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  مقدمة

 وق ا  اا و م إ ع ا  

 ل ا ى ا ا اد اى أ ا دة اا زو

 ا ةأ  ت إا  ا ر أن ا.  

 أن أ م  و  ةا وة اا     اا ا 

٠٥/٠٥/٢٠١٨  م ا ا أ  لوةا.  

  

  

  االجتماعيرئيس صندوق التأمني 

  للعاملني بالقطاع احلكومي

  

  "سعودي قطبحممد "
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 فهــــــــرس

  

 املوضوع م

 
ً
 أوال

 األسئلة

١-  ن ام ا ا ن رم درا ٧٩ا  ١٩٧٥. 

  .٢٠١٦  ٨١ ا ام ادر من ر ا ا من -٢

ا
ً
 ثاني

 احملاضرة املرفقة

  مء اة ا" ل ا   دارت ا ا اا 

، ا ق اوط".  
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  ط/٥املادة 

  ط/٥/ ١السؤال رقم 

ا ا      اك اا ؟ ٢٠١٨  

  اإلجابة

  ا ) ( دةا ٥        ن رم درا ا ن ام  ٧٩   

  : أن١٩٧٥

" -  أجر االشرتاك :    ا       يم        ا 

 :و ا  ء

  : ...........................................األجر األساسي  -١

  :ا ا  و و      :األجر املتغري -٢  

  .اا  -أ 

  .ات  -ب 

  .ا  -ج 

ازراء ء  ض وز ات ات ا ود ر   ات  -د 

ا   اكا أ  .  

- ر اا.  

  .داد  اا    -و 

  .إم ء ا  - ز 

 .اوات ا  -ح 

 -  ا وة اا.  

جتماعى وجمال تطبيقه والتعاريفنظام التأمني اال  
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  .ا ا  -ي 

 .ة اا  - ك 

  .رح  ا م ا  -ل 

 -   ا ا  زاد  ا. 

ر وزو  ب ا ارا تا ا ا. 
  

ا ا   و با ا ا ا  ل  إط  ا

ر إأو ا د اا دا.  
  

أ  الا  و   اك اا أ ا  ٤٠٠ ادو  

  ٢٥ا %دة إل ا  ات  ة ١٠ %،  أ  أ 

ن ام د وا اك اا  دما ا  اك اا. "  

دة و١٨ ا  ار وز ا ٥٥٤ ر  ن ٢٠٠٧ اة اا  نم 

ا ا ٧٩ ر  ل١٩٧٥ار وا وز ا ا ٣١٠ ر  

٢٠١٧  أن:  

"........   

 
ً
  :املتغري ، و يقصد به األجر: ثانيا

 ا و  ا   :  

١- اا. 

 .ات -٢

 :م او ا ا  ، ات  -٣

أن ن  ى اف ن  ء اة  أس م    - أ 

  .دة   ا ا  اء

  .أن ن  وق ك ة    ز  ال  -ب 
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   رب ا وال د   أن ن ك ا   -ج 

 ز. 

 أ ااك و ار ر  ا  ًء اات ،  ا ات  -٤

 زراء را ٦٧٩  ١٩٨٤: 

 اول ا ول ر ات و  ات  املل   - أ 

  و ل وظأ  ءأ       ف

ل ا ذ.  

ف   ال ا ول ا ول ارة و  ات   -ب 

 ا .  

 م مب ا   ا دا    اات   -ج 

ر أو ا.  

 .   ا أء ا رج اد اات   -د 

 أ  ةت اع ا وز أ اكوا  أ 

اك اا   . 

٥- ر اا. 

٦-   اا  داد. 

٧- ء ا مإ. 

 .اوات ا -٨

٩- وة ااا . 

١٠ - ا ا. 

١١ - ت اا. 

١٢ -   ا م حرا.  
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١٣ -   ا ا  زاد ا.  

١٤ -  وات ااا     ا.  

و   ا ا اق  ا  ااك، وا ادم ار 

مم . 

  را١/١/٢٠١٦وا  ا اك اا  ا ن ا٢٥٣٢٠  ، 

  د   ا  ا اد ا١٥و % ا ا ا ا   م

ا ا، و  ا ا اي ا  ا ا اي إ أب 

  .ة ت

  اكا أ إ  أ ا الا  ١/٧/٢٠١٦و  ٤٠٠  

  ا ا ادو ٢٥ %ا م  ا ا دما ا    ة ا

 دة إل ا  ،ات ١٠ %،  در ا دما ا   أ 

ر إا ن ام و." 

 ر ر  ٢٠١٨/ ٢١/٤وار  ا ا وز ١٤٣( ر (  أ   ن

 ر ا ار وز٥٥٤  ن ٢٠٠٧  ا ن ام  ةا اا

 ن رم در٧٩ا  ١٩٧٥أم   ودة ا ي موا:  

 ار وز ا ر      ) ١٨( ا م ً ادة    ) امُ)ل  اة "

٥٥٤  ٢٠٠٧ ا ا ر إا:  

"  ًرا١/٧/٢٠١٨وا  ا اك اا  ا ن ا٤٠٣٢٠   ً

   د   ا  ا اد او ،ً٢٠ %      ا ا ا ا 

 ي إا ا ا  ا يا ا ا  و ،ا ا م 

  ."أب ة ت
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 وق رب دوري ا ٢و  اك   ٢٠١٨ا  ا ن ا

  أا م :  

"     ر ا ا ار وز ر١٤٣   ر٢١/٤/٢٠١٨       ن

  ر ا ار وز ٥٥٤أ  ٢٠٠٧  ان اةا  ن ام 

، وو  ادة او    م    ١٩٧٥  ٧٩ادر من ر  ا

ا ا  ااك ا ا        ار وز ا ار إ ن ) ١٨(ادة 

٤٠٣٢٠     را١/٧/٢٠١٨ا ا اد او ،  د   ا 

٢٠ % ا ا ا ا          ا ا  و ،ا ا ي ما 

 ا ا  ايت ا ة بأ إ.  
  

  -:لذلك يتعني على مجيع اجلهات اإلدارية واألجهزة املختصة بالصندوق مراعاة ما يلي

١- اك اا  ا ن ا   ةا ١/١/٢٠١٨  ٣٠/٦/٢٠١٨ 

 ا١٦٨٠٠ً. 

٢-   ةا  اك اا  ا ن ا١/٧/٢٠١٨  ٣١/١٢/٢٠١٨ 

 ا٢٠١٦٠ ً. 

٣-  ا ا  ا ق اف او   يا ا ن ا

ق ات ا  ًرا١/١/٢٠١٨  ٣٠/٦/٢٠١٨  ة  ٢٨٠٠ا و ً

 ١/٧/٢٠١٨  ٣١/١٢/٢٠١٨  ا٣٣٦٠ ً. 

٤- ُ ا اد ا اك اا    د   ا٢٠ % ا 

 ا ا ا  ا ا  و ،ا ا ميا   ا

 ا يات ا ة بأ إ. 

٥- ا وزت ا ت ا  ا  يااك ا )ل ) ٣٣٦٠٠

  ة١/١/٢٠١٨ا  ف  ٣٠/٦/٢٠١٨وإ او  ا ت اا، 
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اي  ا و  ١/٧/٢٠١٨  اراات ا ا م  ا

 . 

  اوت ا    مما غ ا و ٢٠١٨/  ٧/ ١ 

ا   لإر  ة ور ات ا   زذ اا ،

.  

٦-   ا ن ا ي   و وز    اك اا

  .ا اص  ا اب اوري

ا اد اول ا ن ا ادم وا  ااك  -٧

،اك  اا أ  دما وا ،اك اا  ا وا

 . وا ا

 عليه يهيب الصندوق احلكومي بكافة اجلهات اإلدارية واألجهزة املختصة بالصندوق 
ً
وبناء

  .مراعاة أحكام هذا الكتاب بكل دقة، ويلغى كل ما خيالف ذلك
  

 ملا تقدم
ً
   ووفقا

-   ةا  اك اا  ا ن ا١/١/٢٠١٨  ٣٠/٦/٢٠١٨ 

١٦٨٠٠ =٦× ٢٨٠٠ً. 

