اذلٍئخ انقىمٍخ نهتأمني االجتمبعً
صنذوق انتأمني االجتمبعً
نهعـبمهني ثبنقطبع احلكىمً

مضجطخ اننذوح انشهزٌخ

نهعبمهني ثبجلهبس اإلداري نهذونخ
1029/5/4
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اذلٍئخ انقىمٍخ نهتأمني االجتمبعً
صنذوق انتأمني االجتمبعً
نهعـبمهني ثبنقطبع احلكىمً

مقذمخ
قيعكًصـدوقًاؾمأؿنيًاالجمؿاعلًؾؾعاؿؾنيًباؾؼطاعًاحلؽقؿلًإىلًـشرًوتعؿقؼًاؾقعلًاؾمـأؿقينً
ؾدىًادلفمؿنيًمبهالًاؾمأؿنيًاالجمؿاعلًوؽذاًزقادةًاؾنؼاػةًاؾمأؿقـقـةًؾـدىًأػـرادًاعمؿـعًباعملـارً
أنًاحلؿاقةًاؾمأؿقـقةًؼدًاؿمدتًإىلًؽؾًأدرةًؿصرقةً .
وحتؼقؼاًًؾذؾؽًقيعدـلًأنًأؼدمًؿضـلطةًاؾــدوةًاؾشـفرقةًادلـعؼـدةًبمـارق ًً2019/5/4ؿمضـؿـةً
احملاةرةًاؾيتًأُؾؼقتًيفًاؾـدوةً .

رئٍض صنذوق انتأمني االجتمبعً
نهعبمهني ثبنقطبع احلكىمً
"حممذ طعىدي قطت"
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اذلٍئخ انقىمٍخ نهتأمني االجتمبعً
صنذوق انتأمني االجتمبعً
نهعـبمهني ثبنقطبع احلكىمً

حمبضزح
فى حبالد اطتحقبق ادلعبع يف تأمني انشٍخىخخ وانعجش وانىفبح
(حبالد انعجش

وانىفبح)
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اذلٍئخ انقىمٍخ نهتأمني االجتمبعً
صنذوق انتأمني االجتمبعً
نهعـبمهني ثبنقطبع احلكىمً

انفهزص
ادللوثًاألولً:ذروطًادموؼاقًؽؾًحاؾةًؿـًحاالتًاؾعهزًواؾقػاة
ادللوثًاؾناـلً:تارق ًادموؼاقًادلعاشً .
ادللوثًاؾناؾثً:حيابًادلعاش.
ً
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ـــــــــــً(ً)ً13/1905ً/177اؾمقجقفًاؾػينًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()17 / 4ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
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اذلٍئخ انقىمٍخ نهتأمني االجتمبعً
صنذوق انتأمني االجتمبعً
نهعـبمهني ثبنقطبع احلكىمً

ادلجحث األول :شزوط اطتحقبق كم حبنخًمن حبالد انعجش وانىفبح
ً-1اؾعهزًاجلزئكًادلـفكًؾؾىدؿةًً:

– اـمفاءًاخلدؿةًبيلبًاؾعهزاجلزئكً .
– صدورً ؼـرارًاؾؾهــةًاخلؿادـقةًبعـدمًوجـقدًعؿـؾًؿـادـبًؾؾؿـ ؿـًعؾقـفًؾـدىًصـاحبًاؾعؿـؾً
وقيمنـكًؿـًفذاًاؾشرطًأػرادًفقكةًاؾشررة.
-2اؾعهزًاؾؽاؿؾًادلـفكًؾؾىدؿة:
– اـمفاءًاخلدؿةًبيلبًاؾعهزًاؾؽاؿؾً ً.
وقراعكًدلـًقنلتًعهـزهًعهـزاًًؽـاؿوًًوقعاؿـؾًًبأحؽـامًاؾػؼـرةًاؾرابعـةًؿــًادلـادةًً51ؿــًؼـاـقنً
اخلدؿةًادلدـقةًاؾصادرًباؾؼاـقنًرؼـؿًً81ؾيــةًًً2016إذاًأرادًاـمفـاءًخدؿًمـفًؾؾعهـزًاؾؽاؿـؾًأنًقًؼـدمً
رؾبًؾصرفًادلعاشًؾؾعهزًاؾؽاؿؾًؼلؾًبؾقغًدـًاؾمؼاعدً .
-3اؾعهزًاؾؽاؿؾًخولًدـةًؿـًتركًاخلدؿةًً:
– اـمفاءًاخلدؿةً .
– ثلقتًاؾعهزًاؾؽاؿؾًخولًدـةًؿـًتركًاخلدؿةً.
– عدمًبؾقغًدـًاؾيمنيً .
– عدمًصرفًاؾؼقؿةًاؾـؼدقةًؾمعققضًاؾدػعةًاؾقاحدةًعـًؿدةًاالذرتاك.
-4اؾعهزًاؾؽاؿؾًبعدًدـةًؿـًتركًاخلدؿةً:
– اـمفاءًاخلدؿةً .
– ثلقتًاؾعهزًاؾؽاؿؾًبعدًدـةًؿـًتركًاخلدؿةً.
– عدمًبؾقغًدـًاؾيمنيً .
– عدمًصرفًاؾؼقؿةًاؾـؼدقةًؾمعققضًاؾدػعةًاؾقاحدةًعـًؿدةًاالذرتاك.
– تقاػرًؿدةًاذـرتاكًؿؼـدارفاًً10دــقاتًعؾـكًاألؼـؾًً،وإذاًؽاــتًادلـدةًتزقـدًعؾـكًً9دــقاتً
وتؼؾًعـًً10دـقاتًجتربًإىلًً10دـقاتًؾؽلًحيصؾًعؾكًؿعاشً.
ً
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اذلٍئخ انقىمٍخ نهتأمني االجتمبعً
صنذوق انتأمني االجتمبعً
نهعـبمهني ثبنقطبع احلكىمً

