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مقدمة
يسـ ص دـ الت التــجتم ايجتلــملني لا ــمتام كملي ــمن ا وــوتني ال عيـ ل ليـ الــولني
التــجتيين لــاه اني ــتلم مبجــما التــجتم ايجتلــملني لاـ ا ثيــم ا الميميــل التجتي يــل لــاه يـ ا
اجملتلع كملتبمر ن ا لميل التجتي يل قا اتتات ال ال س ا تص يل.
لحتيييــلم لــ لع يســ اعني ن قــاا تدــب ل ال ــالا اليــ يل اني يــاا كتــمري 2019/9/7
تتدل ل هم األسئال اليت عوقيت يف ال الا.

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

م

1

األسئلة:
األسئال اني ب ل كيـمعون التجتي ـمت ايجتلمليـل لاني متـمت الصـم ر كمليـمعون رقـم
 148لس ل .2019

2

املرفقات:
حممض ـ ا يف ج ـ ايتــاات التــجتيين لييلــم ألووــما قــمعون التجتي ــمت ايجتلمليــل
لاني متمت الصم ر كمليمعون رقم  148لس ل .2019

ب اتب لريل الص الت ا ووتص 2019
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التعاريف

السؤال رقم 1 /1
تم هو جـ ايتـاات كمل سـبل لالـعتي لاـي م ال ـمتام لـاه الاـأل لييلـم ألووـما قـمعون التجتي ـمت
ايجتلمليل لاني متمت الصم ر كمليمعون رقـم  148لسـ ل 2019؟ لهـل تتاـذ كلـع األجـ كمل سـبل
لالعتي لاـي م اامضـ م ألووـما قـمعون اااتـل انياعيـل الصـم ر كمليـمعون رقـم  81لسـ ل 2016
لانيعتي لاي م غأل اامض م ليمعون اااتل انياعيل ؟
اإلجابة:

ي ص الب ا  8تي انيم ا رقم ( )1تي قمعون التجتي مت ايجتلمليل لاني متمت الصم ر كمليـمعون رقـم

 148لس ل  2019لاص عه:
 " -8أجر االشرتاك :انييمكل ال ياي الـ ي صصـل لايـه انيـعتي لايـه تـي الفئـمت انييـمر الي ـم
كملب ا ليل تي انيم ا ( )2تي ه ا اليمعون تي ج ل للاه األدايل ليمء للاه األداني.
لحتا ل مد ج ايتاات لاص ال حو اآل ني:
 -1األج الوظيفني -2 .األج األسمسني -3 .األج انيولل-4 .ا وايز-5 .ال لويت.
 -6الوهبل ،تتص واي ت يف تجع م الي لط اآل يل:
.

ن يوون قا ج ه ال ـ

لاـص ن يـاي م للـ ء اني يـجا لاـص سـمة عسـبل تئويـل

حما ا تياتمل تي انيبملغ انيستحيل لاص ال ل ء.
ب .ن يوون هلم د الت تيات يف اني يجا وضع ييه وصيات م لتوثي م كم ال لما.
ج .ن وون ه مت قوالـا تتفـ لاي ـم كـم رب ال لـل لال لـما حتـا مبوجب ـم ايفيـل
وثي م لاي م.
ـــــــــــ ( ) 11/1909 /356التوجيه الفين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()52/4ــــــــــ
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-7البايت ،ييلم لاا البايت التمليل ي

ترب جزءًا تي ج ايتاات:

 .كاا ايعتيما لكاا السف لكاا ودور اجلاسمت لغألهم تـي البـايت الـيت صـ
لالعتي لايه تيمكل تم يتوافه تـي لبـمء يتدـي م للـما لظيفتـه ليسـتم ص تـي كلـع
كاا التلميل.
ب .كاا السوي لكاا انيابس لكاا السيمرا لغألهـم تـي البـايت الـيت صـ

تيمكـل

تزايم لي يل.
ج .البـايت الـيت سـتح عتيجــل عـاب انيـعتي لايـه ك ـ

الوقـت امـل ج ـل للاــه

األدايل ل ممرج م.
 .البايت اليت ستح لالعتي لايه نيواج ل لبمء اني ييل ممرج الب

.

-8األجور اإلضمييل.
-9الت وي

لي اجل و غأل ال م يل.

-10المعل غ ء اني ييل.
-11ال لات ايجتلمليل.
-12ال لات ايجتلمليل اإلضمييل.
-13اني ح اجللمليل.
-14انيوميآت اجللمليل.
 -15تم ثا لي ا ا األقصص لألج األسمسني.
-16ال لات اامدل اليت مل يتم ضل م لألج األسمسني.
لحتا ال ئحل الت في يل هل ا اليمعون ا ايي األ عص لاألقصص ألج ايتاات.

ـــــــــــ ( ) 11/1909 /356التوجيه الفين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()52/5ــــــــــ
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ً
وفقا ملا تقدم:
دلي الب ا  8تي انيم ا ( )1تي قمعون التجتي مت ايجتلمليل لاني متمت الصم ر كمليـمعون رقـم
يذ ج ايتاات كجعه انييمكل ال ياي ال ي صصل لايه انيعتي لايه تي

 148لس ل 2019

يئمت ال متام لاه الاأل تي ج ل للاه األدايل ليمء للاه األداني سواء امن ج لظيفص ل ج
تولل ل ج سمسص لغأله تي ل مد األجور األم ه انييمر الي م ك مليـه ،لكـ لع دـبح جـ
ايتاات ج ال تمت ل يس ه لاص يئل ال ـمتام لـاه الاـأل لن ف قـل يـمل اـمن قـمعون التوظـذ
ال ه تد ون له.

ـــــــــــ ( ) 11/1909 /356التوجيه الفين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()52/6ــــــــــ
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السؤال رقم 19 /2
تم هو اجـ ايتـاات الـ ه صسـب لاـص سمسـه اتـااامت التـجتم ايجتلـملني كمل سـبل لالـعتي
لاي م تي يئل ال لملل غأل اني تظلل؟
اإلجابة:

ص الفي ا األمألا تي الب ا  8تي انيم ا رقم ( )1تي قـمعون التجتي ـمت ايجتلمليـل لاني متـمت

الصم ر كمليمعون رقم  148لس ل  2019لاص عه:
" لحتا ال ئحل الت في يل هل ا اليمعون ا ايي األ عص لاألقصص ألج ايتاات.
ل ص انيم ا رقم ( )19تي كات اليمعون لاص عه:
" تحا اتااامت جتم اليـيوومل لال جـز لالويـما لافئـمت انييـمر الي ـم كمنيـم ا ( )2تـي هـ ا
اليمعون لييلم نيم يج ني:
ي:
 -1كمل سبل لافئمت انييمر الي م كملب ا ل ل
 ا صل اليت ياتزا ك م دـموب ال لـل كواقـع  ٪12تـي جـور انيـعتي لاـي م ال ـمتاملايه ت يًم.
ب -ا صل اليت ياتزا ك م انيعتي لايه كواقع  ٪9تي ج ه ت يًم.
 -2كمل سـبل لافئــمت انييــمر الي ـم كملب ــايي ثمعيًــم لثملمًـم  :كواقــع  ٪21تــي مـل ايتــاات اليـ ه
ال ي تتمره انيعتي لايه تي اجلالا اني ي كمل ئحل الت في يل هل ا اليمعون.
 -3كمل سبل لافئمت انييمر الي م كملب ا راك ًم :
 .ا صل اليت ياتزا ك م انيعتي لايه كواقع  ٪9تي ا ا األ عص ألج ايتاات ت يًم.
ب .تسمهلل اازاعل ال متل كواقع  ٪ 12تي ا ا األ عص ألج ايتاات ت يًم.
ـــــــــــ ( ) 11/1909 /356التوجيه الفين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()52/7ــــــــــ
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ل زا عسبل ايتااامت ال سـبع سـ وات التبـمرًا تـي ـمري ال لـل ك ـ ا اليـمعون ك سـبل ،٪1
ل يسم ت مدفل كم دموب ال لل لانيعتي لايه ،لاص ي تجملث امجملني عسبل ايتااامت .٪26
ً

وفقا ملا تقدم :
صــا األج ـ الـ ه صســب لايــه ايتــااامت لفئــل ال لملــل غــأل اني تظلــل كم ــا كـمأل عص ألج ـ
ايتاات .