 ٣١/١٢/٢٠١٨ ١/٧/٢٠١٨ اة   ا  ااك ا ا ن -

٢٠١٦٠ =٦×  ٣٣٦٠ ً.  

بشأن احلد األقصى ألجر االشرتاك املتغري  ٢٠١٨لسنة  ٢مرفق كتاب دوري الصندوق رقم 

  .٢٠١٨لسنة  ١٤٣بعد تعديله بقرار وزير التضامن االجتماعي رقم 
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  )٢١(مادة 

  ٢١/ ٢ :السؤال رقم

    ات ا  ت ا ل ة اب      

)  ة٥/٦/١٩٦٧ا  ه  ، ) ٣١/١٢/١٩٨٥         ش وا  ةا

إر  يا ؟ا  

  :اإلجابة

  : أن ١٩٧٥   ٧٩من ا ا ادر من ر  ٢١ ادة 

  : ا  ا  ااكة "

 ام امع ا امن أو  ر ء  امعأ  ر  ااة  -١

رت  ا  اال واد اا وات أو ام ات 

  .ااك اام  ة 

  . ء  طا  ا  ااك ة  ااد  -٢

٣-  ا ا ا د ا ا ا أو ا  ة   ا

   رو أو ا اا. 

 وأ ن ا   ف   ا أ إو ب اد ار 

ا.  

و ا ا   ر إد اب ا ع،   ا    

 عا ا ذاإ  ن ذ  نا  ق ا."  

  

  يف املعاشات والتعويضات
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 ا  اات ن   ٢٠١١    ١٤ت اوق ر  ادة او و

  : أماش   ا  ا ة ت

اذج    أة اق ا  ا واط ا ار        "

)٥١  (     ة ا ب ا ع ازارة ا ت اإدارة ا  درا

  أ اا ا ا د اطا ا   شا  

اة   ،   وات ات ا ا     ط إدارة ا

 :  

١-           ات اا  ن إدارة  درا ا  ذج ادا

ا ا   ة ا. 

٢-     ة ا ب  عزارة ا ما ن ا  درار ا ادا

 .ا  اش

  ." اب ة ا ا  ش) س ٢٥(ذج  ااد  -٣

  ب دوري  ٢ر  ن   ٢٠١٣        اا د ا ب ا

ا ا  اكة ا أن :  

 ١٩٨٠    ١٢٧من ا ا واط ادر من ر  ٤٣و ادة 

 ن رما   ي٥٠٥وا  ١٩٥٥ أم  :  

 "          ا و طو ا ا ا  دهء وأ أو ا ظ 

 واتت و  ن   ،    ة و   دون ام

 ةشة أو اا  و    و ا د ا    ،   ا

      ن رما  ش طة أو اا  ب٩٠   ١٩٧٥    ن ا 

واات ا توا ."  
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ا دة و)١ (      ن رم ةا ا را ار ر ١١٦   ١٩٦٤  

أم  ات ا وا ت وات وان ا :  

 "        ا و  دا  ا ا  نما ا ي أ   

 ا  ن وا:  

  . ان ات اا  - أ 

ات  اف واون وذوي اوا ا   ا واد    -ب 

وا ا ا. 

 ا واد و   ات ا ا وا وات          -ج 

 ود ا  طل ااردة اا  ناما ا.  

ا و ا واد ا وان  ات ا     -د 

 ود انما ا اردةا  ا.  

  .ان  اات ا  ود ا ا  ااردة ا امن  -ه 

ا  ااردة ا   ان امن ات ا  ود ا    -و 

  .امن

 اس اط  ود ا ا  ااردة ا امن  و           - ز 

  ا ا  ن د اوا ا  اإ ا  

دي     ا اء أما  د أو دي  ا ا  

     ت ا ا وا دا ا و اا ا

 ا ه    ٧٦ات ا  اة أ ادة 

  ".ات 

  : ذات امن  أم ٦و ادة 

 "ا ة ا إ ا ف اةش أو اب ا  :  
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ود ة اب ار  ر–    ز اب  –ة و ة ا   -أ

ا   ا  ار ود م ا ا ات ا أاد اات     

  . اا  ال ا من

...............................................................................................   "  

  : ذات امن  أم ٧٢و ادة 

 " د  صا ا د او ف ا )٧و٦  (  ن إما ا 

د  ا و ا واد ا  اظ ا  ب     

 م    أو ع اوا ا  .  

 وإدارة ات ا  ازارات وا وات       و إدارة  أار 

  "  ء اادووات  د ا ط ال اء 

 من ا وا وات ات ا ادر من ) ١(و ادة 

 ٩٠ر  ن ١٩٧٥م ارا   يوا  ١١٦ر  ١٩٦٤ أم   :  

  "ا ا ي أم ا ا  نم:  

  .اا ان و اف ات   )أ (

 ا واد ان ودو ا ذوو اوا ا ات   )ب (

  ر ف  ا واع ان  اارس ا ا ا

ا اا .  

ت ال اط و     ا واد اون ات ا او ا      )ج (

 .  

 ا دو ان ودن اد اوا ا  ا   و

 اا ا  اة       ادي وا ان ات ا ا  ف     

  .   وا) ١٩٠(أ ادة 
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  . ان ات اا و ا واد ا  )د (

  .ان  اات ا  )ه (

  .ان امن ات ا  )و (

 ) ج ، د ،  ، و ( ااردة  اد ون ن أ ا امن  إ ات 

  .ود ا ا ه ات اص   ا امن

ا  و و       ي أ ا امن     ر اول         

  ".ام ا ات ا واوع ااردة

  :ات امن  أم ذ) ٨(و ادة 

إ ا ف ا ة ا ةاش أو اب ا   :  

ود ة اب ار  ر–    ز اب  –ة و ة ا   )أ (

ا د وزو راه ا ت ا ع .  

...................................................................................... "  

  :  ذات امن  أم) ٧٠(و ادة 

"  ع اوا و ما ا   د او  و  

     أو د   ا  ءأو ام ات ا ءام    ة

  ءة ا  ٩ %     م  ا  را ا اا   

    ةه ا ب و ا ا  ة     أو در ر

 صا د اوا ا    ،  ا ر ا  دا  

  ).  ٩و  ٨( 

...................................................................................................... "  

  :  ذات امن  أم) ٧١(و ادة 
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" د  صا د اوا ف ا)د     )  ٩و  ٨ ن إما ا 

   ع اوا و ما ا  د اوا ا و ا 

ب  أو   امء   ت    ، ه اد           

ة ا   ا ااة اص  ة او  ادة         ا

)٢٦ (     ا  ما وظ د إ   ي ذو ، ا ن ام 

  .   ا امن

........................................................................." .............................   

  

  :ويستخلص مما تقدم من أحكام ما يلي

١-    ن رما ذ  اء طوا ا ن ام ٥٠٥أن   ن   ١٩٥٥مأو ا

 ١٢٧ر  ١٩٨٠          ن إ  شة أو اا  ة ا ب ن  

ظأو ا    ءأو ا ات ا ل  أو ظ  ي اا

ات ا  أن اة ا   اة أو اش  ة ا أو     

    ا د ا أ  ا و ا ر  ء اا

ممز اأ  ا ر ٥٠٥  و ١٩٥٥ ن رم١٢٧ا  ١٩٨٠  ر إا

    و ع اوا    واتق اوا ا  

شة أو اا   .  

٢-      ى را  ا را ا أن ام  ١٨٢أم  ٢١  - 

 ت  أن إ ة و ة ا  ظ ا ار    رد

 ن رم١١٦  ١٩٦٤  و ث ا ر:  

١.  ا  ا ن ط أند اأو ا ا  أو.  

ن اة اب      ز أناأن ن  ا ام و أو اع  .٢

  .و    أء  ام  ااد   أ
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٣.   ةا    ن ا ٥أن  مء  ١٩٦٧ام ن   وم ار ا

ا .  