ً-5اؾقػاةًادلـفقةًؾؾىدؿة
– اـمفاءًاخلدؿةًبيلبًاؾقػاةًً .
-6اؾقػاةًخولًدـةًؿـًتركًاخلدؿةًً:
– اـمفاءًاخلدؿةً .
– حدوثًاؾقػاةًخولًدـةًؿـًتركًاخلدؿةً.
– عدمًبؾقغًدـًاؾيمنيً .
– عدمًصرفًاؾؼقؿةًاؾـؼدقةًؾمعققضًاؾدػعةًاؾقاحدةًعـًؿدةًاالذرتاك.
-7اؾقػاةًبعدًدـةًؿـًتركًاخلدؿةًً:
– اـمفاءًاخلدؿةً .
– حدوثًاؾقػاةًبعدًدـةًؿـًتركًاخلدؿة.
– ًعدمًبؾقغًدـًاؾيمنيً .
– عدمًصرفًاؾؼقؿةًاؾـؼدقةًؾمعققضًاؾدػعةًاؾقاحدةًعـًؿدةًاالذرتاك.
– تقاػرًؿدةًاذـرتاكًؿؼـدارفاًً10دــقاتًعؾـكًاألؼـؾًً،وإذاًؽاــتًادلـدةًتزقـدًعؾـلًً9دــقاتً
وتؼؾًعـًً10دـقاتًجتربًإىلًً10دـقاتًؾؽلًحيصؾًعؾكًؿعاشً ً.
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اذلٍئخ انقىمٍخ نهتأمني االجتمبعً
صنذوق انتأمني االجتمبعً
نهعـبمهني ثبنقطبع احلكىمً

.1

ادلجحث انثبنً  :تبرٌخ اطتحقبق ادلعبع

قيموؼًادلعاشًؾنلقتًاؾعهزًاؾؽاؿؾًأوًؾقؼقعًاؾقػاةً،اعملاراًؿـًأولًاؾشفرًاؾذيًثلتًػقفً
اؾعهزًأوًوؼعتًػقفًاؾقػاةًحمكًوؾقًوؼعًدلبًاالدموؼاقًيفًآخرًققمًؿـًاؾشفرًً.

.2

قيموؼًادلعاشًػكًحاؾةًاـمفاءًاخلدؿةًؾؾعهزًاجلزئكًًاعملاراًؿـًأولًاؾشفرًاؾـذىًتـمفـلً
ػقفًاخلدؿةً .

.3

يفًحاؾةًثلقتًعهزًادل ؿـًعؾقفًعهزاًًؽاؿوًومتًؿعاؿؾمفًباجلفةًاإلدارقةًرلؼاًؾــ

ًاؾػؼـرةً

اؾرابعــةًؿـــًادلــادةًً51ؿـــًؼــاـقنًاخلدؿــةًادلدـقــةًاؾصــادرًباؾؼــاـقنًرؼــؿًً81ؾيـــةًً;2016
ػقيموؼًادلعاشًاعملاراًًؿـًأولًاؾشفرًاؾذيًاـمفتًػقفًاخلدؿةًوؾقسًؿـًأولًذـفرًثلـقتً
اؾعهز.
.4

قيــموؼًادلعــاشًعـــًؿــدةًاالذــرتاكًيفًاألجــرًادلــمغملًرادلــاًتــقاػرتًذــروطًادــموؼاقً
ادلعاشًعـًؿدةًاالذرتاكًيفًاألجرًاألدادلًأقاًًؽاـتًؿدةًاالذرتاكًيفًاألجرًادلمغمل.
ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ـــــــــــً(ً)ً13/1905ً/177اؾمقجقفًاؾػينًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()17 / 7ــــــــــ
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ادلجحث انثبنث  :حظبة ادلعبع
ادلطؾبًاألولً:حصرًادلدد ً
أوالًً:ؿددًاالذرتاكًعـًاألجرًاألدادلً،وتشؿؾًادلددًاآلتقة:
 . 1ؿددًاالذرتاكًاؾػعؾقةًاؾيتًؼضقتًيفًاجلفازًاإلداريًؾؾدوؾةًواهلقكـاتًاؾعاؿـةًواجلفـاتًاؾـيتً
تملعًاؾصـدوقًاحلؽقؿلًتأؿقـقاً.
 . 2ؿددًاالذرتاكًاؾيتًؼضقتًيفًؼطاعًقملعًتأؿقـقـاًًاؾصــدوقًاؾعـامًواخلاص(عـامً،اعؿـالًعـامً،
خاصً،ؿؼاوالتً،ـؼؾًبري،خمابز).
 . 3ادلدةًادلشرتاةًوػؼاًًألحؽامًادلادةًً34ؿـًؼاـقنًاؾمأؿنيًاالجمؿاعلًاؾصادرًباؾؼاـقنًرؼؿًً79
ؾيـةً.1975
 . 4ؿدةًاؾمهـقدًاإلؾزاؿكًاؾماؾقةًعؾكًتارق ًاؾمعقني.
 . 5ادلــدةًادلضـــاعػةًواؾـــيتًؼضــقتًبعـــدًاؾمعـــقنيًوخــولًزؿــــًاحلـــربً(ؿــــًً1967/6/5إىلً
)1985/12/31ؿــعًؿوحظــةًادــملعادًؿــددًاؾػؼ ـدً–ًيفًحاؾــةًعــدمًحتدقــدًتــارق ًؿــدةًاؾػؼــدً
حتذفًؿـًبداقةًادلدةًً-ؿـًادلدةًاؾػعؾقةًوادلدةًادلضاعػة.
 . 6ادلدةًادلضاػةًبقاؼعًربعًادلدةًواؾيتًؼضقتًيفًادلـارؼًاؾـائقةًوفل:


دقفاجًوؼـاًوأدقانًاعملاراًًؿـً.1961/8/1



حماػظةًاألؼصرًاعملاراًًؿـً(2009/12/10تارق ًإـشاءًحماػظـةًاألؼصـرًؿـعًؿراعـاةًإةـاػةً
ادلدةًاالعملارقةًؾؾعاؿؾنيًبادلدنًوادلراؽزًاؾمابعةًحملاػظةًاألؼصرًخولًتلعقمفاًحملاػظةً
ؼـا)ً .



اؾلورًاألمحرًواؾقاديًاجلدقدًوؿطروحًاعملاراًًؿـًً .1961/9/1



ؿدقـةًبرجًاؾعربًمبواػظةًاإلدؽـدرقةً(اؾعاؿرقةًاجلدقـدةًدـابؼاً)ًاعملـاراًًؿــًً1961/9/1
حمــكًً1990/2/27ؾملعقمفــاًخــولًتؾــؽًاؾػــرتةًحملاػظــةًؿطــروحً،والًقــمؿًإةــاػةًؿــددً
اعملارقةًدلددًاالذرتاكًاؾقاؼعةًبعدًفذاًاؾمارق ً .

ـــــــــــً(ً)ً13/1905ً/177اؾمقجقفًاؾػينًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()17 / 8ــــــــــ
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حماػظاتًدقـاءًاعملاراًًؿـًً .1975/9/1



ؿدقـــةًاؾؼـطــرةًذــرقًمبواػظــةًاإلااعقؾقــةًاعملــاراًًؿـــًً1975/9/1حمــكًً1979/2/23
ؾملعقمفــاًخــولًتؾــؽًاؾػــرتةًحملاػظــةً

ــالًدــقـاءً،والًقــمؿًإةــاػةًؿــددًاعملارقــةًدلــددً

االذرتاكًاؾقاؼعةًبعدًفذاًاؾمارق .


ؿدقـةًواديًاؾـطرونًباؾلوملةًواؾقاحاتًاؾلورقةًباجلقزةًاعملاراًًؿـًً .1982/12/21
ؽؿاًقراعكًإةـاػةًادلـدةًاالعملارقـةًادلشـارًإؾقفـاًبـاؾلـقدًاؾيـابؼةًؾؾعـاؿؾنيًبقحـداتًاؾؼطـاعً

اؾعامًبذاتًاحملاػظاتًوادلدنًاعملاراًًؿـًً،1975/9/1ػقؿاًعداًؿدقـةًواديًاؾـطرونًبـاؾلوملةً
واؾقاحاتًاؾلورقةًباجلقزةًاعملاراًًؿـًً .1982/12/21
وقشرتطًؾإلػادةًؿـًؿقزةًإةاػةًادلدةًاالعملارقةًاؾمقاجدًاؾػعؾلًؾؾؿـ ؿـًعؾقـفًباحملاػظـاتً
وادلــدنًادلشــارًإؾقفــاًبادلــادةًاألوىلًوالًقؽػــلًاؾمقاجــدًاؾؼــاـقـل;ًوؿـــًذــأنًذؾــؽًعــدمًإػــادةً
ادل ؿـًعؾقفًؿـًإةاػةًادلدةًاالعملارقةًخولًؿددًاإلجازاتًاخلاصةًواإلعارةًواؾمهـقدًواؾــدبً
خارجًتؾؽًاحملاػظاتًوادلدنًوغملفاًؿـًاإلجازاتًاؾيتًقمقاجدًبفاًادل ؿـًعؾقـفًخـارجًتؾـؽً
احملاػظاتًوادلدنً .
 . 7ادلدةًادلضاعػةًوػؼاًًؾؾؼاـقنًرؼؿًً28ؾيـةًً1976وفلًؿددًاالدملؼاءًمبواػظاتًاؾؼـاةًودقـاءً
وفل:

.8



حماػظاتًاؾؼـاةًؿـًً1967/6/5حمكً.1975/6/4



حماػظاتًدقـاءًؿـًً1967/6/5حمكً.1982/4/24
ادلــدةًاالػرتاةــقةًيفًحــاالتًاؾعهــزًأوًاؾقػــاةًادلـفقــةًؾؾىدؿــةًأوًاؾعهــزًاؾؽاؿــؾًأوًاؾقػــاةً
خولًدـةًؿـًتارق ًاـمفـاءًاخلدؿـةًوذؾـؽًًبقاؼـعًادلـدةًؿــًتـارق ًاـمفـاءًًاخلدؿـةًحمـكً
بؾقغًدـًاؾمؼاعدًحبدًأؼصكًثوثًدـقات.