ـــــــــــ ( ) 11/1909 /356التوجيه الفين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()52/8ــــــــــ
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فى تأمني الشيخوخة والعجز
والوفاة
السؤال رقم 21 /3
تعتي لايه اعت ـت ماتتـه كباـون سـي اليـيوومل يف ظـل ووـما قـمعون التجتي ـمت ايجتلمليـل
لاني متمت الصم ر كمليمعون رقم  148لس ل  2019لي تاا ماتل ي ايل قارهم مثـمن سـ وات ،ي ـل
ميو ه ت اء انياا انيولال يستحيمت اني مش؟
اإلجابة:

ص انيم ا رقـم ( ) 21تـي قـمعون التجتي ـمت ايجتلمليـل لاني متـمت الصـم ر كمليـمعون رقـم 148

لس ل  2019لاص عه:
" يستح اني مش يف ا ميت اآل يل:
 -1كاون سي الييوومل تع واي تاا اتاات يف جتم الييوومل لال جز لالويما ي يل لـي
 120ت ًا ي ايل لاص األقل ،ل وون انياا  180ت ًا ي ايـل ك ـا

ـس سـ وات تـي ـمري

ال لل ك ا اليمعون.
 -2اعت ــمء ماتــل انيــعتي لايــه تــي الفئــمت انييــمر الي ــم كملب ــا ليل تــي انيــم ا ( )2تــي ه ـ ا
اليمعون لاويما ل ال جز الومتل ل ال جز اجلزئني انيستايم تتص ثبت لاا لجو للل آمـ
له لاه دموب ال لل.
ليمبت لاا لجو للل آم لاه دموب ال لل يف وملل ثبوت ال جـز اجلزئـني انييـمر
اليه كي ار تي جل ل يصار كتيويا م قـ ار تـي رئـيس اهليئـل كمي فـمت تـع الـوثراء انيوتصـم،

ـــــــــــ ( ) 11/1909 /356التوجيه الفين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()52/9ــــــــــ
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 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فعكس)+202(27957763 :

www.nosi.gov.eg

قطاع الشئون الفنية
ــــــــ

ليوون تي كم لدمئ م مممل لي الت ظيم ال يمكص ل ال متام حبسب األوواا لمممـل لـي
اهليئل ،لصا الي ار قوالا لاج اءات لعظما للل الاج ل.
ليستم ص تي ت ط لاا لجو للل آم ا ميت اليت يصار ك ـم قـ ار تـي رئـيس اهليئـل
ك مءً لاص تواييل جماس اإل ارا.
 -3ال جز الومتل ل الويما ث مء تزاللل ال لل ل ال يمط وسب األوواا كمل سبل لافئمت انييـمر
الي م كملب و ثمعيًم لثملمًم لراك ًم تي انيم ا ( )2تي ه ا اليمعون.
 -4ال جز الومتل ل الويما م ا س ل تي مري اعت مء ماتـل ل للـل ل عيـمط انيـعتي لايـه،
لكي ط لاا جتملث سي الييوومل للاا د

وي

الاي ل الواواا.

 -5ال جز الومتل ل الويما ك ا اعيدمء س ل تـي ـمري اعت ـمء ماتـل ل للـل ل عيـمط انيـعتي
لايه تتص امعت تاا اتاااه يف التجتم ي يل لي  120تـ ًا ي ايـل لاـص األقـل ،ل وـون
انياا  180ت ًا ي ايـل ك ـا
جتملث سي الييوومل للاا د

ـس سـ وات تـي ـمري ال لـل ك ـ ا اليـمعون ،لكيـ ط لـاا
وي

الاي ل الواواا.

 -6اعت مء ماتل ل للل ل عيمط انيعتي لايه لاأل كاون سي الييوومل ل ال جز ل الويـما تـع
واي الي لط اآل يل:
-

واي تا اتاات يف ـجتم اليـيوومل لال جـز لالويـما

ـص ا ـ يف ت ـمش ي

ييــل لــي  ٪50تــي ج ـ ل مــل التســويل األمــأل ،لمبــم ي ييــل لــي ا ــا األ عــص
لال مش انييمر اليه كملفي ا األمألا تي انيم ا ( )24تي ه ا اليمعون.
ب -ن تدلي تاا ايتاات انييمر الي م كملب ـا ( ) تـاا اتـاات ي ايـل ي يـل لـي 240
تـ ًا ،ل وــون انيــاا  300تـ ًا ي ايــل ك ــا

ــس سـ وات تــي ــمري ال لــل ك ـ ا

اليمعون.
ج -يايم طاب الص

.

 -ي يوون ممض لم لتجتم الييوومل لال جز لالويما يف مري

يايم طاب الص

.
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ليياط يستحيمت اني مش يف ا ميت الوار ا كملب و ( )4 ،3 ،2ن وون لالعتي لايه تاا
اتاات ي يل لـي ث ثـل تـ تتصـال ل سـتل تـ تتي ـل ،لي يسـ ي هـ ا اليـ ط يف ا ـميت
اآل يل :
 انيعتي لاي م اني صوص لاـي م يف ( )2 ،1تـي الب ـا لي تـي انيـم ا ( )2تـي هـ االيمعون.
ب -انيــعتي لاــي م اني صــوص لاــي م يف ( )3تــي الب ــا لي تــي انيــم ا ( )2الــ يي
تدـ ون لاــوائح وظــذ دــم را ك ــمء لاــص قــمعون ل وــا ت جــورهم لل لا ــم
ل قيـم م مبيتدــص ا فمقـمت مجمليــل ك تـت لييلـم ليـمعون ال لــل تتـص لايـ رئــيس
اهليئل لاص ه ه الاوائح ل اي فمقمت.
ج -اعتيما انيعتي لايه تي ال متام انييمر الـي م يف ( )2 ،1تـي الب ـا ليل تـي انيـم ا
( )2تي ه ا اليـمعون ال الفئـل انييـمر الي ـم يف ( )3تـي كات الب ـا ،ل ال ي تـي
الب و األم ه تي كات انيم ا.
 ثبوت ال جز ل لقون الويما عتيجل ادمكل للل.لجيوث ختفي

سي الييوومل كمل سـبل لالـعتي لاـي م تـي ال ـمتام يف األللـما الصـ بل ل

اا ا اليت حتا كيـ ار تـي رئـيس جماـس الـوثراء ك ـمءً لاـص لـ

رئـيس اهليئـل ،لجيـب ن

يتدلي ه ا الي ار تم يج ني:
 حتايا السي انييمر الي م كمل سبل لول تي اع األللما.ب -ريع ال سب اليت صسب لاص سمس م اني مش كمليار ال ي ي و
ختفي

انيعتي لايه لـي

السي.