    ى را  ام  ا را وان ا ٣١  ق  ١٧ .  د

  ن رم ا ظ  با ز  ة ا و ة أن إ  ت

٩٠  ١٩٧٥    أو ا ن ا أن        ع اوا ا  ا 

و    ردم ذ   :  

 "        ما  ر ة اأن ا    أم  نا ا  أن ا

 ع اوا و–            ن مم  ع ا  ة ا و

    إ    اب وا     ا   ة 

ا       ع ا ا وم و ما ا        لا

 ،  ي ا   أ ا ذ اام   صع ال ا

  ".وا   ن  اص

 ن اة ا      ات ادار    ا اوء   اوق 

 ش أوة اا )       ة ال اا    ةاا ا 

 ة ا أو اء ا  ر ا و ا (           ق اش

  ا ات م او ا  ،  و ذات اة ا أو امن  إذ

  .أن   ا اب ارا  ر وره

  

 ملا تقدم
ً
ات ا    ت ا    ارة    د    وفقا

   ا  ة واذج اى  ،          اش  ل ة اب   

  .ادر  إدارة ات ا)  ٥١(اذج 
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  ٤٠/  ٣   السؤال رقم 

         ر  و دارىز ا  ام ة    ٢٠١٦/ ١/١ 

       و ا ر و نو   :  

  ر١/٢/٢٠١٦  ا  ش و ف  دة   ٥ا ن    ١٨م 

 ن رم درا ا ٧٩ا  ١٩٧٥،  شف ا و. 

  ر١/٨/٢٠١٦  ا ن ام  ً   ى  ا

   ٨١ ام ادر من ر      ار إ ،و وظ  ًمن ا 

٢٠١٦. 

 ر  ارتو  ا اما: 

-  ن رم٧٩  ن    ٢٠١٧م  ط ء ا وة 

ما ا.   

-  ن رم٨٠  ت ٢٠١٧دة ا    ن ام أ  و

ا. 

   رةش ادة از  ا ا  ؤلر ا١/٧/٢٠١٧و    وا و

) ورا– ء ا؟) ا  ا ا   

  :اإلجابة  

  : أم ١٩٧٥   ٧٩من ا ا ادر من ر  ٤٠ ادة 

ا و  ا وا واة إ       إذا د  اش "

  ا  دو ،ا  ة ةا اة ا  ا ا 

  .و  ا اب

  األحكام العامةيف 
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   ااوار ا  ةة اا  ش ق دما  عم

دة ا رةا اق واا ر  ش ٢٢.  

و ي أ ا ا  ن ا  إذا وزت  ا، وذ  ا 

             ا  ر إا  ا  ا ا  ار   )أ ( 

  ". ا امن ١٦٤، ١٦٣،  ٣١ ااد ، و ات اص ٢ادة 

  :أم   ٢٠١٦  ٨١ ا ام ادر من ر  من ٣٧و ادة 

"  وة دور ظا   ر   ءم ا   ولا 

 وروة اق اا ر  أو ظا   أن     ) ٧%(ا  ،ظا ا 

 د ا  دور  ه ا".  

 ا ادم وة اور       ٢٠١٧   ٧٩ ر  و ادة ام  من  

 ن رم درا ما ن ام رة٨١ا  ٢٠١٦    ء ا وة و 

 ط:  

 اظن و اطن  من ا ام ادر من         "      

 ٨١ر  ٢٠١٦   أول  ًرا٢٠١٧ا   ء ا وة )٧  ( % ا 

    ظ٣٠/٦/٢٠١٧ا       ا ر  أو      ،را ا  

 أدم ٦٥    أ و ً ١٣٠          ا  ًءا وةه ا و ،ً ً

   أول  ًراا إ و  ظوة ٢٠١٧اه ا  ا و ،

  ".واوة اور اص   ادة او  ا امن

 أم  نمذات ا  دة اا و:  

 ز ا  وة اء ا اص   ا امن وادة ا ر 

  أول  ًرا٢٠١٧ا    ةا وذ ،م   ش اا  :  
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رة مء ا ا اوة ا ،ذا إذا م  ا أ  ا ا -١

 قار ا شا ش زا  دةا  وة أه ا م.  

إذا ن ا   ا ارة مء ا ا ادة  اش، ذا  -٢

  ا ا   م ادة  اش أ  اوة أدى إ اق

 .  

  

ن زدة ات و   ٢٠١٧  ٨٠ ر و ادة او  من

 أم  ا ن ام أ:    

"      اد  ( ١٥ % ) اًرا  ١ / ٧ / ٢٠١٧ ات ا  ا ار وارة 

 : ا اما  و 

١-  ن رم٧١ا  ١٩٦٤ ت ات و  ن .  

٢-  ن رم درا ا ن ام٧٩  ١٩٧٥  

٣- ا ن ام   نم درا   ل وب اأ

 ١٠٨ر  ١٩٧٦  

٤-  ن رم دررج اا  ا  ا ن ام٥٠ 

 ١٩٧٨  

٥-  ن رم٩٣ا  در  ١٩٨٠ا ا ن ام أ  

 ن رم٧٩  ١٩٧٥  

٦-  ن رم درا ا ا ا ن مم١١٢  ١٩٨٠   

.... ...........".  

ا ف    ٢٠١٧   ٣٧٤ر   ار وز ا ا   او ادة 

 ن رم رةت ادة ا٨٠ز  ٢٠١٧ أم :  
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  دة  اش  أو او    ا و م إف            "

    ٧٩من ا ا ادر من ر       ١٦٥ف ادة ارة دة 

١٩٧٥            دةف ا ا م دات اا   ف١٥٠وإ   

            أو ء ام ا أول ا  داتا  فء اف ا مو ،

  .امء او ا أو ر اق اش  اة اة  اال

 ا ن  اش ا   ا  ه ادة واوة    

ا   ةظا اا ا  وذ :  

   أ  ا  ن ٦٠إذا    ١/٧/٢٠١٧     وة اا 

       وة اا  ش أا  دةا م إذا إ ا 

 قدة اا.  

       ا  ن د ١/٧/٢٠١٧إذاا   ة

اش  إ إذا م  اوة ا أ   ادة ف          

وة اا  قا."  

دة   واوا       وق رت ا٧   ن   ٢٠٠٧ ا  ف  دةز 

  : أم ١/٧/٢٠١٧  ارا ارة ات

"  ةا وق ا ةا   ن دةت زا:  

راا  اد ١/٧/٢٠١٧  تا ا ٣٠/٦/٢٠١٧  ١٥ % 

إ  شا داوز ا  ،شا وذ  ةا اا ا:  

١-    ءب و دةا  : 

 . وزدا ا ا  ا اش  )أ (

 .وزدا ا ا  ا اش  )ب (

 .١٩٦٤  ٧١ ر امن  و ا ا اش  )ج (
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 وات ا ات من ١٩ ادة  و ا ادة  )د (

 ا  من   ١٦٥ دة  ارة  ادة  أو ٢٠١٠   ١٣٥ ر  من ادر

در ان ام ٧٩ ر  ١٩٧٥  الا. 

٢-  دةا  ١٥٠ أدم . 

٣-  دةا  ٥٥٠,٥٠ أ . 

 ة   ا اي اي اش  ا ادة  د -٤

 ما  ء إ  ي اا موا. 

٥-    دةب ا ءو  :  

   و  ا    ا  وا  ا  ا  ش  ارة ا إم  )أ (

 .١٩٧٥  ٧٩ ر من ادر ا ا من  را ١٠٣ ادة

 وات ا ادارة ووات و اداري ز  ارة ا  )ب (

ب  ات  وا  وا    ار  ر  را  ٤٥٨ ر   

١٩٩٨. 

٦-  ي ه دةا  تا ا: 

 .ا إمء إ د  اي ا ا ش  )أ (

ار ر ار ر    و ا ا ا ا ا ش  )ب (

٣٨٧  اري ،٢٠١٢و ر    زراءا  ٢٠٦ ر   ٩١٥ ،٢٠١٢   

 .إ ار ٢٠١٥

٧-  دةا  ود إا مش ا .  

٨-  دةا  ود إى اش ا.  