ً
ـــــــــــً(ً)ً13/1905ً/177اؾمقجقفًاؾػينًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()17 / 9ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
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مع االخذ يف االعتجبر مب ٌهًً :
ًأ -قراعكًبشأنًؿددًاؾؼطاعًاحلؽـقؿلًواؾؼطـاعًاؾعـامًوؼطـاعًاألعؿـالًاؾعـامًأنًحتيـبًادلـدةً
باؾققمً،وباؾـيلةًؾؾؿددًاؾيتًؼضقتًيفًاؾؼطاعات(اخلاصًً-ادلؼاوالتًً-اؾيقاراتً–ًادلىابز)ً
حييبًذفرًاؾلداقةًذفراًًؽاؿوًً،أقاًًؽانًتارق ًبداقةًادلدةًوالًحييبًذفرًاؾـفاقةًإالًإذاًؽـانً
ذفراًًؽاؿوً.
ًب -إذاًؽانًتارق ًادمومًاؾعؿؾًخولًذـفرًؿــًتـارق ًاؾمعـقنيًً-قعمـدًيفًإثلـاتًتـارق ًاؾمعـقنيً
بمــارق ًؿقاػؼــةًجلـــةًذــكقنًاؾعــاؿؾنيً،ويفًحاؾــةًعــدمًتــقاػرهًقعم ـدًًبمــارق ًادــمومًاؾعؿــؾًً-
حتيبًادلدةًؿـًتارق ًاؾمعقنيًوإذاًؽانًتارق ًاالدمومًبعـدًذـفرًحتيـبًادلـدةًؿــًتـارق ً
ادمومًاؾعؿؾ.
ًج -حتيبًدـةًاالؿمقازًخلرجيلًاؾؽؾقاتًاؾذقـًقزاوؾقنًؿفـةًًقؼضلًؼـاـقنًؿزاوؾمفـاًبؼضـاءًدــةً
اؿمقــازً–اؾطــبًً،اؾعــوجًاؾطلقعــكًً،اؾمؿــرقضًً-ةــؿـًادلــدةًاحمليــقبةًيفًادلعــاشًوجيــبً
ددادًاالذرتاؽاتًادليموؼةًعـفا.
ًد -عـدًحيابًؿددًاالذرتاكًؾػكةًاؾعاؿؾنيًبـظامًاؾققؿقةً،قراعكًحيابًعددًأقـامًاؾعؿـؾًاؾػعؾقـةً
ادلشرتكًعـفاًػؼطًوادملعادً األقـامًغـملًادلشـرتكًعـفـاًوذؾـؽًؿــًواؼـعًاالدـمؿارةًًً97ؿاؾقـةًأوً
ؽشقفًجتؿقعًؿددًاؾمشغقؾًاؾقاردةًمبؾػًاؾمأؿنيًاالجمؿاعلًؿعًؿراعاةًاحلدًاألدــكًألجـرً
االذرتاكًهلذهًاؾػكةًوحيددًاؾشفرًبـًً30ققمًعؿؾً .
ًه -جيربًؽيرًاؾشفرًإىلًذفرًيفًإمجاؾلًؿددًاالذرتاك.

ـــــــــــً(ً)ً13/1905ً/177اؾمقجقفًاؾػينًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()17 / 10ــــــــــ
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ثاـقاًً:ؿددًاالذرتاكًعـًاألجرًادلمغملً،وتشؿؾًادلددًاآلتقةً :
 . 1ؿددًاالذرتاكًاؾػعؾقةًاؾيتًؼضقتًيفًاجلفازًاإلداريًؾؾدوؾةًواهلقكـاتًاؾعاؿـةًواجلفـاتًاؾـيتً
تملــعًاؾصـــدوقًاحلؽــقؿلًتأؿقـق ـاًًاعملــاراؿـًً1984/4/1أوًؿـــًتــارق ًاالذــرتاكًعـــًاألجــرً
ادلمغملًأقفؿاًأحلؼ.
 . 2ؿــددًاالذــرتاكًاؾــيتًؼضــقتًيفًؼطــاعًقملــعًتأؿقـقـاًًصـــدوقًؼطــاعًاألعؿــالًاؾعــامًواًخلــاصً
(عام،أعؿالًعامً،خاص)ًاعملاراؿـًً1984/4/1أوًؿـًتارق ًاالذرتاكًعـًاألجرًادلمغملًأقفؿـاً
أحلؼ.
 . 3ادلــدةًاحملــقلًعـفــاًاحمقــارلًعـــًعـاصــرًاألجــرًادلــمغملًادلشــرتكًعـفــاًؼلــؾًً1984/4/1
(احلقاػزً،اؾلدالتً،اؾعؿقؾةً،اؾقفلة)ًوحتيبًوػؼاًًؾؾؿعادؾةًاآلتقة:
ادلمقدطًاؾشفرىًؾؾيـمنيًاألخملتنيًؼلؾً
ً1984/4/1عـًؽؾًعـصرًؿـًعـاصرًاألجرً
ادلمغملًادلشرتكًعـفاأوًؿمقدطًؿدةًاالذرتاكً