ثيم ا عسبل ايتـااامت الـيت يتحلاـ م دـموب ال لـل نيواج ـل األلبـمء ال مجتـل لـي انيزايـم
اليت تي ر لا متام انييمر الي م.
ـــــــــــ ( ) 11/1909 /356التوجيه الفين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()52/11ــــــــــ
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ً
وفقا ملا تقدم:
دلي الب ا ( )1تي انيم ا رقـم  21تـي قـمعون التجتي ـمت ايجتلمليـل لاني متـمت انييـمر اليـه
استحيمت اني مش يف وملل كاون سي الييوومل كي ط ـواي تـاا اتـاات ي يـل لـي  120تـ ًا
ي ايل ل وون اع انياا 180ت ًا ي ايل ك ا

س س وات تي مري ال لل كمليمعون.

لي ترب انياا انييااه ضلي انيا الف ايل انيعهال يسـتحيمت اني ـمش يف هـ ه ا ملـل ،لك ـمءً
لايه يجيوث ت اء تاا يستولما انياا انيعهال يستحيمت اني مش.

ـــــــــــ ( ) 11/1909 /356التوجيه الفين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()52/12ــــــــــ
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السؤال رقم 21 /4
اني مش لييلم ألووما الب ا  6تي انيم ا رقم ( )21تـي قـمعون التجتي ـمت

تعتي لايه ياا لص

ايجتلمليل لاني متمت الصم ر كمليمعون رقم  148لس ل ( 2019ت مش تبو )  ،لامعت كيمعته لييلم نيـم
ياني:
 السي يف مري

يايم طاب الص

 52س ل.

 تاا اتاااه يف التجتم ( 33س ل ت م  25س ل ي ايل).
ي ل يستح ت مش تبو ؟
اإلجابة:

ي ص الب ا ( )6تي انيم ا رقم  21تي قمعون التجتي مت ايجتلمليل لاني متمت الصم ر كمليمعون

رقم  79لس ل  1975لاص عه:
"-6اعت مء ماتل ل للل ل عيمط انيعتي لايه لاأل كاـون سـي اليـيوومل ل ال جـز ل الويـما تـع
واي الي لط اآل يل:
.

واي تا اتاات يف جتم الييوومل لال جز لالويما

ص ا ـ يف ت ـمش ي

ييل لي  ٪50تـي جـ ل مـل التسـويل األمـأل ،لمبـم ي ييـل لـي ا ـا األ عـص
لال مش انييمر اليه كملفي ا األمألا تي انيم ا ( )24تي ه ا اليمعون.
ب .ن تدلي تاا ايتاات انييمر الي م كملب ا ( ) تاا اتاات ي ايل ي يل لـي 240
ت ًا ،ل وون انياا  300ت ًا ي ايـل ك ـا

ـس سـ وات تـي ـمري ال لـل ك ـ ا

اليمعون.
ج .يايم طاب الص

.

 .ي يوون ممض لم لتجتم الييوومل لال جز لالويما يف مري

يايم طاب الص
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ً
وفقا ملا تقدم:
 .1دلي الب ا  6تي انيم ا رقم ( )21تي قمعون التجتي مت ايجتلمليـل لاني متـمت انييـمر
الي م ت لط استحيمت اني مش انيبو .
 .2لكت بي الي ط الوار يف ( ) تي الب ا  6ييتم وسمب تاا ايتاات اليت

ني ا

يف اني مش يص ه ه ا ملل لييلم نيم ياص:
ويث ن اني متل انييمكل لسي  52س ل تي اجلالا رقم ( )5اني ي كمليمعون (:)71.4
 35.7 = %50 × 71.4 = س ل.
 ليتم حتويل اس الس ل ال ت ور =  8.4 = 12 × 0.7ت .
 ليتم حتويل اس الي ور ال يما =  12 = 30 × 0.4يوا.
اكال انياا اني اوكل يستحيمت ت مش تبو لسي  52س ل ني ح ت مش ي ييـل لـي ٪50
تي ج ل مل التسويل األمأل هني ( 12يوا 8 /ت ور 35 /س ل).
لعظ ًا ألن تاا انيعتي لايه قل تي انياا انيوجبل يستحيمت اني ـمش ييـتم حبـث
الي ط الممعني انيت ا كجن
ايتاات يف مري

ص ه ه انياا ت متًم يييل لي  %65تي ا ا األ عص ألج

يايم طاب الص

.

 .3الم جيـب ن تدـلي تـاا ايتـاات انييـمر الي ـم تـاا اتـاات ي ايـل ي يـل لـي 240
ت ًا ،ل وون انياا  300ت ًا ي ايل ك ا

س س وات تي مري ال لل ك ا اليمعون.

لك مءً لايه ييستح دموب ا ملل اني لضل ت مش تبو يص مري

يايم طاب الص

ويث ن

تا ه التجتي يل  33س ل ييط.
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املستحقون يف املعاش
السؤال رقم 107 /5
لق ت ليما دموب ت مش يف ظل ال لل كجووـما قـمعون التـجتم ايجتلـملص الصـم ر كمليـمعون
رقم  79لس ل  1975لاحنص انيستحيون ل ه يف رتال لاك ل غأل تتزلجـل ،لكتـمري يوـ يف ظـل
ال لــل كجووــما قــمعون التجتي ــمت ايجتلمليــل لاني متــمت الصــم ر كمليــمعون رقــم  148لس ـ ل 2019
طُايت اك ل م ه  ،يويذ ييار عصيب م انيستح يف اني مش لي الوالا؟
اإلجابة:
ص انيم ا ( )107تي قمعون التجتي مت ايجتلمليـل لاني متـمت الصـم ر كمليـمعون رقـم ()148
لس ل  2019لاص ن:
" ي م وثيع اني مش كم انيستحيم تي لا الي التملني لتحي اواه الوقمئع اآل يل:
 -1ط ت ل تل الب ت ل األمت.
 -2لجز ايكي ل األخ لي الوسب.
ل تدلي ال ئحل الت في يل هل ا اليمعون قوالا لاج اءات في

ً
وفقا ملا تقدم يتضح اآلتي:

ووما ه ا البمب".

 .1يٌ م وثيع اني مش تي لا الي التملني لتحي الوقمئع اآل يل:
 ط ت ل تل ايك ل ل األمت.ب -لجز ايكي ل األخ لي الوسب.
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 .2لك مءً لايه يتم وثيع اني مش لييلم لاحملل رقم ( )1تي وميت اجلـالا رقـم  7اني ايـ ليـمعون
التجتي ــمت ايجتلمليــل ،يتســتح األرتاــل  2 /1اني ــمش ل ســتح ايك ــتم  4 /1اني ــمش لوــل
ت لم.
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حماضرة يف
أجر االشرتاك التأميني

ً
وفقا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
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عناصر احملاضرة
 املخاطبون بأحكام قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات.
 أجر ودخل االشرتاك التأميني.
 أنواع تأمني:


جتم الييوومل لال جز لالويما.



جتم ادمكمت ال لل.



جتم اني

.