 .١/٧/٢٠١٧  ش    ف   ا  ادة زع -٩
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 ادة    أ  أو       ادة  اق ر  ا ن إذا - ١٠

   تا ا    ا  را      ود  ا  ا   

 .  وز و ات

١١ -    دة    شا   أو  او        ا و  م  فإ 

 ٧٩ ر  من  ادر  ا  ا  من  ١٦٥ دة ارة ادة ف

 ف ١٩٧٥وإ      داتا  ا  م  ا  ف  دةا  ا  

١/٧/٢٠١٧     ١٥٠  ، مف و  ءف  اا    داتا 

 أول ا ء ام ء أو اام او أو ا ر  قش  اا   

 .اال  اة اة

١٢ -   ا  ش اا   : 

ن  : أوم طا         ن رم درا ما ٨١ا   

٢٠١٦:  

    ن رم ا وة ادة واه ا  ا ٧٧   ٢٠١٧  ،

 ن رم ا ا ء ا وة٧٨و  ٢٠١٧   ا  وذ ،

ا: 

   أ  ا  ن ٦٠إذا   ١/٧/٢٠١٧  ع  وةا

ا ء اا موإ ا  ش     اا  دةا م إذا إ

  ع أ   وة اا    ء اا مق      وإدة اا  

. 

   ا  ن ٦٠إذا      ش      ١/٧/٢٠١٧ا  دةا 

  م إذا إ ع وة اا ء اا موإ    أ

   قف ا دةعا وة اا ء اا موإ. 



  اهليئة القومية للتأمني االجتماعي

  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٢٣( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  
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م : ا ما ن ام طا   ن رم در٨١  

٢٠١٦:  

 ن رم ا ا ء ا وةدة وه ا  ا ٧٩ 

 ٢٠١٧ ا ا  وذ ،: 

        أ  ا  ن ٦٠إذا    ١/٧/٢٠١٧      ءا مإ

ا ا  ظا  إ    ش أا  دةا م ء   إذاا مإ

ا  قدة اا  . 

     ا  ن ٦٠إذا      ش      ١/٧/٢٠١٧ا  دةا 

  م إذا إ  ء اا مق        إف ا دةا   أ

 مإ ء اا.  

١٣ - "..... 

  

ا ملا تقدم 
ً
  :وفق

١.  ر ا ن ام أ  ل ش اا  ٧٩ 

 ١٩٧٥  ًوظ  ىوا نم ن رم درا ما ٨١ ا 

 ٢٠١٦،  أ  رةا وروة اا  دةن  ٣٧اما ا 

 و  رةش ادة از أ ن رم٨٠ا  ٢٠١٧    

 اما ا . 

٢.   ا  ن رما أ  رةش ادة ا٨٠ز  ٢٠١٧ 

 ن رم ا ا ء ا وة٧٩و  ٢٠١٧  وذ ،

ا ا: 
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 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٢٤( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
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        أ  ا  ن ٦٠إذا    ١/٧/٢٠١٧      ءا مإ

ا ا  ظا     ش أا  دةا م إذا ء   إا مإ

ا  قدة اا  . 

     ا  ن ٦٠إذا      ش      ١/٧/٢٠١٧ا  دةا 

  م إذا إ  ء اا مق        إف ا دةا   أ

 ء اا مإ.  
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 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٢٥( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  
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  ١١١املادة 

  ١١١/ ٤:السؤال رقم

 ا  ش واا  ود ا  أو  د او ؟  

   :االجابة 

  دة١١١ا   ن رم درا ا ن ام٧٩  أ ١٩٧٥ ن:  

  :ات ا  ا ف ش "

ذا   ،    أو وى  اش   ف وال   د  يق ا -١

و  ا ع        ،م ا  اش ف إ اق

 ا     اا  ت ا ا  اوا   ا ر  

      .  

٢-           ر  او    أو            ام  ر     ات                أو    ة ا

ا أول ا        ار    ك او ه ا                  ود ا  ف اش            

ا ك ا ر ." 

  أ من ا     ٢٠٠٧   ٥٥٤ا ر    ار وز   ١٨٠ادة  و

 ن رم درا ٧٩ا  أ ١٩٧٥ ن:  

"   د   لوا  ي قا   ش ا ف 

        ا  قا ف إ شا  ا ذا م   ش أوا  وى ش

   شا  قا  لا     ش واا     وإذا

  . وز ا ار

و  ا ع    ا     اات         

اوا ض إن وا ة وه واا وا ا .  

  يف املستحقني وشروط استحقاقاهم
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 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٢٦( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
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         قا ر  ش أوق اإ ر  ود ا  و

     ود ا ا .  

و   ل ا  إزة  أو إرة ي   اب إف           

ود ا  .  

و  ر  ام أو ا ة     اش   او  ر أ

 راش اف ا  د ا ا او ك  و  ات   

ك ا ر ا أول ا .  

  ءوإ :  

  . ا  اش ا و ا  ود    - أ 

 أو ار  اش ا  اوج أو او و ا ون             ار  -ب 

 ".ود

  و ر ا وز  ر  ا ٢ا  ٢٠١٨  ن ود ةا

  أو   ش واا  دة  اا  ١١١و  ن ام 

ا أم :   

إذا  ا  د   أو   اة ود ا  اش   "

 أو ا ا  واو  :  

  الدخل من العمل لدى الغري:املطلب األول

   ا  ا ا اى   ا ى ا اء ن 

 اع ا أو اع ا أو ع ال ا أو اع اص، دا ن أو         

 أ  و ر د أوا دا ، ر ١(ا (  دةن  ١١١ام 

ا ا ن رم درا ٧٩  ١٩٧٥ ع ا ه ا :  

١.  ا ا  و  :  
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 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٢٧( 
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ا ا  ر اق اش أو ر اق  أو     -أ 

  .    اال

  :ا ا  ع    -ب 

١(      ت  ا م ا  ا

ات ا   ات واور و ات ا  ظوف أو   (

       ةوف اظ  ا طا  ت ا ،ظا ط

 و ا أداء وظ  ا ظت ال، اا ا  

   ا او    (     وات اوا وات اوا ...

   أو  قا ر ش أوق اا ر  دو ،ا

  .    اال

 ا ا م ا  ا وات وار  )٢

 ا... ا     ر    ل  ا   د ،

     ال أو اا      ش أو أولق اا

 .ر اق  إذا ن  ر اق اش

  ز اداري و ا  من ا ام   -ج 

  :٢٠١٦  ٨١در من ر ا

١(   أو  قا ر ش أوق اا ر  ظا ا

  .     اال

٢(  و ا ا   ل  ا   دو ا

ا      ش أو أولق اا ر   ال

ر  أو اً ن إذا  قا  شق اا ر. 

 :    و  ع ا اب   -د 
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 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٢٨( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  
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١(  ا ا  ا ت ااا  ا )١٣ (%  

إذا ن ( ا   )%١( ا ا و  )%١٠(ا ا و 

  ).ا     اض

٢( ا ا  ا اا. 

٣(  ر را ار ر رةا ٤٥٨ا  ١٩٩٨. 

 : اال اار ا  ي ا ود ا  أ .٢

  .ر وة ا  أو  اش -

-  ر قا. 

-    . 

-  رد وأ   اءا . 

 .ر اة ر اق اش إذا ن  -

ذا ن ا ا  ا وى أو    ا ا         إ .٣

 .اش  اف ف اش

٤. ا   ا ا  إذا      قف ا  شا  ا 

 .اش

ا  ا ى ا ن  أ اة ود ا  اش و .٥

ا  : 

اء   وا اد   از  تا    از   .أ 

        ود ا م ال وا   أو  ت م

 ش واادة  وا ١١١ ا ن ام .  
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 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٢٩( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  

+)٢٠٢(٢٧٩٥٧٧٦٣:  فاكس +)    ٢٠٢( ٢٧٩٤١٤٥٩ – ٢٧٩٤٣٩٤٣ – ٢٧٩٤٦٣٢٤: تلیفون   

www.nosi.gov.eg 

  اب     ي   ل ا  إزة  أو إرة   .ب 

ا  ود ا او ود ا  فاض إ ش وا

رأس ا  أن ا . 

  ا   ء  ا    م          .ج 

ا   ود ا  اش وا  ا  أس            

  ا ا م ه وأ . 

) ا - ارات  –ل اوت (  ن أر  ا   .د 

     من ا، و و  ادم  ار 

  دي ا ياك اا   ن ام  أدم 

أ اات ا ا  ورة   ا  اات 

ا ا ا  ا.  

د د  ١٩٨٠   ١١٢ ا  امن ر     .ه 

         أدم     و ،ن ام   دما 

    ا ن ام اكا  دما   ن ام

 ن رم در٧٩ا  ت  ١٩٧٥اا  ا   ورة  ،

  ا اا ا. 