ؿعاؿؾًاؾيـًؿـًجدولًرؼؿً(ً)4
×

(ؿدةًاالذرتاكًباؾشفقرً)12/

×

ادلرػؼًباؾؼاـقنًيفًً1984/4/1
(ؼلؾًادملداؾفًباؾؼاـقنًرؼؿًً120
ؾيـةً)2014

إنًؽاـتًأؼؾًؿـًذؾؽ

÷
ؿمقدطًاألجرًادلمغملًعـًاؾيـةًاألوىلًيفً
األجرًادلمغملًؿـًً1984/4/1حمكً
1985/3/31

ؿعاؿؾًاؾيـًيفًً1984/4/1ؿـً
×

جدولًرؼؿً(ً)4ادلرػؼًباؾؼاـقنً
(ؼلؾًادملداؾفًباؾؼاـقنًرؼؿًً120
ؾيـةً)2014

مع االخذ يف االعتجبر مب ٌهً:
ًأ -تدخؾًيفًؿدةًاالذرتاكً ؿـدةًاؾمهـقـدًاإلؾزاؿـلًاؾـيتًؼضـقتًبعـدًاؾمعـقنيًوتضـاعػً
ؿددًاؾمهـقدًواالدملؼاءًواالدمدعاءًاؾقاؼعةًيفًزؿـًاحلرب.
ـــــــــــً(ً)ً13/1905ً/177اؾمقجقفًاؾػينًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()17 / 11ــــــــــ
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ًب -تــدخؾًيفًؿــدةًاالذــرتاكًادلــددًاإلةــاػقةًواالعملارقــةًواالػرتاةــقةًوؿــددًاؾضــؿائؿً
وتؾمزمًاخلزاـةًاؾعاؿةًباؾزقادةًيفًاالحمقارلًاؾـاجتةًعـًحيابًفذهًادلدد.
ًج -قراعكًأالًتؼؾًؼقؿـةًاألجـقرًادلـمغملةًعــًادلـدةًؿــًً1984/7/1حمـكًً1985/3/31
عـًً%75ؿـًؼقؿةًاألجقرًادلمغملةًخولًاؾيـةًادلاؾقةً.1985/84
ًد -إذاًؽانًادل ؿـًعؾقفًغملًؿقجقدًيفًاخلدؿةًيفًً1984/4/1أوًملًقؽـًقمؼاةكًأجراًً
ؿمغملاًًيفًفذاًاؾمارق ًػمويبًادلـدةًعؾـكًأدـاسًادلمقدـطًاؾشـفرًيًألجـرهًادلـمغملً
اؾذيًتيددًعـفًاالذرتاؽاتًدلدةًدـةًتلدأًإعملاراًًؿـًتارق ًاؾمواؼفًباخلدؿـةًأوًؿــً
تارق ًإدموؼاؼفًاألجرًادلمغملًًحبيبًاألحقالًأوًؿدةًإذرتاؽفًعـًاألجـرًادلـمغملًأنً
ؼؾــتًعـــًذؾــؽً،وإذاًملًقؾموــؼًادلـ ؿـًعؾقــفًقعؿــؾًأوًملًقيــموؼًأجــراًًؿــمغملًحمــكً
تارق ًإدموؼاؼفًصرفًؿيموؼاتفًاؾمأؿقـقةًػموددًؿدةًاذرتاؽفًيفًاألجرًادلـمغملًعؾـكً
أداسًجمؿقعًادلمقدطاتًاؾيتًحيبًعؾكًأدادفاًؿلؾغًاإلحمقارل.
ًه -تارق ًبداقةًاالذـرتاكًعــًاؾلـدالتًؿــًً1981/7/1واحلـقاػزًواؾعؿقؾـةًواؾقفلـةًؿــً
.1975/9/1
 . 4ادلدةًادلشرتاةًوػؼاًًألحؽامًادلادةًً34ؿـًؼاـقنًاؾمأؿنيًاالجمؿاعلًاؾصادرًباؾؼاـقنًرؼؿًً79
ؾيـةً.1975
 . 5ادلدةًاالػرتاةقةًيفًحاالتًاؾعهزًأوًاؾقػاةًادلـفقةًؾؾىدؿةًأوًاؾعهزًاؾؽاؿؾًأوًاؾقػـاةًخـولً
دـةًؿـًتارق ًاـمفاءًاخلدؿةًوذؾؽًبقاؼعًادلـدةًؿــًتـارق ًاـمفـاءًًاخلدؿـةًحمـكًبؾـقغًدــً
اؾمؼاعدًحبدًأؼصكًثوثًدـقات.
مع االخذ يف االعتجبر مب ٌهً:
ًأ -قراعكًبشأنًؿددًاؾؼطاعًاحلؽقؿكًواؾؼطـاعًاؾعـامًوؼطـاعًاألعؿـالًاؾعـامًأنًحتيـبً
ادلدةًباؾققمً،وباؾـيـلةًؾؾؿـددًاؾـيتًؼضـقتًيفًاؾؼطـاعًاخلـاصًحييـبًذـفرًاؾلداقـةً
ذفراًًؽاؿوًً،أقاًًؽانًتارق ًبداقةًادلدةًوالًحييبًذفرًاؾـفاقةًإالًإذاًؽانًذفراًؽاؿوً.

