لمنال ٌتقاضون أجورهم
مشاهرة.
ً
ً
أي اشتراكات عن المدد التً ال ٌستحق عنها أجرا أوتعوٌضا عنه.
وال تؤدى ة
ومع عدم اإلخالل بالحد األدنى ألجر االشتراك األساسً ٌكون لوزٌر التأمٌنات بقرارٌصدره بناء على
إ قتراح مجلس اإلدارة أن ٌحدد أجر االشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن علٌهم وطرٌقة حساب هذا األجر
وطرٌقة حساب االشتراكات وتارٌخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة".
وتنص المادة ( )23من قرار وزٌر المالٌة رقم  554لسنة  2007بشأن القواعد المُنفذة ألحكام قانون
التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975على أن:
"تحسب االشتراكات التً ٌؤدٌها صاحب العمل عن المؤمن علٌهم من العاملٌن بالجهاز اإلداري للدولة
والهٌئات العامة والقطاع العام وقطاع األعمال العام على أساس ما ٌستحقه المؤمن علٌه من أجر خالل كل
شهر وذلك بمراعاة ما ٌلً:
................
ً
 -3حاالت الترخٌص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من األجر وفقا لآلتً:
( أ) تؤدى االشتراكات عن األجر األساسً على أساس كامل هذا األجر بافتراض مباشرة المؤمن علٌه
لعمله كل أٌام العمل الرسمٌة.
(ب) تؤدى االشتراكات عن األجر المتؽٌر كما ٌلً:
 )1عناصر األجر المتؽٌر المرتبط تحدٌد قٌمتها بمستوى أداء العامل ٌؤدى عنها االشتراكات على
أساس ما ٌحصل علٌه المؤمن علٌه من هذه العناصر بالفعل.
 )2باقً عناصر األجر المتؽٌر تؤدى عنها االشتراكات على أساس كامل قٌمة هذه العناصر
بإفتراض مباشرة المؤمن علٌه لعمله كل أٌام العمل.
ًب نًب تقذو َتضح اِتً:
وفق
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فً حالة الترخٌص للمؤمن علٌه بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من األجر فتؤدى اإلشتراكات عن
األجر األساسً على أساس كامل األجر ،وفٌما ٌتعلق باإلشتراكات المستحقة عن األجر المتؽٌر فتكون
وف ًقا لما ٌلً:
عُبصش األجش انًتغُش انًشتجط تحذَذ قًُتهب ثًستىيأداء انعبيمٌ :ؤدى عنها االشتراكات على أساس ما ٌحصل علٌه المؤمن علٌه
من هذه العناصر بالفعل.
ثبقٍ عُبصش األجش انًتغُش  :تؤدى عنها االشتراكات على أساس كاملقٌمة هذه العناصر بإفتراض مباشرة المؤمن علٌه لعمله كل أٌام العمل.
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يحبضشح
أيثهخ تطجُقُخ
عهً
حبالد استحقبق انًعبش وقىاعذ تسىَته
فٍ تأيٍُ انشُخىخخ وانعجض وانىفبح
(حبالد انشُخىخخ)
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يثبل سقى ()1
ً
مؤمن علٌه انتهت خدمته بالقطاع الحكومً فً  2018/10/15لبلوؼه سن التقاعد وكانت بٌاناته وفقا لما
ٌلً:
 بتارٌخ  1979/7/1عٌن بالجهاز اإلداري للدولة.
 بتارٌخ  1980/10/1تم تجنٌده إلزامٌا ً واستبقى بعد انتهاء التجنٌد اإللزامً.
 بتارٌخ  1984/3/31انتهى استبقاء المذكور واستلم العمل بالجهاز اإلداري للدولة.
وكانت بٌانات أجر االشتراك خالل آخر عشر سنوات كالتالً:
انتبسَخ

األجش

2006/7/1

293.02

2007/7/1

317.33

2008/7/1

343.35

2009/7/1

371.25

2010/7/1

426.06

2011/7/1

458.09

2012/7/1

507.04

2013/5/1

607.23

2013/7/1

612.23

2014/7/1

646.57

2015/7/1

704.76

2016/7/1

767.86

2017/7/1

836.96

2018/7/1

912.28

إجمالً األجور المتؽٌرة من  1984/4/1حتى  2018/10/15بلؽت  205000.79جنٌها ً.
كٌؾ ٌتم تسوٌة المعاش فً هذه الحالة؟
ٌتم تسوٌة المعاش وفقا ً لما ٌلى:
 - 1معاش األجر األساسً
 حصر مدد االشتراك
ـــــــــــ ( ) 11/1904 /133التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (/ 14
)23ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي –القاهرة
تليفون)+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فاكس)+202(27957763 :

www.nosi.gov.eg

انهُئخ انقىيُخ نهتأيٍُ
االجتًبعٍ
صُذوق انتأيٍُ االجتًبعٍ
نهعـبيهٍُ ثبنقطبع انحكىيٍ