  اال   ت اق ا  رج ض أن     .و 

 .د  ا أ  م  اش و إف ف اش

  

  الدخل الناتج عن مزاولة مهنة:املطلب الثاني

١.           ب  م ا   يا ا ا  

     و ر  أو ر ا م اء ا أو ام   م
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  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٣٠( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  
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 ا  ار أو     (  ا ا، ا ا  ات     

 ر   إذا راا رااراا .(  

٢.  ا ا س اأ  ا . 

 ا  ا   و م  اش ة  ات         .٣

 ةة واو ا او ر  . 

٤.     ر  ة أوا ر  ا ا  ا      ات  ءم

 رةا  ءام  ةع او   ا او. 

٥.       ر   ا او ر  ات  ور  شف ا 

ا اك اا د  دمو ا ن ام  بأ  

 ن رم درا   ل و١٠٨ا  وز  ١٩٧٦  إ و

  ).) ود ا  ا  ا واش 

٦.   ا أ   )دة ) ٢ا ١١١  ا ن ام  

 ن رم در٧٩ا  ١٩٧٥  ا  او   ن ام 

ل   اب اأ        ن رم درا   ١٠٨و   

١٩٧٦. 

  -:يراعى بشأن قيد املستحقني بالنقابات املهنية ما يلي

 
ً
 لغري املشتغلني	-:أوال

ً
  :النقابات التي أنشأت جدوال

١- ر  ًراا  او اول ا  ا  ا. 

٢-  ا  ول  ا ر  ًراا ا او ك ا. 

 
ً
 لغري املشتغلني مل تنشئالنقابات التي  -:ثانيا

ً
  :جدوال
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 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٣١( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  
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١-             ا  ،ال اا   ء ام  ن ام ن إذا

        ل ا  و ،ا ر  ًراا  او اول ا   

  ءام . 

٢-        ا  ،ال اا   ء ام   ن ام ن إذا

          اات اا  ت اا  ا او   اول ا

  ا او    دو. 

تدخل مدة التمـرين أو التـدريب اإلجبـاري ضـمن مـدة مزاولـة املهنـة بالنسـبة ال  -:ثالثا

  .جلميع النقابات

  اجلمع بني العمل لدى الغري ومزاولة املهنة يف آن واحد: الثالث املطلب

       أ م ُ  اول ذات ا  نو ى ا  ق اا  إذا

 دة ) ١(اا ١١١ ا ن ام  ك ا   او ، ى ا 

 : 

١.  ى ا ا   ات  ة  ا او ر    إذا

   ا أ  م د ،شا  ت ىإ ا دون ا ٢(وام (  

 من ا ا، وُف اش  ة  ات            ١١١ادة 

 ًراا  ى ك ا ا أول ا . 

٢.      ى ا ا   ات  ة  ا او ر   إذا

 أول   اًرا وام ا دون ا إى ت  اش،  إف اش        

ى ا ء ام ا ا.  

 ملا تقدم
ً
 ملا  ةعمل أو مهن يتم مراعاة حدود اجلمع بني املعاش والدخل من: وفقا

ً
جاء وفقا

    .بعاليه
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 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٣٢( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
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+)٢٠٢(٢٧٩٥٧٧٦٣:  فاكس +)    ٢٠٢( ٢٧٩٤١٤٥٩ – ٢٧٩٤٣٩٤٣ – ٢٧٩٤٦٣٢٤: تلیفون   

www.nosi.gov.eg 

  ١١٦/  ٥   السؤال رقم 

،درا     ا  ش  ةو و      ٢١و   ً

  ف اش    اد وا و امء ة     ه ،

  ا ؟

  :اإلجابة 

   ١٩٧٥   ٧٩ا ا ادر من ر       من   ١٠٧ ادة 

أم:  

" ق  ن ء أاا      ا   و ،وا دا   

ت اا ا:   

١- ا  ا .  

٢-   ا ا  اا   ما   لا  وز  وأ 

   اد وا وأن ن ه د   وز أو ارس

را .  

٣-       و ا  ر إا وز ا  م     

 اول  و     اد وا              و أ

 موأا ت اا    وا اا س ورا."  

  : ذات امن  أم  ١١٣و ادة 

"ش ا   ت اا:   

١. ......  

٢. ......  

٣. غ ا ت أوا ذ  و ،وا دا  خا ا: 

  .ا  ا  زوال  ا  -أ 
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 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٣٣( 
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ر   اد    أو او   أو   إا  ر    -ب 

  اد وا    ايو ف ش ا  ،وا أ أب

ا  م  راا ل ا.  

ر     أو    او أو  ر ا   ا   م  -ج 

ا    وا دا م أو     اا س ورا

ا    وا ا ب أيت اأ را .  

 فخ أو وا   وى     ش   أدم     اره

 ، ةة وا إ ه ا ف و، ارا تا ر وزو  و

ه ا ف او .  

٤. "....  

  : ذات امن  أم  ٦١١و ادة 

"  ش ان ا أو إذا   د  خا    د   ا

إ           دا    ط اا ة ا ءه أف أ فإ 

١(".وا(  

         ا  ا ا  ولا ا  ء و     ولب اا  ولا

     ر ا ا وز  ر  ما ٢ا   ٢٠١٨      ن ا

  :اش 

٥-اا ة ا ل خأو ا ا:  

د ا  اش  أو اخ ل ة ا اا وذ  ات    

ا وا:  

                                                           
)١(  ا  را را   ر ١٠٧ا  ٢٠  رد  دة  ١٦/٣/٢٠٠٣ا رد ١١٦ ن     أو ا

اا ة ا ءأ ش اف ا  ه   ا    ىخ اا .  
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  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٣٤( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  

+)٢٠٢(٢٧٩٥٧٧٦٣:  فاكس +)    ٢٠٢( ٢٧٩٤١٤٥٩ – ٢٧٩٤٣٩٤٣ – ٢٧٩٤٦٣٢٤: تلیفون   

www.nosi.gov.eg 

 .ن   ر وة ا  أو  اشأن   -أ 

 .    -ب 

 . رد اش اع  أو    ا  -ج 

 . ا أو اخ إا     -د 

 . غ ا أو اخ  اد وا  -ه 

 ا  ر ا    دة ا  ف اش خ ا       -و 

اا. 

  نا ا  او:  

  .ر اد ا  اش  أول ا ا   -أ 

  :أ ار ا أ أ اًرا ش ذ ا    -ب 

  أول اه  ا ة ءم اا    و ا       اتا

ا.  

  أول اا وا دا  . 

 .اا ه إمء  م أو اخ    ا    -ج 
  

ا ملا تقدم 
ً
  :وفق

 من   ١١٦دة ا  اش   ا و  ادة  -

أن ن     ١٩٧٥  ٧٩من ر ا ا ادر 

  ا وا إ ، ا  . 

ء على ما تقدم 
ً
  : وبنا

-   ش    ٢١ا    و، ًار ا  فش ا

 .   اشة ا   ه  ر   امء
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  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٣٥( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  
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  ٦/١٤٤: السؤال رقم

    ا   زةإ  ١٤/٥/٢٠١٢   ا د إو

١٤/٥/٢٠١٥  ا ا  ة و   زة را   ،زةا

  راا ا  ى١/٢/٢٠١٧أ . اد ا  ة  إ   

  وزة اة ا،    وزة اة ا ل ا ؟ ا  

  اإلجابة

ا  دة١٤٤  ن رم درا ا ن ام ٧٩  ١٩٧٥  

أم:  

"ز ا  أو   ولا ت ا ش أوا  أو  ا

 ى ا  اا .  

اول  ات ار إ اد  أو   اة ا ز ا اء و

ق اا:  

ال  ا  ا ااءاتوع وأ  اة أ من  ات -١

ا ر إا.   

ي  أن ن ا  ش ا      ،  ان -٢

  ود٢٥%. 

ا د  أ اا  و     ا ء اود ا

ا  ء شا ُ .  

٣-   م  وض أا . 

٤-  ا ا   اا.  
  

  ضمانات التحصيل
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  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٣٦( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  
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 ن ا    اا   واة اة ا ن 

ا  أو  و    شا إ   ق اا 

     ف .  