ـــــــــــً(ً)ً13/1905ً/177اؾمقجقفًاؾػينًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()17 / 12ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انقىمٍخ نهتأمني االجتمبعً
صنذوق انتأمني االجتمبعً
نهعـبمهني ثبنقطبع احلكىمً

ًب -حتيبًادلدةًؿـًتارق ًادمومًاؾعؿؾًأوًتارق ًبداقةًاالذرتاكًيفًاألجرًادلمغملًأقفؿاً
أحلؼ.
ًج -جيربًؽيرًاؾشفرًإىلًذفرًيفًإمجاؾلًؿددًاالذرتاك.
ادلطؾبًاؾناـلً:أجرًاؾميققة
 .1أجرًاؾميققةًعـًؿدةًاألجرًاألدادل:
حيددًأجرًاؾميققةًجلؿقعًحاالتًادموؼاقًادلعاشً،عؾكًأداسًادلمقدطًاؾشـفريًؾججـقرًاؾـيتً
حددتًعؾكًأدادـفاًاالذـرتاؽاتًخـولًاؾيــمنيًاألخملتـنيًؿــًؿـدةًاالذـرتاكًيفًاؾمـأؿنيًأوًؿـدةً
االذرتاكًيفًاؾمأؿنيًإنًؼؾتًعـًذؾؽً .
وقراعكًعـدًحيابًؿمقدطًاألجرًأالًجتاوزًاألجقرًاؾيتًقمؿًحتدقدًادلمقدطًعؾكًأدادـفاًً%150
ؿـًاألجرًيفًبداقةًاخلؿسًدـقاتًاألخملةًؿـًؿدةًاالذرتاكًيفًاؾمأؿنيً،وإذاًؼؾتًؿـدةًاالذـرتاكً
عـًمخسًدـقاتًتؽقنًاؾزقادةًادلشارًإؾقفاًباؾػؼرةًاؾيابؼةًبـيلةًً%10عـًؽؾًدــةًؿـعًؿراعـاةًـيـلةً
ؽيرًاؾيـةًؾؾشفقرًاؾؽاؿؾةًوإفؿالًؽيرًاؾشفرً .
 .2أجرًاؾميققةًعـًؿدةًاألجرًادلمغمل:
حيددًأجرًاؾميققةًيفًمجقعًحاالتًاالدموؼاقًوػؼاًًدلاًقؾل:
 حتدقدًادلمقدطًاؾشفريًؾججرًادلمغمل:
إمجاؾلًاألجقرًادلمغملةًاؾيتًمتً
االذرتاكًعـفاًؿـًً1984/4/1أوً

÷ ً

(ؿدةًاالذرتاكًاؾػعؾقةًباؾشفقر) ً

تارق ًاالذرتاكًأقفؿاًأحلؼ ً

ً

ـــــــــــً(ً)ً13/1905ً/177اؾمقجقفًاؾػينًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()17 / 13ــــــــــ
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 حتدقدًاؾزقادةًيفًؿمقدطًاألجرًادلمغمل:
ادلمقدطًاؾشفرىًؾججرًادلمغمل ً

× ً

(عددًاؾيـقاتًاؾؽاؿؾةًاؾػعؾقةً×ً)%3

ً

 أجرًاؾميققةًعـًؿدةًاألجرًادلمغمل:
ادلمقدطًاؾشفرىًؾججرًادلمغمل ً

 ً +اؾزقادةًيفًؿمقدطًاألجرًادلمغمل ً

(ؿعًؿراعاةًأالًجياوزًاحلدًاألؼصكًألجرًاالذرتاكًادلمغملًيفًتارق ًاالدموؼاق)
 .3ؼقاعدًعاؿةًتراعكًعـدًحتدقدًأجرًاؾميققةًعـًؿدةًاألجرًاألدادلًوؿدةًاألجرًادلمغمل:
ً أ  -قفؿؾًذفرًاؾلداقةًإذاًملًقؽـًؽاؿوًًوق خذًذفرًاؾـفاقةًذفراًًؽاؿوً.
ً ب  -إذاًختؾؾتًػرتةًادلمقدطًؿددًاذرتاكًباؾؼطاعًاخلاصًقراعكًبشأـفاًؿاًقؾلً :
 قدخؾًذفرًاؾلداقةًباؾؽاؿؾًيفًحيابًادلمقدطًأقاًًؽانًققمًبداقةًاخلدؿةً .
ً قفؿـؾًذفـرًاؾـفاقـةًإالًإذاًؽـانًـفاقةًاالذرتاكًآخرًققمًيفًاؾشفرً .
 إذاًؽانًذفرًاؾلداقةًفقًذاتفًذفرًاؾـفاقةًػقويبًعؾكًأداسًأـفًذفرًؽاؿؾ.
ً ج  -الًتدخؾًادلددًادلشرتاهًةؿـًؿدةًحيابًادلمقدط.
ً د  -إذاًختؾؾتًػرتةًادلمقدطًؿددًملًحيصؾًػقفاًادلـ ؿـًعؾقـفًعؾـكًأجـرهًاألدادـكًؽؾـفًأوًً
بعضــفًحيــبًادلمقدــطًعؾــكًأدــاسًؽاؿــؾًاألج ـرًً(ؿــددًاؾمهـقــدًاإلؾزاؿــلً،واإلجــازاتً
ادلرةقةً،ؿددًاحللسًاالحمقاركًاؾمكًقمؼاةكًػقفاًادل ؿـًعؾقفًـصػًاألجر)ً .
ً ه  -تــدخؾًؿــددًاإلجــازاتًاخلاصــةًاؾــيتًمتًاالذــرتاكًعـفــاًواإلعــاراتًةــؿـًؿــدةًحيــابً
ادلمقدطًوالًتدخؾًؿددًاالجازاتًاخلاصةًؾغملًاؾعؿؾًغملًادلشرتكًعـفا.