 جتم الب ملل.
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 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فعكس)+202(27957763 :

www.nosi.gov.eg

قطاع الشئون الفنية
ــــــــ

املخاطبون بأحكام قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات
ً
أوال :فئة العاملون لدى الغري:
ل يلل ل ه الفئل الفئمت اآل يل:
 -1ال متاون انياعيون كمجل مث اإل اري لااللل لاهليئمت ال متل لانيعسسمت ال متل لالوواات
ايقتصم يل التمك ل ألي تي ه ه اجل مت.
 -2ال متاون كوواات الي من ال ما لق من األللـما ال ـما لغألهـم تـي الووـاات ايقتصـم يل
التمك ل هلم مبم يف كلع رؤسمء ل لدمء جمملس اإل ارا كتاع الوواات.
 -3ال متاون انيعقتون لال ضيون لانيومسيون كمجل مت اني صوص لاي م كملب ايي السمكيم.
 -4ال متاون كملي من اامص اامض ون ألووما قمعون ال لل ،تع ت الما تم ياني:
()

ن يوون سي انيعتي لايه  18س ه يمام .

(ب) ن وون ل قل ال لل اليت كط انيعتي لايه كصموب ال لل ت تظلل.
ليستم ص تي ت ط اعتظما ال قل انيـعتي لاـي م دـحمب األجـور ا وليـل (لهـم للـما
انييمليت ،للما ال يل الربي ،للما انيومكز ،للما الصيا).
 -5األجمعب اامض ون ألووما قواعم التوظذ ل قمعون ال لل.
 -6انييتااون كمألللما انيت ايل خباتل اني مثا ،كي ط ن يوون سي انيـعتي لايـه  18سـ ل
يجام .
 -7يـ ا سـ ا دـموب ال لــل الـ يي ي لاــون لايـه لي ــوهلم ي ـ ل ،كيـ ط ن تـواي كيــجع م
الي لط اني صوص لاي م يف ( ل ب) تي الب ا (.)4
ليف وملل التحمت انيعتي لايه تي الفئمت انييمر الي م لمليه كمل لل لاه ام تي دموب
للــل يـ ي تــا ضــلي تــاا اتــاااه اي مبــاا للــل لــاه دــموب للــل لاوــا ،لحتــا ال ئحــل
الت في يل قوالا ل ووما تاا ال لل اليت ي تا ك م ضلي تاا اتاات انيعتي لايه.
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ً
ثانيا :فئة أصحاب األعمال ومن فى حكمهم:
ل يلل ه ه الفئل الفئمت اآل يل:
-1

األي ا ال يي يزاللون

سمب عفس م عيمطمل جتمريمل ل د مليمل ل ثراليمل لا

ممي يع لن عيمطلم ل ماتمت

ييون لغألهـم

سمب عفس م.

ليياط ادول م ن ظم عيـ ت م قـواعم ممدـل ل ياـزا نيزاللت ـم ا صـوا لاـص
ميص ك لع تي اجل ل اإل اريل انيوتصل.
-2

الي امء انيتدمت ون يف ت امت األتومص لتـ امت التودـيل البسـي ل لالتودـيل كمألسـ م،
لرؤســمء ل لدــمء جمــملس اإل ارا لاأللدــمء اني تــاكون يف اليــ امت انيســمهلل كملي ــمن
اامص ،لانياي لن يف الي امت كات انيسئوليل احملال ا.

-3

ت ت ت امت اليوص الواوا .

-4

انييــتااون كــمني ي ا ـ ا ل لدــمء ال يمكــمت اني يــل لصــا ــمري كــاء اعتفــمن اــل ت ــل
كجووما اليمعون كي ار يصار تي رئيس اهليئل .
سمب عفس م.

-5

األلدـمء اني تجون يف اجلل يمت الت ملعيل اإلعتمجيل ال يي ييتااون

-6

تملوو األراضني الزراليل اليت باغ تسموت م ياان يجام .

-7

ومئزل األراضني الزراليل اليت باغ تسموت م ياان يجام  ،سـواء اـمعوا ت اـمل ل تسـتجج يي
كمألج ا ل كمنيزارلل ل هلم ت مل.

-8

ت ت ال يمرات انيب يل ال يي ي ييل عصيب ال ت م تي الامل الس وي لي ا ا األ عـص
ألج ايتاات ،ليتم ال لل ومليـ لم مبيـ لن ال ئحـل الت في يـل لاـص حتايـا قوالـا ل ووـما
اادون هل ا الب ا.

-9

دــحمب لســمئل ال يــل اآلليــل لألتــومص ل البدــمئع مبــم يف كلــع لســمئل ال يــل الــربه
لال

ي لالبح ي لاجلوي.

 -10الوا ء التجمريون.
ـــــــــــ ( ) 11/1909 /356التوجيه الفين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()52/20ــــــــــ
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 -11دحمب ت ااب الصيا انييومعيويـل ل اليـ اليل لكلـع اكا اـمن اني تفـع يسـتواا لـمت

ل

اام .
 -12انيجكلعون الي ليون لانيوثيون اني تاكون تي غأل ال هبمن.
 -13ال لا لانييمي .
 -14اني تالن لاأل يء السيمويون لقصمدو األث .
 -15األ كمء لالف معون.
 -16لرثل دحمب األللما يص اني يآت الف يل  ،ليتم ال لـل ومليـمل مبيـ لن ال ئحـل الت في يـل
لاص حتايا قوالا لت لط اادون لييمل هل ا الب ا.
 -17دـحمب الصـ ملمت اني زليــل لالبيئيــل لال يفيــل لاألسـ يل ،لكلــع اكا اــمن اني تفــع يســتواا
لمت ل ل ام .
ليياط إلعتفمن الفئمت انييمر الي م كجووما اليمعون ي ييل سي انيعتي لايه لي  21س ل.
ً
ثالثا :العاملني املصريني يف ااخار :
ل يلل ه ه الفئل الفئمت اآل يل:
 -1ال متاون اني ب ون ك يو للل توصيل.
 -2ال متاون

سمب عفس م.

 -3اني مج لن تي الفئمت انييمر الي م يف الب و السمكيل احملتفظ هلم كمجل سيل انيص يل.
 -4ال متاون البح يون ال يي ي لاون لاص سفي حب يـل يـع لاـم للـل ج بيـل لكلـع مـ ا
ياا س يمن جواث السف البح ي.
 -5ال متاون كوواات اني ظلمت الالليل لاإلقايليل لالسفمرات األج بيل امل مج وريل تصـ
ال كيل اني ب ون ت م ك يو للل توصيه لي يس ي يف تجع م قمعون ال لل.
ليياط ل عتفمن كجووما ه ا الب ا تم ياني:
ـــــــــــ ( ) 11/1909 /356التوجيه الفين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()52/21ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فعكس)+202(27957763 :
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()

ي يوون طملب اإلعتفمن تعتي لايه تـي كـم يئـمت ال ـمتام لـاه الاـأل ل دـحمب
األللما لتي يف وول م.

(ب) التياا ك اب لإلتاات لييمل ألووما ه ا اليمعون.
(ج) ي ييل سي انيعتي لايه لي  18س ل.
ً
رابعا :العمالة غري املنتظمة:
ل يلل ه ه الفئل الفئمت اآل يل:
 -1تـ ت ال يــمرات انيب يــل الـ يي ييــل عصــيب اــل تـ م تــي الــامل السـ وي لــي يئــل ا ــا
األ عـص ألج ايتاات.
 -2للما الااويل.
 -3دــامر انييــتاام

ســمب عفس ـ م املبملــل اجلــمئام لت ــم ي الســيمرات لتــوثلني الصــحذ

لتمسحني األو يل انيتجولم لغألهم تي الفئمت انيلمثال ل ا

ييم.