 زو   ا ا ا   ا ل أداء ا 

 و ول ر)٦ (ا، و  اا    ا  شق اا

  . ا امن) ١٨(دة و   أو ة

) ١٨( ادة ) ٥( و  و  ال ة ا ا  ف اش

 ا أداء ا  ن إما ا   ول ويا  ا  د

  .اارى ور  ار  وز ات

ا  ةاا ا  ف  و  ا  ا 

 ا ةو ا ا .  

 ا  ا اد ا و      ت اا 

أ أوا    أ ذ  الر  ا ادا م قواد  او ا

ر ا ة ااد ا  أو ة ا.  

ل  ا ا   ا ا ا  ز  و 

  .  ات

  ن   اا  ا أ  ا  اد 

اا  ا ا ت و صا اود واة اا  وذ 

 مة اا."  

 أ من ا  ٢٠٠٧   ٥٥٤ار وز ا ر )  ٤٣(  ادة 

 ن رم درا ٧٩ا  ١٩٧٥ أم :  



  اهليئة القومية للتأمني االجتماعي

  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٣٧( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  
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" ا    ا  ا اد ا  ت ا  

 أو اأ    ر ادا مو ا   ة ا ادو ق اا

  . اد ا أو ار اة 

 يا ا  ا      إذا ا ا  ي ا 

  أ و يا ا   ا  ي ا ا."  

 وق رب دورى ا ١و  ٢٠١٧   ا ب ا ن

 ول ر و ٦(ا ( ر ا ن ام ٧٩ا  ١٩٧٥ أم : 

" ......  

    ءو اب    ول ر و ا  ا ٦(ا( 

ا ن ام ا  نم درا ٧٩ر  ١٩٧٥  :  

أو...... :  

م : ا    د اا)ا  ا(:  

١. ا   زةإ  لت ا. 

 .ال  إزة درا ون أت  .٢

٣. ط زة رإ  لت ا. 

٤. ا  عمت ا. 

 ر اة ا     ا   ق ا واد ة ا اوم ااد ر  

اد ا  أو    أو اة موا د ا ا  اد زو ،   

ت اا.  

..... ..........".  
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  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٣٨( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  
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 ملا 
ً
   :ا  ات ا  اد ا  أم تقدموفقا

١. ا   زةإ  لت ا. 

٢. ون أ زة دراإ  لت ا. 

٣. ط زة رإ  لت ا. 

٤. ا  عمت ا. 

 ر اة ا     ا    ق ا واد ة ا  اوم ااد ر 

اد ا  أو       أو اة موا د ا ا  اد زو ،

ت اا.  

       اد ا  ة  إ   و. 

  



  اهليئة القومية للتأمني االجتماعي

  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٣٩( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  
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  األسئلة املرتبطة

  ٢٠١٦لسنة  ٨١الصادر بالقانون رقم  بقانون اخلدمة املدنية 

   



  اهليئة القومية للتأمني االجتماعي

  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٤٠( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  
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  )٥١(مادة 

  ٥١/ ٧السؤال رقم 

      ن    دةر   ٦٦( ا (   ن رما ٤٧   ار   ١٩٧٨

 و ما ا ن مم   وا  اة ادةا٥١( ا(    نم

 ن رم درا ما ٨١ا  و ٢٠١٦    ا  شف ا   

ا   ، ذ   ؟  

  : اإلجابة

   ١٩٧٥   ٧٩ ر   من ا ا ادر من     ) ١٨( ادة 

  :مأ

  -:ات ا   اش"

أو  ا    ا اص   اظ ا   امء -١

  ا     صا  )ج(و )ب ( دةا )٢( ،

  . ا ا ١٢٠ا  اا وذ  م ة 

٢- .........  

 ........................ ا أو ا ا  ة  امء -٣

. ........."  

ا دة و٥١  ن ام ا ما ن رم در٨١  ٢٠١٦  أم  :  

........................."  

 ا وز  ار  ر ا اض اا  ا ظا و

  أو  أن إ   زة اإ ا ا ا ا  ًء

، و ه ا اة  ه ا  اارا   ادة إ ا أو 

 ات ا  زةإ  ظا ش ا   .  



  اهليئة القومية للتأمني االجتماعي

  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٤١( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  
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 ط  أن  و ، دة إوا زء إإم  ا ظا وإذا ر

د  ا ا ا ا وأن ، ."  

ن اق  ٥/٢/١٩٩١ در ا ١٩٩١  ٢ر وز ات ر   و

 من ا ام و ر  ر ٦٦ا ا   ادة 

٤٧  أن١٩٧٨ : -   

  ٤٧را  من ا ام و ادر من ر  ٦٦ ادة  "

١٩٧٨ أم  :  

 " ا اض اا  ا ا  زات اا أ  ءا

ر  ار  وز ا ء  ا ادارة ا  ا أزه 

  أو ا دة إا   ارا   أو  أن إ   ا

ه ا  و ه ا اة  ا  ازة     غ 

  ."  ا إ اش 

   وا  ى واا  ا ا ام ا ا  و

ا ا  زةة ا الف ط ىا ا  دأن ا إ  و 

 ارط  و  أ وات ا وا ول ا ول 

  ت اوا ر اوا ا ىا ت ا أ ا ط

ا ا    ة ا  .  

   أا ا زة وة ا ل فا ا ا  

   راا ا وات اا ١٩٨٧ا .  

  ١٩٧٥   ٧٩من ا ا ادر من ر   ٧٨و ادة   

أم :  



  اهليئة القومية للتأمني االجتماعي

  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٤٢( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  
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   "ا ا   أداء و  ا  ضل ا إذا  ف 

واء  ا ا  …………اان دى  ل ة   دل 

ا رن أو  ا أو ض أو ض  أو  ااض ا  دل 

ا   ارا   أو  أن إ  ة الط  هة أ دة إ

  ا ه  أو  .  

   وا  ى واا  ا ا ام ا ا  و

  هأ    ض ا ق اا إ)وا أى ) ا

ا ا ا     و ا ا  ل ا   

إ أن  " ااك  ا ا  ء ة ازة وذ أء أز واء 

 ه ا ."  

   ت رزارة ا  ر ر  ا٦و  ١٩٨٨  ا  ن

اض اا   ا .  

وما إ أم   اار ا   ت ه ا  أزة   

   ا ا  ا  شا      

 ر اوا دا  دا ج ومت او ا  ة ا

 م ت وا   ا  ن ىا ا ا    

 اا  ه ا     ا  ءأن ام   ا ه ا

 وا ش ا دما  ا     رةا ا

 ا اى   ا  ط إمء    ا وإم ا

 ا .  



  اهليئة القومية للتأمني االجتماعي

  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٤٣( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  
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ض ا  ا ا  اى وا  او ام و  

  ةا ٢/١١/١٩٨٨  م  ى ىوا  ض ا أن ا إ

   .ذ ز  ط إمء  ر ا  ٦٦ادة 

     ء زو  دةا  م   ى ىا  ٦٦   را

   ا ط إمء   ا ا ط ا ا إذا  ه 

ن    أن   أز ا  غ  ا إ اش وى 

 ش ا و ا ا  ءس إمأ  ه ا  ا 

   ىا أول ا  راااط  ًء .  

........."   

   

 ملا سبق
ً
 من ا ام ادر  ٥١و ءت اة اا  ادة  :ووفقا

 ن رم٨١  دة  ٢٠١٦ اردا ات ا٦٦  ما ن ام  ر

 ن رم درا و٤٧  ١٩٧٨  ىى وا ىا   ز ا ،إ 

   ا ط إمء   ا  ه وم أ ه اة 

 إ ا  غ  ا زأ   أن    ن ط ا ا

مء  ا ا و ااش وى  ا  ه ا  أس 

   ىا أول ا  راا ش ااط  ًء .  
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  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٤٤( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  
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 حماضرة 

 اجلزء الثاني من

اجلهات اإلداريةب بعض الظواهر السلبية " 

"فيما يتعلق بأعمال التأمني االجتماعي وطرق املعاجلة   

 

 
 

 إعداد

  اإلدارة العامة للتفتيش
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  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي
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 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  

+)٢٠٢(٢٧٩٥٧٧٦٣:  فاكس +)    ٢٠٢( ٢٧٩٤١٤٥٩ – ٢٧٩٤٣٩٤٣ – ٢٧٩٤٦٣٢٤: تلیفون   

www.nosi.gov.eg 

  

  مــقــدمـــة

 ان ا ة ا    ا  دة  ا ا

اوق   أل ا ا ات ادار  ام  اء اول 

دارات ا تا ل أأ ا   ت اا .  