ـــــــــــً(ً)ً13/1905ً/177اؾمقجقفًاؾػينًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()17 / 14ــــــــــ
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اذلٍئخ انقىمٍخ نهتأمني االجتمبعً
صنذوق انتأمني االجتمبعً
نهعـبمهني ثبنقطبع احلكىمً

ً و  -باؾـيلةًؾؾؿ ؿـًعؾقفؿًاؾذقـًالًقمؼاةقنًأجقرفؿًؿشافرةًحييـبًادلمقدـطًعؾـكًأدـاسً
األجقرًاؾيتًقيموؼفاًادل ؿـًعؾقفًخولًػرتةًادلمقدطًحبيبًػكةًاألجـرًوباعملـارًاؾشـفرً
ثوثنيًققؿاًً .
ادلطؾبًاؾناؾثً:ؿعاؿؾًحيابًادلعاشً:
ً45/1يفًؿعاشًاألجرًاألدادلًوادلمغملً .
ادلطؾبًاؾرابعً:خطقاتًحيابًادلعاشً :

ً
أوال:حظبة معبع انعجش أو انىفبح ادلنهٍخ نهخذمخ أو انعجش انكبمم أو انىفبح خالل طنخ من تزك
اخلذمخ:

 . 1قمؿًتؼدقرًادلعاشًعـًؿدةًاألجرًاألدادلًوؿـدةًاألجـرًادلـمغملًًؽـؾًًعؾـكًحـدًةوػؼاًًؾؾؿعادؾـةً
اآلتقةً :
أجرًاؾميققة

×

(ؿدةًاالذرتاكًباؾشفقرً)12/

×

()45/1

 . 2أالًقؼؾًادلعاشًادليموؼًعـًاألجرًاألدادلًأوًاألجرًادلـمغملًؽـؾًعؾـكًحـدةًعــًً%50ؿــً
أجـرًاؾميـققةً،وقـزادًادلعـاشًيفًفـذهًاحلاؾـةًمبؼــدارًـصـػًاؾػـرقًبقــفًوبـنيًؼقؿـةًادلعــاشً
احمليقبًبـيلةًً%80ؿـًأجرًتيققةًادلعاش.
قراعكًعدمًاالـمػاعًبفذاًاؾلـدًيفًحاؾةًاـمفاءًخدؿةًادل ؿـًعؾقفًؾؾعهزًأوًاؾقػاةًخولًؿدةً
ادمؽؿاؾفًادلدةًادلقجلفًالدموؼاقًادلعاشًبعدًبؾقغفًدـًاؾيمنيًرلؼـاًًألحؽـامًادلـادةًً163
ؿـًؼاـقنًاؾمأؿنيًاالجمؿاعل.
 . 3أالًقزقدًإمجاؾلًادلعاشًادليـموؼًعــًؽـؾًؿــًاألجـرًاألدادـلًأوًاألجـرًادلـمغملًؽـؾًعؾـكً
حدةًعـًً%80ؿـًأجرًاؾميققة.

ـــــــــــً(ً)ً13/1905ً/177اؾمقجقفًاؾػينًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()17 / 15ــــــــــ
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اذلٍئخ انقىمٍخ نهتأمني االجتمبعً
صنذوق انتأمني االجتمبعً
نهعـبمهني ثبنقطبع احلكىمً

 . 4قزادًادلعاشًادليموؼًعـًاألجرًاألدادلًبـيلةًً%25ؿـًؼقؿمفًحبـدًأدــكًً20جـقفـاًًوحبـدً
أؼصكًً35جـقفاًًذفرقاًًمباًالًجياوزًجمؿقعًادلعـاشًاحلـدًاألؼصـكًًاؾرؼؿـلًعؿـقعًؿعـاشً
األجرقـًاألدادلًوادلمغمل.
 . 5أالًقؼؾًادلعاشًادليموؼًعـًاألجرًاألدادلًعــًً40جـقفـاًًذـفرقاًًوقـزادًفـذاًاحلـدًمبؼـدارً
مخيةًجـقفاتًعـًؽؾًعـووةًخاصـةًةـؿتًًؾججـرًاألدادـلًًأوًحـؾًحمـؾًةـؿفاؼلؾًًتـارق ً
ادــموؼاقًادلعــاشًوؿشــرتكًعـفــاًيفًتــارق ًاـمفــاءًاخلدؿــةًوذؾــؽًحمــكًعــووةًً2000واؾــيتً
ةؿتًيفً.2005/7/1
 . 6قزادًادلعاشًادليموؼًاعملاراًؿـًً2013/7/1وػؼاًًؾؾؼقاعدًاؾقاردةًبادلادةًً120ؿـًؼرارًوزقرً
ادلاؾقةًرؼؿًً554ؾيـةًً2007وادلعدلًبؼرارًوزقرةًاؾمضـاؿـًاالجمؿـاعلًرؼـؿًً126ؾيــةًً2014
بشأنًؼقاعدًتـػقـذًأحؽـامًادلـادةً 165ؿــًؼـاـقنًاؾمـأؿنيًاالجمؿـاعلًوحتـددًوػؼـاًًؾؾؿعادؾـةً
اآلتقة:
-