بٌان
مدة فعلٌة
مدة مضاعفة

من
1979/7/1
1980/10/1

الى
2018/10/15
1984/3/31

إجمالً

ٌوم
15
31
46

شهر
3
5
8

سنة
39
3
42

-

10

42

 514شهر
 تحدٌد أجر التسوٌة
تارٌخ بداٌة الخمس سنوات األخٌرة 2013/10/16
األجر فً  612.23 = 2013/10/16جنٌه.
 %150من هذا األجر = 918.34جنٌها ً.
لذا ٌجب أال ٌزٌد أي أجر من أجور فترة المتوسط عن  918.34جنٌها ً.
من  2016/11/1حتى 6142.88 = 767.86 × 8 = 2017/6/30جنٌها ً
من  2017/7/1حتى  10043.52 = 836.96 ×12 = 2018/6/30جنٌها ً
من  2018/7/1حتى  3649.12 = 912.28 × 4 =2018/10/31جنٌها ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 19835.52جنٌها ً
إجمالً
المتوسط =  826.48 = 24 ÷ 19835.52جنٌها ً.
 حساب المعاش
أجر التسوٌة

×

826.48

×

مدة االشتراك بالشهور
12
514
12

×
×

1
45
1
45

=
=

 786.68جنٌها ً

 661.18جنٌها ً.
 35.00جنٌها ً.
 696.18جنٌها ً.

ٌخفض إلى  %80من أجر التسوٌة
زٌادة معاش األجر األساسً %25
إجمالً معاش األجر األساسً
- 2معاش األجر المتؽٌر
 حصر مدد االشتراك
سنة
شهر
ٌوم
الى
من
بٌان
34
6
15 2018/10/15
1984/4/1
مدة فعلٌة
34
7
إجمالً
 415شهر
 تحدٌد أجر التسوٌة
 493.97جنٌها ً
المتوسط = = 415 ÷ 205000.79
=  503.84جنٌها ً
ٌزاد  %3عن كل سنة كاملة () %102
 997.81جنٌها ً
=
أجر التسوٌة
 حساب المعاش
= 1
× مدة االشتراك بالشهور ×
أجر التسوٌة
ـــــــــــ ( ) 11/1904 /133التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (/ 15
)23ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي –القاهرة
تليفون)+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فاكس)+202(27957763 :

www.nosi.gov.eg

انهُئخ انقىيُخ نهتأيٍُ
االجتًبعٍ
صُذوق انتأيٍُ االجتًبعٍ
نهعـبيهٍُ ثبنقطبع انحكىيٍ

997.81

×

12
415
12

×

45
1
45

=

 766.83جنٌه

إجمالً المعاش
بٌان
معاش أجر أساسً
زٌادات أساسً
معاش أجر متؽٌر
إجمالً
رفع المعاش وفقا ً ألحكام المادة 165
)482.79=%33 × 1463.01( – 450
ال ٌستفٌد من الرفع حٌث أن قٌمة  %33أكبر من 450
منحة ماٌو
إجمالً

قٌمة (جنٌها ً)
661.18
35.00
766.83
1463.01
00
10.00
1473.01

ـــــــــــ ( ) 11/1904 /133التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (/ 16
)23ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي –القاهرة
تليفون)+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فاكس)+202(27957763 :

www.nosi.gov.eg

انهُئخ انقىيُخ نهتأيٍُ
االجتًبعٍ
صُذوق انتأيٍُ االجتًبعٍ
نهعـبيهٍُ ثبنقطبع انحكىيٍ