 ال ه اا   ا ا أ  أ من  ونبـــــدأ

ا ا  ن رم در٧٩ا١٩٧٥ و.  

 
ً
  أقسام التأميــن االجتماعي -: ثانيا

 أ ا ا ات ادار ة ا   أ وإدارات 

ا    دوره   نما أ  أ ا دارات ا

دارة اا أ   ل اا.  

م  نما أ    ور اا ه ا ع اا أم و 

 يم   ا ات از ادار ٢٠٠٧ ٥٥٤ اار ازاري ) ٢(ادة 

و أن  زا  ا  أ من ا ا واارات 

را ا ا  ف د    ةا اوا.  

  ه ا  ا ء أن ام  ر و يز اب دوري ا

ن   ٢٠١٨ ١أر اوق ب دوري ر  و، ١٩٩٣  ٧ر  دارة وا

 وق اا  ا  إ دارات ا ا ز ا ظ م

ا   م وذ ه ا.  

 ذات اار ت أة ا ا ات ادار ) ٣(و م ادة 

 ت واك اذج وإرات وارات واف واا  ادإ 

  ا  ٠٠٠٠وات ا   أ امن 



  اهليئة القومية للتأمني االجتماعي

  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٤٦( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  
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 اوق  ا أل ا و أ اا ا ا  دة 

  اداتا  ل  ه ا ا :-  

  األجازات بدون مرتب لغري العمل بكافة أنواعها .١

    الظاهــــــرة السلبيــــــــة

 ١٩٩٥ )  ٦( أزة ا ب دوري اوق ر ) ١( اة أاد ارة  .١

 زةا ا ر   وز    زةا ا.  

٢.  دارة روا ب دوري ا ةا )١ ( ٢٠١٨  طر اورة إ ن

م زذ اا   اأم   ون زاتارات ا  ا.  

٣.  ذج ر ادة إا )٥٢ ( ر ا ار وز ٥٥٤ااء ٢٠٠٧ن إ

  .ا  ااد

ن اا ا ٥٥٤٢٠٠٧ار وز ا ر  ) ٥٤( اة أ ادة  .٤

  ه    ت ااداء ا ا  زةأ  ا 

 زةة ا اتزةا  ءام ر   ل. 

٥.  ت اأ ا ا  زاتت ا   ت اااد ا 

 .وا ا وام  ااد اي

 اة ا  ار   ار اة اء ا  ا أو  .٦

 زاتاا  عا ا تاب اا  ت أداء. 

 الظاهرة كيفية تاليف

  أ ا ا ات ادار ر  ا  زة ورة 

ع اإ :-  



  اهليئة القومية للتأمني االجتماعي

  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٤٧( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  

+)٢٠٢(٢٧٩٥٧٧٦٣:  فاكس +)    ٢٠٢( ٢٧٩٤١٤٥٩ – ٢٧٩٤٣٩٤٣ – ٢٧٩٤٦٣٢٤: تلیفون   
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ة  أزه وا  امت وإدراج ار ا وا) ١( ارة  .١

  وإر دوا ا ا ا ا   و اأم

آ  ا. 

٢.  دارة روا ب دوري ا  ا١( ا ( ٢٠١٨   رورة إو

  ون زاتارات ا  ا طااأم . 

واؤه  ٥٥٤٢٠٠٧ا ار وز ا ر ) ٥٢(اة إاد واء ذج  .٣

  ى ا أن  ز  زة ا  ت وذما أ  ر ى

وا ا   قا وا  وز  د وا ا ةوا. 

  .مع مراعاة عدم جواز العدول عن الرغبة يف االشرتاك بأي حال من األحوال

 زو  وة ا  ز   ط ب ة ازة    و

ر  ر ط ف اق ا  أن دى ا ا د واة  ٣

    .اف ر  ط ر  ٣ل 



  اهليئة القومية للتأمني االجتماعي

  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٤٨( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  
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  االعارات اخلارجية واألجازات للعمل باخلارج  -  ٢

   الظاهــــــرة السلبيــــــــة

 ١٩٩٢ ) ١(إرة ا ب دوري اوق ر ) ١( اة أاد ذج  .١

  .ل   ر ا ازة

٢.  ب دوري ا أ  ةا  دارة ر١(وا ( ر  ٢٠١٨ن إ

م زذ ا زاترات واارات ا  ا طا. 

 اة اد اات ا ت ا ا وامء  ااد اي  .٣

ا  إ  ا  ه ا  ادء ا   ورة 

ا  ا. 

٤.   رج ا  زاتأو ا ررات اد ا  ا ا 

 و اد بت ااا   فد او    

م إ  قا او  ا   وق دو  ا 

 .ااد

 اة ا  ار   ار اة اء ا ت أداء أو  .٥

 ادا ار اإدراج ا  ا  ا. 

٦.  وت اأو ا أو ا وت اا أ  ا ا  را 

 ) اة اة( ٤٩ا ار   ارة ار   ادة د

ر ا ار وز٥٥٤  ٢٠٠٧. 

 كيفية تالفى الظاهرة

إرة  ل   ا ارة واءه  امت ) ١(اد ذج إورة  .١

  ا  ذج و اأم  ةر اا   وإدراج

ا ا ا واده وإر  ا  آ  اة 



  اهليئة القومية للتأمني االجتماعي

  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٤٩( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  
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 ارة    ااج طت اب ااث ار  م

  .اات ا  م ة ارة

٢.  دارة روا ب دوري ا ة أا ورة)١ ( ر  ٢٠١٨ن إ 

اأم   ون زاترات واارات ا  ا طا.  

 ا   ات او أو ا أو ات او دا ار ة  .٣

 أ  و ررة اا   را.  

خاطبة بأحكام قانون املمالحظة مستحدثة يف كافة أنواع األجازات بدون مرتب للوحدات غري 

 .اخلدمة املدنية

١.  أ  مما ٧٨، ٧٧ر  ب ٢٠١٧و  وق ر٥(دوري ا ( 

 ار ا  ور اام ا   وات  ن  ٢٠١٧

ما ن ام  طا   و  وا   

  اأم   ون زاتأ  ا اث اا ١/٧/٢٠١٧  

   وا ا و١/٧/٢٠١٧ا  . 

٢.  ن رما أ ١٦  ٢٠١٧  وق رب دوري ا٥(و ( ٢٠١٧  

 ون زاتا اث اا    اأم  ١/٧/٢٠١٦   و

  ا  وة ا١/٧/٢٠١٦ا. 

واملمنوحة مبوجب قرارات مالحظة مستحدثة بشأن عدم إدراج كافة عناصر األجور املتغرية 

عند احتساب اشرتاكات األجازات بدون من مساعد وزير الصحة برفع بعض احلوافز والبدالت 

  .ر املهن الطبية مبستشفيات التأمني الصحي ووزارة الصحةمرتب للعاملني بكاد

  كيفية تالفى املالحظة املستحدثة

 ةر اا    با  ا راتزات وارات اا 

ا ت ااا.  



  اهليئة القومية للتأمني االجتماعي

  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٥٠( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  

+)٢٠٢(٢٧٩٥٧٧٦٣:  فاكس +)    ٢٠٢( ٢٧٩٤١٤٥٩ – ٢٧٩٤٣٩٤٣ – ٢٧٩٤٦٣٢٤: تلیفون   
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ً
  أقسـام امللفــــــات -: ثالثا

ات ادار ره اف ا ي     دور أ ات 

 ا ا   ا  ار ا وا ا ورا ارات 

اء ا راتا ااد وا  اات اوا ام  ون زاتةا – 

  ا ٠اال 

  -: م الظواهر السلبية التي تكشفت للسادة مفتشي الصندوق بهذه األقسام هيومن أه 

 ) ٥(   ا ا   ا   ادة  .١

 ر ا ار وز٥٥٤  ٢٠٠٧.  