ؿعاشًاؾضؿانًاالجمؿاعل

(إمجاؾلًادلعاشًاألدادققادلمغملً
حمكًاؾلـدًاؾيابؼً×ً)%33

ؼقؿةًاؾزقادةًاؾيتً

<

تضافًعؾكًادلعاش

 . 7قؽقنًاحلدًاألدـكًؾؾؿعاشًادليموؼًاعملـاراًًؿــًً750(2018/7/1جـقـف)ًًذـفرقاًًذـاؿوًًؽاػـًةً
اؾزقاداتًواإلعاـات.
 . 8إةاػةًادلـوةًادلؼررةًبؼرارًرئقسًاجلؿفقرقةًرؼؿًً458ؾيـةً.1998
ً
ثبنٍب :تقذٌز ادلعبع يف حبنخ انعجش انكبمم أو انىفبح ثعذ انقضبء طنخ من تـبرٌخ انتهـبء اخلذمـخ
مبب ال جيبوس طن انظتني:

 . 1قمؿًتؼدقرًادلعاشًعـًؿدةًاألجرًاألدادلًوؿدةًاألجرًادلمغملًؽـؾًعؾـكًحـدًةًوػؼـاًًؾؾؿعادؾـةً
اآلتقةً :
أجرًاؾميققة

×

(ؿدةًاالذرتاكًباؾشفقرً)12/

×

()45/1

ـــــــــــً(ً)ً13/1905ً/177اؾمقجقفًاؾػينًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()17 / 16ــــــــــ
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اذلٍئخ انقىمٍخ نهتأمني االجتمبعً
صنذوق انتأمني االجتمبعً
نهعـبمهني ثبنقطبع احلكىمً

 . 2أالًقزقدًإمجاؾلًادلعاشًادليـموؼًعــًؽـؾًؿــًاألجـرًاألدادـلًأوًاألجـرًادلـمغملًؽـؾًعؾـكً
حدةًعـًً%80ؿـًأجرًاؾميققة.
 . 3قزادًادلعاشًادليموؼًعـًاألجرًاألدادلًبـيلةًً%25ؿـًؼقؿمفًحبـدًأدــكًً20جـقفـاًًوحبـدً
أؼصكًً35جـقفاًًذفرقاًًمباًالًجياوزًجمؿقعًادلعاشًاحلـدًاألًؼصـكً اؾرؼؿـلًًعؿـقعًؿعـاشً
األجرقـًاألدادلًوادلمغمل.

 . 4أالًقؼؾًادلعاشًادليموؼًعـًاألجرًاألدادلًعــًً40جـقفـاًًذـفرقاًًوقـزادًفـذاًاحلـدًمبؼـدارً
مخيةًجـقفاتًعـًؽؾًعـووةًخاصـةًةـؿتًًؾججـرًاألدادـلًًأوًحـؾًحمـؾًةـؿفاؼلؾًًتـارق ً
ادــموؼاقًادلعــاشًوؿشــرتكًعـفــاًيفًتــارق ًاـمفــاءًاخلدؿــةًوذؾــؽًحمــكًعــووةًً2000واؾــيتً
ةؿتًيفً.2005/7/1
 . 5قزادًادلعاشًادليموؼًاعملاراًًؿـًً2013/7/1وػؼاًًؾؾؼقاعدًاؾقاردةًبادلادةًً120ؿـًؼرارًوزقرً
ادلاؾقةًرؼؿًً554ؾيـةًً2007وادلعدلًبؼرارًوزقرةًاؾمضـاؿـًاالجمؿـاعلًرؼـؿًً126ؾيــةًً2014
تـػقذاًألحؽامًادلادةًً165ؿـًؼاـقنًاؾمأؿنيًاالجمؿاعلًوحتددًوػؼاًًؾؾؿعادؾةًاآلتقة:
ؿعاشًاؾضؿانًاالجمؿاعل

-

(إمجاؾلًادلعاشًاألدادلًوادلمغملً
حمكًاؾلـدًاؾيابؼً×ً)%33

<

ؼقؿةًاؾزقادةًاؾيتً
تضافًعؾكًادلعاش

 . 6قؽقنًاحلدًاألدـكًؾؾؿعاشًادليموؼًاعملـاراًًؿــًً750(2018/7/1جـقـف)ًًذـفرقاًًذـاؿوًًؽاػـًةً
اؾزقاداتًواإلعاـات.
 . 7إةاػةًادلـوةًادلؼررةًبؼرارًرئقسًاجلؿفقرقةًرؼؿًً458ؾيـةً1998

ـــــــــــً(ً)ً13/1905ً/177اؾمقجقفًاؾػينًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()17 / 17ــــــــــ
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