 -4ماا اني مثا لتي يف وول م ال يي ي لاون امل اني مثا.
 -5حمفظو الي آن الو يم لق اؤه.
 -6اني اون لالييلل لغألهم تي مااا الو يسل.
 -7لرثــل دــحمب األللــما يف اني يــآت الف يــل غــأل اامضـ م لاب ــا ثمعيــم تتــص ــواي ت يف
تجع م الي لط اآل يل:
()

ي ي لل كمني يجا للما لقت ليما تورث م.

(ب) ن يوون عصيب الوارث تي الامل السـ وه لال يـجا انيتوـ

سمسـمل لـ كط الدـ يبل

لاص الامل قل تي ا ا األ عص ألج ايتاات.
(ج) ي يوون قمئلمل كإ ارا اني يجا.
ـــــــــــ ( ) 11/1909 /356التوجيه الفين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()52/22ــــــــــ
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 -8ال ــمتاون انيعقتــون يف الزرالــل ســواء يف ا يــوا لا ــاائ لالبســم م ل يف تي ـ للمت
كيل انيمتيل ل ا يواعمت الصاألا ل الالاجي ل يف اني مول ل يف راضـني ايستصـ
لايستزران ،لييصا كمل متام انيعقتم تي يل تاا للملت م لاه دموب ال لل لـي سـتل
ت تتصال ل امن ال لل ال ي يزاللوعه ي يامل ك بي ته ييلـم يزاللـه دـموب ال لـل تـي
عيمط.
 -9وــمئزل األراضــني الزراليــل ال ـ يي يــل تســمول ويــمث م لــي يــاان ســواء اــمعوا ت الــم ل
تستجج يي كمألج ا ل كمنيزارلل.
 -10ت ت األراضني الزراليل غأل ا مئزيي هلم ممي يل تاويت م لي ياان.
ي لثمعيًـم
ليياط ل عتفمن كجووما ه ا الب ا لاا اادون ألووما ه ا اليمعون طبيلم لاب و ل ل
لثملمًم ،ل ي ييل سي انيعتي لايه لي الممت ل لي ا.
لجيوث كي ار تي رئيس اهليئل اضميل يئمت م ه لييمل هل ا الب ا ،لاص ن صـا اليـ ار ـمري
كـــاء ايعتفـــمن لاليــ لط األمــ ه ل عتفـــمن كجووـــما هــ ا اليـــمعون لقوالـــا لاجــ اءات ســـاا
ايتااامت.
ويكون التأمني لييمل ألووما قمعون التجتي مت ايجتلمليل لاني متـمت الزاتيـمل ،ييلـم لـاا يئـمت
ال متاون انيص يون كمامرج ييوون مدول م امتيمريمل ،لل ئيس جماـس الـوثراء ك ـمء لاـص لـ
رئيس اهليئل اداار ق ار كإلزاتيل التجتم هل ه الفئل كملالا اليت ي يـتم التـجتم يي ـم لاـص ال لملـل
انيص يل.

ـــــــــــ ( ) 11/1909 /356التوجيه الفين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()52/23ــــــــــ
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أجر ودخل االشرتاك التأميني

ً
أوال  :أجر االشرتاك التأميني:
لـ

قــمعون التجتي ــمت ايجتلمليــل لاني متــمت الصــم ر كمليــمعون رقــم  148لس ـ ل  2019ج ـ

ايتاات التجتيين كجعه انييمكل ال ياي ال ي صصل لايه انيعتي لايـه تـي يئـمت ال ـمتام لـاه
الاأل تي ج ل للاه األدايل ليمء للاه األداني.
لحتا ل مد ج ايتاات لاص ال حو اآل ني:
 -1األج الوظيفني.
 -2األج األسمسني.
 -3األج انيولل.
 -4ا وايز.
 -5ال لويت.
 -6الوهبل ،تتص واي ت يف تجع م الي لط اآل يل:
 .ن يوون قا ج ه ال

لاص ن ياي م لل ء اني يجا لاـص سـمة عسـبل تئويـل

حما ا تياتمل تي انيبملغ انيستحيل لاص ال ل ء.
ه .ن يوون هلم د الت تيات يف اني يجا وضع ييه وصيات م لتوثي م كم ال لما.
ل .ن وون ه مت قوالا تتف لاي م كم رب ال لل لال لـما حتـا مبوجب ـم ايفيـل
وثي م لاي م.
 -7البايت ،ييلم لاا البايت التمليل ي

ترب جزءًا تي ج ايتاات:

ه .كــاا ايعتيــما لكــاا الســف لكــاا ودــور اجلاســمت لغألهــم تــي البــايت الــيت
ص

لالعتي لايه تيمكل تم يتوافـه تـي لبـمء يتدـي م للـما لظيفتـه ليسـتم ص

تي كلع كاا التلميل.
ـــــــــــ ( ) 11/1909 /356التوجيه الفين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()52/24ــــــــــ
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تيمكـل

ل .كاا السوي لكاا انيابس لكاا السيمرا لغألهم تي البايت اليت ص
تزايم لي يل.
ث .البايت اليت ستح عتيجل عاب انيعتي لايـه ك ـ

الوقـت امـل ج ـل للاـه

األدايل ل ممرج م.
 .البايت اليت ستح لالعتي لايه نيواج ل لبمء اني ييل ممرج الب

.

 -8األجور اإلضمييل.
 -9الت وي

لي اجل و غأل ال م يل.

 -10المعل غ ء اني ييل.
 -11ال لات ايجتلمليل.
 -12ال لات ايجتلمليل اإلضمييل.
 -13اني ح اجللمليل.
 -14انيوميآت اجللمليل.
 -15تم ثا لي ا ا األقصص لألج األسمسني.
 -16ال لات اامدل اليت مل يتم ضل م لألج األسمسني.
لحتا ال ئحل الت في يل لايمعون ا ايي األ عص لاألقصص ألج ايتاات.
ً
ثانيا  :دخل االشرتاك التأميني:
ل

قـمعون التجتي ـمت ايجتلمليـل لاني متـمت الصـم ر كمليـمعون رقـم  148لسـ ل  2019مـل

ايتاات التجتيين كجعه الامل ال ي تتـمره انيـعتي لايـه تـي يئـمت دـحمب األللـما لتـي يف
وول م لال متاون انيص يون كمامرج لكلع ل تاات ل ه.
لي الص ي ييل مل ايتاات لي ا ا األ عص ألج ايتاات لي يزيا لاص ا ـا األقصـص
له.
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أنواع تأمني

طبيمل ألووما انيم ا ( )3تي قمعون التجتي مت ايجتلمليل لاني متمت الصم ر كمليمعون رقم 148
لس ل  2019يسم عوان التجتم لييمل ألووما ه ا اليمعون ال:
ا

عون التجتم

توا اليمعون

1

جتم الييوومل لال جز لالويما

19

2

جتم ادمكل ال لل

45

3

جتم اني

70

4

جتم الب ملل

85

ً
أوال  :تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة :

 -1س ي ووما جتم الييوومل لال جز لالويما لاص مجيع انيومطبم كجووما اليمعون.
 -2عسب ايتاات:
الفئات

نسب اإلشرتاكات
صاحب العمل

املؤمن عليه

إمجايل

ال متاون لاه الاأل

%12

%9

%21

دحمب األللما لتي يف وول م

-

%21

%21

ال متام تص يم كمامرج

-

%21

%21

ال لملل غأل اني تظلل

( %12مزاعل لمتل)

%9

%21

لي س ي ووما جتم الييوومل لال جز لالويما يف تجن انيعتي لايه اكا جتملثت س ه سي
الييوومل.
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لصا كي ار تي رئيس جماس الوثراء عسب ايتااامت اامدل كمنيعتي لاي م تي ال متام
كمألللما الص بل لاا ا لا لع ت متل سويل اني متمت لسي الييوومل كمل سبل هلم.
املعاش اإلضايف:
جيوث لالعتي لايه ال ي يزيا ج ه لاـص ا ـا األقصـص ألجـ ايتـاات التـجتيين ن ي اـب
ا صوا لاص ت مش اضميف تي اهليئل تيمكل ايتاات لي اجلزء الزائا لي ا ـا األقصـص ألجـ
ايتــاات التــجتيين مبــم ي جيــملث  ٪100تــي ا ــا األقصــص ألج ـ ايتــاات لييل ـم إلمجــملني عســبل
ايتااامت انيستحيل لي جتم الييوومل لال جز لالويما.
 -1يس ي عظما اني مش اإلضميف لاص الفئمت اآل يل:
 ال متاون لاه الاأل ،ييلم لاا انيعتي لاي م دحمب األجور ا وليل.