أ  إرق   ود د    اة ا   مت  .٢

و ا ما  ةا   آ  وط  و. 

٣.  رت امرة ااد اإ )  ء ا  ا ا.(  

ح رت ا ا  آ ا ه ٠ع ١٣٤ اء ارة  .٤

 ا.  

٥.   ا  ا ت ا  ةر ات ا قإر

 ا  دوا /ا ا . 

٦.   ذج را   كإ دة    ١٠٥و ١٠٥ا   ر١٤٣  

 ر ا ار وز٥٥٤  ذج  ٢٠٠٧ ١٤٣و  ر ازاري اار ا

إ.  

  إاد   ا  ا و اؤه ات  .٧

 وق رب دوري ا اردةا مم١٦ا  ١٩٩٠  وق رب دوري او

٢  ٢٠٠٧.  

   



  اهليئة القومية للتأمني االجتماعي

  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٥١( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  
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 كيفية تالفى الظاهرة

 واؤه  اات ورة   ا ا   ا .١

 دة ر ء  ول و أو مم٥(ا ( ر ا ار وز ٥٥٤  ٢٠٠٧ 

)ا ا  ات ة إ (.  

٢.  ذج را   كورة إ١٠٥و ١٠٥  ا ت ا ءر وا

ا ه ا ق اا  ظ ول أو ممات ا .  

   



  اهليئة القومية للتأمني االجتماعي

  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٥٢( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  

+)٢٠٢(٢٧٩٥٧٧٦٣:  فاكس +)    ٢٠٢( ٢٧٩٤١٤٥٩ – ٢٧٩٤٣٩٤٣ – ٢٧٩٤٦٣٢٤: تلیفون   
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ً
  أقسام احلسابات -: رابعا

 دور أ ات ره ا ا  ال ا  أ من 

ا ا.  

 ل اأ ا وق وا  دة  ا ا اا أ و

ه ا ا :-  

١.  ت اا   ة ار اا   عإ 

ا واد ا  اات ا ا   ادة 

) ( دةا )٥ ( ن رم درا ا ن ام ٧٩١٩٧٥.  

٢. ر اع اإ  ا دب ا   ا ا  

ا ا ت اااد او .  

ر اة ا  ب اا ع  ا   ا  إع .٣

 ت ااا ) ا ت  –ا٠٠٠٠ا ا(  

  الظاهرة كيفية تاليف

  ر اا   ا ت ااا  ادو  ورة ا

 ا ر اع أة إا  ره ا ف ان ا أ دارا ا

 دما ا  اكا ا  ة أا تااد او ا  اك و

٥٠٠   ٧/٢٠١٧   اد٢٥و %   ٢٠٢١   اد ١٠ %  

ذ.  

و    ه  يوإذ  اوق أن   وات از ادار 

و أ  ا وأداء ا ا أداء ا   ا اا٠  

  

  



  اهليئة القومية للتأمني االجتماعي

  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٥٣( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  
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  الـــــــمــــرفقـــــــــــــات

١.  وق رب دوري ا)١ ( ٢٠١٨  ز ا ظ م  ن

  .ا ات ادار إ  ا  اوق اص

٢.  دارة روا ب دوري ا)١ ( ٢٠١٨   ا طر ان إ

  .زات ون   أماارات ا

٣.   ذج ر)٥٢ ( ر ا ار وز ٥٥٤ا  ٢٠٠٧. 

٤.  وق رب دوري ا٢  ٢٠١٨  اك اا  ا ن ا ن

 ر ا ا ار وز  ١٤٣  ٢٠١٨.  

  

   



  اهليئة القومية للتأمني االجتماعي

  صندوق التأمني االجتماعي

  للعـاملني بالقطاع احلكـومي

 
 

 )٠٥/ ١٨٠٥/ ١٥٨ ( ا ا     )٥٤ / ٥٤( 

 صندوق التأمین االجتماعي للعاملین بالقطاع الحكومي
القاھرة  –میدان الظوغلي  ٥  
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 مع حتيات

  التوجيه الفنيإدارة 

  صندوق التأمني االجتماعي للعاملني بالقطاع احلكومي 

 

  
 


	ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية. 
	ويجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب المدد المشار إليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً." 
	1- الاعتداد بنموذج ضباط الاحتياط الصادر من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بالنسبة للمدة التي قضيت بخدمة الضباط الاحتياط. 
	2- الاعتداد بالقرار الصادر من شئون العاملين المدنيين بوزارة الدفاع في حساب مدة الخدمة المضاعفة في المعاش. 
	3- عدم الاعتداد بالنموذج (25 س) في احتساب مدة الخدمة العسكرية مضاعفة للمعاش." 
	ويكون سريان أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الفئات الواردة في البنود ( ج ، د ، هـ ، و ) في حـدود الأحكام الخاصة بهذه الفئات المنصوص عليها في هذا القانون. 

	1-  يدخل في وعاء حساب الزيادة كل من: 
	(د) الزيادة المستحقة وفقاً لأحكام المادة 19من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 أو الزيادة المقررة بالمادة 165من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حسب الأحوال. 
	5- يستبعد من وعاء حساب الزيادة ما يلي:  
	6- لا تسري هذه الزيادة على الحالات الآتية: 
	(أ) معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. 
	(ب) معاش العجز الجزئي الإصابي الاستثنائي المستحق وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2012، وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 206 لسنة 2012، 915 لسنة 2015 المشار إليهما. 
	7- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.  
	8- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. 
	9- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش في 1/7/2017. 
	10- إذا كان المستحق في تاريخ استحقاق الزيادة يجمع بين معاشين أو أكثر يستحق الزيادة عن كل من المعاشات التي يستحقها في هذا التاريخ مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مائة جنيه. 
	11- في حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولة مهنة قبل سن التقاعد وتم بشأنه إيقاف صرف الزيادة المقررة بالمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وإيقاف تأثيرها على الزيادات التالية فإنه يراعى صرف الزيادة المستحقة في 1/7/2017 بما لا يقل عن 150 جنيه شهرياً، ويستأنف صرف الجزء الموقوف من الزيادات من أول الشهر التالي لانتهاء الخدمة أو انتهاء مزاولة المهنة أو تاريخ استحقاق المعاش عن المدة الأخيرة حسب الأحوال. 
	12- في حالة صاحب المعاش العائد للعمل يراعى ما يلي: 
	أولاً: بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016: 
	عدم الجمع بين هذه الزيادة والعلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم 77 لسنة 2017 ، وعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية الممنوحة بالقانون رقم 78 لسنة 2017، وذلك على التفصيل التالي: 
	 إذا كان سن المؤمن عليه أقل من 60 سنة في 1/7/2017 فيستحق مجموع العلاوة الخاصة وإعانة الغلاء الاستثنائية على الأجر الأساسي إلا إذا كانت الزيادة على المعاش أكبر من مجموع العلاوة الخاصة وإعانة الغلاء الاستثنائية فيستحق من الزيادة الفرق فقط. 
	 إذا كان سن المؤمن عليه 60 سنة فأكثر في 1/7/2017 فيستحق الزيادة على المعاش بالكامل إلا إذا كانت قيمة مجموع العلاوة الخاصة وإعانة الغلاء الاستثنائية أكبر من قيمة الزيادة فيصرف الفرق من قيمة مجموع العلاوة الخاصة وإعانة الغلاء الاستثنائية. 
	ثانياً: بالنسبة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016: 
	عدم الجمع بين هذه الزيادة وعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية الممنوحة بالقانون رقم 79 لسنة 2017 ، وذلك على التفصيل التالي: 
	 إذا كان سن المؤمن عليه أقل من 60 سنة في 1/7/2017 فيستحق إعانة الغلاء الاستثنائية على الأجر الوظيفي إلا إذا كانت الزيادة على المعاش أكبر من إعانة الغلاء الاستثنائية فيستحق من الزيادة الفرق فقط. 
	13- ....." 
	 إذا كان سن المؤمن عليه أقل من 60 سنة في 1/7/2017 فيستحق إعانة الغلاء الاستثنائية على الأجر الوظيفي إلا إذا كانت الزيادة على المعاش أكبر من إعانة الغلاء الاستثنائية فيستحق من الزيادة الفرق فقط. 