يثبل سقى ()2
بافتراض فً المثال رقم ( )1أن انتهاء خدمة المذكور كان بتارٌخ  2011/8/20لالستقالة ولم ٌتقدم بطلب
لصرؾ المعاش حتى بلوغ السن بتارٌخ  2018/10/15فكٌؾ ٌتم تسوٌة الحقوق التأمٌنٌة فً هذه الحالة علما ً
بأن إجمالى األجور المتؽٌرة حتى تارٌخ انتهاء الخدمة مبلػ 100523.83جنٌها ً.
 - 1معاش األجر األساسً
 حصر مدد االشتراك
سنة
شهر
ٌوم
الى
من
بٌان
1979/7/1
32
1
20 2011/8/20
مدة فعلٌة
3
5
31 1984/3/31 1980/10/1
مدة مضاعفة
35
6
51
إجمالً
35
8
 428شهر
 تحدٌد أجر التسوٌة
تارٌخ بداٌة الخمس سنوات األخٌرة 2006/8/21
األجر فً  293.02 = 2006/8/21جنٌه.
 %150من هذا األجر =  439.53جنٌهاً ،لذا ٌجب أال ٌزٌد أي أجر من أجور فترة المتوسط عن 439.53
جنٌها ً.
من  2009/9/1حتى3712.50 = 371.25 × 10 = 2010/6/30
من  2010/7/1حتى 5112.72 = 426.06 × 12 = 2011/6/30
= 879.06
من  2011/7/1حتى 439.53 × 2 = 2011/8/31
ــــــــــــــــــــــــــــ
 9704.28جنٌها ً
إجمالً
المتوسط =  404.34 = 24 ÷ 9704.28جنٌها ً.
 حساب المعاش
1
مدة االشتراك بالشهور
=
×
×
أجر التسوٌة
45
12
1
428
= 320.48
404.34
×
×
45
12
 35.00جنٌها ً.
زٌادة معاش األجر األساسً % 25
 355.48جنٌها ً.
إجمالً معاش األجر األساسً
 - 2معاش األجر المتؽٌر
 حصر مدد االشتراك
سنة
شهر
ٌوم
الى
من
بٌان
27
4
20 2011/8/20
1984/4/1
مدة فعلٌة
27
5
إجمالى
 329شهر
ـــــــــــ ( ) 11/1904 /133التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (/ 17
)23ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي –القاهرة
تليفون)+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فاكس)+202(27957763 :

www.nosi.gov.eg

انهُئخ انقىيُخ نهتأيٍُ
االجتًبعٍ
صُذوق انتأيٍُ االجتًبعٍ
نهعـبيهٍُ ثبنقطبع انحكىيٍ

 تحدٌد أجر التسوٌة
المتوسط = = 329 ÷ 100523.83
ٌزاد المتوسط ب  %3عن كل سنة كاملة ()%81
=
أجر التسوٌة
 حساب المعاش
مدة االشتراك بالشهور
×
×
أجر التسوٌة
12
329
553.03
×
×
12

 305.54جنٌها ً
=  247.49جنٌها ً
 553.03جنٌها ً

إجمالً المعاش

بٌان

معاش أجر أساسً
زٌادات أساسً
معاش أجر متؽٌر
إجمالً
ً
رفع المعاش وفقا ألحكام المادة 165
-450 =)% 33× 692.41( – 450
228.49
منحة ماٌو
إجمالً

1
45
1
45

=
=

 336.93جنٌه

قٌمة
320.48
35.00
336.93
692.41
220.52
10.00
923.93

ـــــــــــ ( ) 11/1904 /133التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (/ 18
)23ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي –القاهرة
تليفون)+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فاكس)+202(27957763 :

www.nosi.gov.eg

انهُئخ انقىيُخ نهتأيٍُ
االجتًبعٍ
صُذوق انتأيٍُ االجتًبعٍ
نهعـبيهٍُ ثبنقطبع انحكىيٍ

يثبل سقى ( )3
بإفتراض فً المثال رقم ( )2أن المذكور تقدم بطلب لصرؾ المعاش بتارٌخ  2015/10/15قبل بلوؼه سن
الستٌن وكان سنه فً هذا التارٌخ  55سنة و 11شهر و ٌ 25وم فكٌؾ ٌتم تسوٌة الحقوق التأمٌنٌة فً هذه
الحالة؟
 - 1معاش األجر األساسً
حصر مدد االشتراك :ذات المدة بالمثال رقم ()2

تحدٌد أجر التسوٌة :ذات األجر بالمثال رقم ()2

حساب المعاش:

مدة االشتراك بالشهور
أجر التسوٌة

×

404.34

×

1

×

=

المعامل المقابل لسن 55
من الجدول رقم 9

12
428
12

×

1
50

= 288.42

 35.00جنٌها ً
 323.42جنٌها ً.

زٌادة معاش األجر األساسً % 25
إجمالً معاش األجر األساسً
- 2معاش األجر المتؽٌر
حصر مدد االشتراك :ذات المدة بالمثال رقم ()2

تحدٌد أجر التسوٌة :ذات األجر بالمثال رقم ()2

حساب المعاش

1
مدة االشتراك بالشهور
أجر التسوٌة
=
×
×
المعامل المقابل لسن  55من
12
الجدول رقم 9
1
329
= 303.24
553.02
×
×
50
12
إجمالً المعاش
بٌان
معاش أجر أساسً
زٌادات أساسً
معاش أجر متؽٌر
إجمالً
رفع المعاش وفقا ً ألحكام المادة 165
)%33× 626.66( – 450