دحمب األللما لتي يف وول م.

 ال متام تص يم كمامرج.
 -2عسب ايتاات:
الفئات

نسب اإلشرتاكات
صاحب العمل

املؤمن عليه

إمجايل

ال متاون لاه الاأل

-

%21

%21

دحمب األللما لتي يف وول م

-

%21

%21

ال متام تص يم كمامرج

-

%21

%21

ليســتح اني ــمش اإلضــميف يف وملــل اســتحيمت انيــعتي لايــه ت متًــم لييلــم ألووــما ــجتم
الييوومل لال جز لالويما ،ليف وملل استحيمت وي

الاي ـل الواوـاا يصـ

ال دـيا انيتـواي
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يف ا سمب.
نظام املكافأة:
 -1يس ي عظما انيوميجا لاص الفئمت اآل يل:
تدع ل ظما انيوميجا انيعتي لاي م تي يئمت ال متاون لاه الاأل ييط ،ييلم لاا انيعتي
لاي م دحمب األجور ا وليل.
 -2عسب ايتاات.
الفئات

ال متاون لاه الاأل

نسب اإلشرتاكات
صاحب العمل

املؤمن عليه

إمجايل

%1

%1

%2

و ن تبملغ ايتااامت اني اورا يف وسمب توصـني مـمص كـمنيعتي لايـه ،ليسـتح لـي
انيبملغ الف ايل انيو لل يف ه ا ا سمب لمئا استملمر لـي انيـاا تـي لا اليـ التـملني إليـاان
انيبملغ يف ا سمب لوتص ع ميل الي السمك لاص مري استحيمت ا يوت التجتي يل.
ليصـ

لالــعتي لايــه اامضـع ل ظــما انيوميــجا ال دــيا انيتـواي يف وســمكه اليوصـني ل ــا

حتي لاق ل استحيمت ا يوت التجتي يل سواء كصـ

ت ـمش لـي تـاا اتـاااه ل ـوي

الاي ـل

الواواا.
ليف وملــل ليــما انيــعتي لايــه يص ـ

ه ـ ا ال دــيا نيســتحيني اني ــمش ل ــوي

الاي ــل

الواواا لييلم ألعصبت م احملا ا كمجلالا رقم ( )7اني ي كمليمعون ،يإكا مل يوجا سوه تستح
لاوا ي اليـه كملومتـل ،ليف وملـل لـاا لجـو تسـتحيم لال ـمش يصـ

هـ ا ال دـيا لاورثـل

الي ليم.
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ً
ثانيا  :تأمني إصابة العمل :

 -1كمإلضميل ال يئمت ال متاون لاي الاأل س ي ووما جتم ادمكمت ال لل لاص الفئمت اآل يل:
 )1ال متاون كملي من اامص ال يي يل للمرهم لي  18س ل.
 )2انيتارجون.
(لييصا كمنيتارجون ال لما ال يي يت مقالن تع دموب ال لل كا

ام ت ل

ل و يل ل د ملل ل ن اع ال يو توتوكل لحما ك م تاا الت مقا لاألج مـ ا تـاا
الت مقا كصورا تتارجل لاـص ن يوـون األجـ يف اني واـل األمـألا يييـل لـي ا ـا
األ عص لألج احملا لتاع اني ل ل ا

يل ل الص ملل).

 )3الت تي الص مليون كمنياارة الص مليل.
 )4ال

ب انييتااون يف تي للمت التيايل الصيفني.

 )5انيوافون كمااتل ال متل لييلم ألووما اليمعون رقم  76لس ل .1973
 )6انياتحيــون ك لــل ك ــا ســي التيملــا لي يس ـ ي يف تــجع م ووــما ــجتم اليــيوومل
لال جز لالويما.
 -2عسبل ايتاات :
نوع التأمني
قانون التأمينات االجتماعية
واملعاشات

نسب اإلشرتاكات

وووتني

صاحب العمل
%1.25

املؤمن عليه

لما

%1.25

-

%1.25

ممص

%1.50

-

%1.50

-

إمجايل
%1.25
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 -3انيزايم اليت يدل م جتم ادمكل ال لل:
التغطية
ال ج لال لميل ال بيل
وي

حكومة

عام

-

-

%0.25

%0.25

%0.25

%0.25

%1.25

%1.25

%1.5

%1

األج لتصمريذ ايعتيما

اني مش ل وي

نسب اإلشرتاكات

الاي ل الوواا

اإلمجايل

خاص

%1

%1

ل اتزا لواات اجل مث اإل اري لااللل لاهليئمت ال متل لغألهم تي األتومص ايلتبمريل ال متل
للواات الي من ال ما لق من األللما ال ـما كصـ

ـوي

األجـ لتصـمريذ ايعتيـما يف وملـل

اإلدمكل.
للا يئل انيواييل لاص قيما دموب ال لل يف الي من اامص كج اء ـوي
ايعتيما تيمكل لاا اء عسبل ايتااامت اامدل ك ا الت وي

األجـ لتصـمريذ

لتصمريذ ايعتيما.

لجيوث لصموب ال لل كيول لما ل ج انيعتي لايه انيصـمب لرلميتـه طبيًـم تتـص دـ وت لـه
اهليئل اني يل كملتجتم الصحني ك لع لييلم لاي لط لاأللضمن اليت يصار ك م ق ار تي رئيس جماس
ا ارا اهليئل اني يل كملتجتم الصحني كمي فمت تع رئيس اهليئل.
 -4ايستم مءات لاص اتاات اإلدمكل:
ل تــي ( انيتــارجون  -الت تيــ
 ي فــص دــحمب األللــما تــي اء ايتــااامت لــي اــ م
الص ـ مليون  -ال ـ ب انييــتاام يف تي ـ للمت التيــايل الصــيفني  -انيوافــم كمااتــل
ال متل ) اكا امعوا ي يتيمضون ج .
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 ي فص انيعتي لايه تي اء اتاات اإلدمكل يف وملل ا صـوا لاـص جـمثا ممدـل كـالن
ت ب لاأل ال لل.
 ي ي تفع انيعتي لايه كجووما ال ج لال لميل ال بيل ل وي
اعتااكه ممرج الب

األج طـواا تـاا المر ـه ل

.

ً
ثالثا  :تأمني املرض:

تع لاا اإلم ا كجووما قمعون عظما التجتم الصحني اليمتل الصـم ر كمليـمعون رقـم ( )2لسـ ل

 2018س ي ووما جتم اني

ارجييًم لاص انيعتي لاي م ال يي يصار كتحايـاهم قـ ار تـي

رئيس جماس ا ارا اهليئل اني يل كملتجتم الصحني ،لكلع لن اإلمـ ا حبيـوت انيـعتي لاـي م
ال يي اعتف وا كتجتم اني

لييلم ألووما قمعون التجتم ايجتلملني الصم ر كمليمعون رقم  79لسـ ل

.1975
الــم س ـ ي ووــما ه ـ ا البــمب لاــص يئــمت دــحمب اني متــمت لانيســتحيم لي ليــم لايوالــا
لاألللويمت اليت يصار ك م ق ار تي رئيس جماس ا ارا اهليئل اني يل كملتجتم الصحني ك ا اي فمت
تع رئيس اهليئل ،لكلع لن اإلم ا حبيوت يئل دحمب اني متمت لانيسـتحيم الـ يي اعتف ـوا
كتجتم اني

لييمل ألووما قمعون التجتم ايجتلملني الصم ر كمليمعون رقم  79لس ل .1975
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 -1عسب ايتاات لانياتزا كملساا لاألج انيسا ل ه:
نوع التأمني
وووتص

صاحب العمل
%3

املؤمن عليه

لما

%3

%1

%4

ممص

%3.25

%1

%4.25

دحمب األللما

-

%4

%4

ال لملل غأل اني تظلل

-

%4

%4

قانون التأمينات

االجتماعية واملعاشات

 -2انيزايم اليت يدل م جتم اني

%4

:

التغطية

باالشرتاكات

املؤمن عليه

%1

إمجايل

نسب اإلشرتاكات

امللتزم

صاحب العمل

نسب اإلشرتاكات

ال ج لال لميل ال بيل
األج لتصمريذ ايعتيما

وي

ال ج لال لميل ال بيل

اإلمجايل

خاص

أصحاب

العمالة غري

حكومة

عام

وفئات

األعمال ومن

%3

%3

%3

-

-

-

-

%0.25

-

-

%1

%1

%1

%4

%4

%4

%4

%4.25

%4

%4

أخرى

يف حكمهم

املنتظمة

لجيوث ل ئيس اهليئل ن ي فني دموب ال لـل لفئـمت ال ـمتاون كملي ـمن ااـمص اامضـ ون
ألووما قمعون ال لل ،لانييتااون كمألللما انيت ايل خباتل اني مثا ييلم لـاا تـي ي لـل تـ م
امــل اني ــمثا ،ل يــ ا ســ ا دــموب ال لــل الــ يي ي لاــون لايــه لي ــوهلم ي ــ ل تــي اء
ايتــااامت اامدــل كت ــوي

األجـ لتصــمريذ ايعتيــما تيمكــل التزاتــه كــج اء كلــع الت ــوي

لتصمريذ اإلعتيما.

ـــــــــــ ( ) 11/1909 /356التوجيه الفين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()52/32ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فعكس)+202(27957763 :

www.nosi.gov.eg

قطاع الشئون الفنية
ــــــــ

لجيوث لصموب ال لل كيول لما لـ ج انيـ ي

لرلميتـه طبيًـم كتصـ يح تـي اهليئـل اني يـل

كملتــجتم الصــحني لييـمل لاي ـ لط لاأللضــمن الــيت يتدــل م ق ـ ار تــي رئــيس جماــس ا ارا اهليئــل
اني يــل كملتــجتم الصــحني كمي فــمت تــع رئــيس اهليئــل ،لكلــع تيمكــل ختفــي

عســبل ايتــااامت

انيوصصــل لا ـ ج لال لميــل ال بيــل ال  ٪1تــي جــور انيــعتي لاــي م يتحلاـ م دــموب ال لــل
كمإلضميل ال عسبل ايتااامت انيوصصل لت وي

األج لتصـمريذ ايعتيـما لاحملـا ا كواقـع

 ٪0.25تي جور انيعتي لاي م.
:

 -3ايستم مءات لاص اتاات جتم اني

تع لاا اإلم ا كجووما قمعون عظما التجتم الصحني اليمتل الصم ر كمليمعون رقم ( )2لسـ ل
 ،2018يوقذ س يمن ووما ه ا التجتم م ا انيا اآل يل:


تاا للل انيعتي لايه لاه ج ل ي ختدع هل ا التجتم.



تاا التج يا اإللزاتني لايستبيمء لايستالمء لايوات انيساحل.



تا اإلجمثات اامدل لايلمرات لاإلجـمثات الاراسـيل لالب مـمت ال اليـل الـيت
ييدي م انيعتي لايه ممرج الب

ً
رابعا  :تأمني البطالة :

.

 -1اامض ون يتاات جتم الب ملل:
س ه ووما ه ا التجتم لاـص انيـعتي لاـي م اامضـ م ألووـما هـ ا اليـمعون ييلـم لـاا
الفئمت اآل يل:


ال متاون كمجل مث اإل اري لااللل لكمهليئمت ال متل.



ال ــمتاون ال ـ يي يســتواتون يف للــما ل ضــيل ل تعقتــل للاــص األمــص للــما
انييمليت لللما الااويـل لال لـما انيـومسيم لللـما اليـحي لالتف يـغ لللـما
ال يل الربي لللما الصيا.
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دحمب األللما لتي يف وول م.



ال متاون انيص يون كمامرج.



ال لملل غأل اني تظلل.

ليياط ل عتفمن ك ا التجتم ي جتملث سي انيعتي لايه الستم.

 -2عسب ايتاات لانياتزا كملساا لاألج انيسا ل ه:
الفئات

نسب اإلشرتاكات

لما

صاحب العمل
%1

املؤمن عليه

ممص

%1

-

-

إمجايل
%1
%1
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كتب دورية
2019
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كتاب دوري رقم (  ) 1لسنة 2019
بشأن

ً
االجراءات املتبعة بشأن حتصيل االشرتاكات املستحقة وفقا ألحكام القانون رقم  2لسنة 2018
بإصدار قانون نظام التأمني الصحي الشامل على املؤمن عليهم وأسرهم
ً
مبحافظة بورسعيد اعتبارا من 2019/7/1

كتمري  2018/1/11دار اليمعون رقم  2لس ل  2018كإداار قمعون التجتم الصحني اليـمتل ل

عيـ ه

كمجل ياا ال مسيل ك ات التمري .
وحيث تنص املادة األوىل من قانون نظام التأمني الصحي الشامل رقم  2لسنة  2018على أن:

"يُ لل يف تجن عظما التجتم الصحني اليمتل كجووما اليمعون اني اي  ،ل سـ ه وومتـه الزاتيـمل لاـني
مجيع انيواط م انيييلم امـل مج وريـل تصـ ال كيـل ،لامتيمريـمل لاـني انيصـ يم ال ـمتام كماـمرج
لا لع انيييلم تع س هم كمامرج.
ل س ي قوالا التجتم الصحني لال لميـل ال بيـل انييـ را كـمليوات انيسـاحل لاـص ي ا هـم كمااتـل ل
كمني مش ل س هم انيي ر ل ج م لاني عفيت م".
وتنص املادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون على أن:

" س ي ووما اليمعون اني اي

ـارجييًم لاـص احملميظـمت اساتـم ا كمني اوــل انيبي ــل كمجلــالا

رقـم ( )5اني اي  ،لمبم يدلي استااتل اني ءا انيمليل لا ظما لمب الما واثعه اإلاتواره.
ليســـتل اعتفـــمن انيـــعتي لاـــي م خبـــاتمت التـــجتم الصـــحني لت اييـــه لييــمل لايـــواعم لالاـــوائح
لالي ارات اني لوا ك م ومليًم ،وتص ـمري سـ يمن ووـما اليـمعون اني ايـ يف تـجع م ،طبيـم لاتـارج يف
الت بي اجلا ايف ،لالتبمرال تـي التـمري انييـمر اليــه يوقــذ كمل ســبل الــي م ال لــل كوــل تــي اليــواعم
لاليـ ارات اآل يل:
.....................
اليمعون رقم  3لس ل  2017كت ايل ك