قٌمة
288.42
35.00
303.24
626.66
243.20

ـــــــــــ ( ) 11/1904 /133التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (/ 19
)23ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي –القاهرة
تليفون)+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فاكس)+202(27957763 :

www.nosi.gov.eg

انهُئخ انقىيُخ نهتأيٍُ
االجتًبعٍ
صُذوق انتأيٍُ االجتًبعٍ
نهعـبيهٍُ ثبنقطبع انحكىيٍ

206.79 -450
منحة ماٌو
إجمالً

10.00
879.86

ـــــــــــ ( ) 11/1904 /133التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (/ 20
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يثبل سقى ( ) 4
ً
مؤمن علٌه بالجهاز اإلدارى للدولة انتهت خدمته باإلحالة إلى المعاش وفقا ألحكام المادة
الخدمة المدنٌة بتارٌخ  2018/11/15وكانت بٌاناته وفقا ً لما ٌلى :
 تارٌخ المٌالد.1964/1/4 :
 تارٌخ التعٌٌن.1998/10/1 :
 متوسط األجر األساسً652.63 :
 متوسط األجر المتؽٌر633.23 :
ٌتم تسوٌة المعاش وفقا ً لما ٌلى:
 - 1معاش األجر األساسً
 حصر مدد االشتراك
بٌان
مدة فعلٌة
مدة افتراضٌة (مادة)70

من
1998/10/1

ٌوم
15
15
-

الى
2018/11/15

إجمالى

 70من قانون

سنة
شهر
20
1
5
25
1
25
2
 302شهر

 حساب المعاش
1
مدة االشتراك بالشهور
×
متوسط التسوٌة ×
52
12
1
302
=  315.85جنٌها ً
652.63
×
×
52
12
 35.00جنٌها ً.
زٌادة معاش األجر األساسً %25
 350.85جنٌها ً.
إجمالً معاش األجر األساسً
 - 2معاش األجر المتؽٌر
 حصر مدد االشتراك
سنة
شهر
ٌوم
الى
من
بٌان
20
1
15 2018/11/15 1998/10/1
مدة فعلٌة
20
2
إجمالى
 242شهر
وَالحظ أنه لم ٌتم إضافة المدة اإلفتراضٌة وف ًقا ألحكام المادة  70إلى مدد اإلشتراك عن األجر المتؽٌر
حٌث التسرى األحكام المنصوص علٌها فً قوانٌن خاصة فً شأن الحقوق المستحقة عن األجر
المتؽٌر.
 حساب المعاش
1
مدة االشتراك بالشهور
=
×
متوسط التسوٌة ×
52
12
=  245.58جنٌها ً
1
242
633.23
×
×
=
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12
بٌان
معاش أجر أساسً
زٌادات أساسً
معاش أجر متؽٌر
إجمالى
رفع المعاش وفقا ً ألحكام المادة 165
= %33 × 596.43( – 450
)196.82
منحة ماٌو
إجمالى

52
قٌمة
315.85
35.00
245.58
596.43
253.18

10.00
859.61
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يثبل سقى ( ) 5
 2018/11/3عن مدة
مؤمن علٌه من العاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة انتهت خدمته باالستقالة بتارٌخ
ً
اشتراك فعلٌة بلؽت  22سنة و 6شهور وٌ 12وم ،ثم تم التأمٌن علٌه كصاحب عمل وفقا ألحكام قانون التأمٌن
 108لسنة  1976اعتباراً من
االجتماعً على أصحاب األعمال ومن فً حكمهم الصادر بالقانون رقم
ً
 ،2018/11/5ثم تقدم بتارٌخ  2018/11/28بطلب لصرؾ المعاش المبكر عن مدة االشتراك وفقا ألحكام
قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975فهل ٌستحق صرؾ المعاش وفقا ً ألحكام البند
( )5من المادة  18من قانون التأمٌن االجتماعً المشار إلٌه فى هذه الحالة؟ وهل ٌختلؾ الوضع إذا تقدم
بطلب لصرؾ المعاش المبكر بتارٌخ 2018/11/4؟
انحبنخ األونًال ٌستحق المؤمن علٌه صرؾ معاش وفقا ً ألحكام البند  5من المادة  18من قانون
التأمٌن االجتماعي الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975حٌث أنه ٌشترط لصرؾ المعاش ؾي هذه الحالة أال
ي أي من قوانٌن
ي تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ ؾ
ٌكون المؤمن علٌه خاضعا ً لتأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ؾ
التأمٌن االجتماعي (.)1978/50 ،1976/108 ،1975/79
انحبنخ انثبَُخٌستحق المؤمن علٌه صرؾ معاش وفقا ً ألحكام البند  5من المادة 18من قانون
ي تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ كان ؼٌر
التأمٌن االجتماعي الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975حٌث أنه ؾ
خاضعا ً لتأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فً أي من قوانٌن التأمٌن االجتماع ي (،1976/108 ،1975/79
.)1978/50
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