ووما قمعون التجتم ايجتلملني رقم  79لس ل .1975
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.....................
الم يوقذ يف التمري انييمر اليه كمل سبل هلم ال لل كول ووم يت مر

تع ووـما اليـمعون اني ايـ

سواء لر يف قمعون التجتم ايجتلملني الصم ر كمليمعون رقم  79لس ل  ،1975ل يف ي قمعون م .
".....................
وتنص املادة الرابعة من ذات القانون على أن:

"يصار رئيس جماس الوثراء ال ئحل الت في يل لايمعون اني اي م ا ستل تـ تـي ـمري عيـ هـ ا
اليمعون يف اجل ياا ال مسيل ،ليستل ال لـل كـملاوائح لاليـ ارات اليمئلـل يف ـمري ال لـل كـه ال وـم
دالر ه ه ال ئحل ،لكلع ييلم ي يت مر

تع ووما اليمعون اني اي ".

وتنص املادة ااخامسة من ذات القانون على أن:

" ي ي ه ا اليمعون يف اجل ياا ال مسيل ،لي لـل كـه تـي اليـوا التـملني يعيدـمء سـتل تـ تـي ـمري
عي ه".
وتنص املادة  1من قانون نظام التأمني الصححي الشحامل الصحادر بالقحانون رقحم  2لسحنة 2018

على أن:
"يف

بي

ووما ه ا اليمعون  ،يُيصا كملوالمت لال بمرات التمليل اني ص انيبم ق يي الم ت م:

..............
 – 26املؤمن عليه :ال تي يس ي يف تجعه ووما هـ ا اليـمعون طبيـمل ليوالـا التـارج اجلاـ ايف يف
الت بي .
..............
 – 31أجر االشرتاك  :ال تـم صصـل لايـه انيـعتي لايـه تـي تيمكـل عيـاي تـي ج ـل ل ج ـمت للاـه،
للاص األمص تم ياني:
 األج اني صوص لايه يف اجلاالا اني ييل ك ظم التوظذ لتم يدم اليه تي ل لات.ب -األج اني صوص لايه ك يا ال لل لتم يدم

اليه تي ل لات ل األج اليوتني انيستح .
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ج -ا وايز.
 ال لويت ال مسيل.ه -البايت ،تم لاا البايت اآل يل:
 كـاا ايعتيــما لكــاا الســف لغألهــم تــي البــايت الــيت صـ

لالــعتي لايــه تيمكــل تــم

يتوافه تي لبمء يتدي م لظيفته ،ليستم ص تي كلع كاا التلميل.
 كــاا الســوي لكــاا انياــبس لكــاا الوجبــل لكــاا الســيمرا لغألهــم تــي البــايت الــيت
ص

تيمكل تزايم لي يل.

 البايت اليت ستح لالعتي لايه نيواج ل لبمء اني ييل ممرج الب

.

لي الــص ي جتــملث قيلـل جملــون تــم يــتم اســتب م ه تــي كــايت ( )%25تــي امجــملني جـ
انيعتي لايه.
لاكا امن انيعتي لايـه ي لـل لـاه امـ تـي دـموب للـل ،يي تـرب اـل تـم يتيمضـمه تـي
ال مد السمكيل تي ال دموب للل ج اتاات.
 – 32احلد األدنى لألجور :ا ا األ عص لألجور اني اي تي ا ووتل لاص انيستوه اليوتني.
 – 33األجر التأميني :األج انيسا ل ه اتااامت التجتي مت ايجتلمليل.
"...............
وتنص املادة  40من ذات القانون على أن:
" توون توار اهليئل ممم يج ني:

ليل :وصل انيعتي لاي م لاني ملم:
 .1ايتــااامت الــيت يع ي ــم انيــعتي لاــي م اامض ـ ون هل ـ ا اليــمعون ،ليي ـمل لا ســب الــوار ا
كمجلالا رقم ( )1اني اي .
ليف وملل اجللع كم ام تي لظيفل ياتزا انيعتي لايه كييم ايتااامت لول تم يتحصـل لايـه تـي
مل.
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 .2ايتااامت اليت ياتزا كساا هم رب األس ا لي الزلجل غأل ال متاـل ل الـيت لـيس هلـم مـل
ثمكت ،لتي ي يش يف ا فـه تـي األك ـمء لاني ـملم طبيـمل لاجـالا رقـم ( )1اني ايـ  ،ليسـتل
ايتاات لي ايك مء لاني ملم ويت ايلتحمت ك لل ،ل ثلاج اإلعمث.
ثمعيمل :وصل دحمب األللما:
ياتــزا دــحمب األللــما احملــا يي كيــواعم التجتي ــمت ايجتلمليــل كــج اء وصــت م لــي اتــااامت
ال متام لاي م ك سبل  %4ت يمل تي جـ ايتـاات لا متـل انيـعتي لايـه لمبـم ي ييـل لـي
ت يمل ،عظأل ماتمت جتم اني

سـم ج ي ـم

لال ج لادمكمت ال لل.

................
وتنص املادة  41من ذات القانون على أن:

" اتزا اجل مت التمليل كساا تستحيمت اهليئل يف انيواليا احملا ا ق يي ال ت م:
لي :كمل سبل لالعتي لاي م اامض م ليواعم التجتي مت ايجتلمليل ل دحمب اني متمت:
 -1ياتزا دموب ال لل كساا ايتااامت انيستحيل لايه ت يمل لا يئل اليوتيـل لاتـجتم ايجتلـملني،
ل يلل :ا صـل الـيت ياتـزا ك ـم ،لا صـل الـيت ياتـزا كمسـتي مل م تـي جـ انيـعتي لايـه لسـاا
ايتــااامت انيســتحيل لايــه هــو لتــي ي ــوهلم ،لاــني ن يــتم وريــاهم يف كات تواليــا ســاا
اتااامت التجتم ايجتلملني.
"................
وتنص املادة  43من ذات القانون على أن:

"يف وملل جم انياتزا كساا ايتااامت لي اء ايتااامت يف انيواليـا احملـا ا ياتـزا كـج اء
تباغ اضميف س وي لي تاا التجمأل تـي ـمري لجـوب األ اء وـيت ع ميـل تـ السـاا  ،لصسـب انيباـغ
اإلضميف لييمل لايوالا اني صوص لاي م يف ه ا اليمعون".
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وتنص املادة  47من هذا القانون على أن:

ووما ه ا اليمعون كإتاا اهليئـل كملبيمعـمت

" اتزا مجيع اجل مت ال متل لاامدل كات الصال كت بي

ال ثتــل لــي اامض ـ م ألوومتــه ل ــوثي م اجلا ـ ايف ل للــمرهم لت ـ م لاــل تــم حتتمجــه اهليئــل تــي
ت اوتمت ت اب م تبمت ا عيمط م.
"...............
وتنص املادة  49من هذا القانون على أن:

" يتحلــل انيــعتي لايــه وصــته لوصــل دــموب ال لــل لــي تــا اإللــمرات الاامايــل ل اامرجيــل
لاإلجمثات اامدل ل الاراسيل غأل تايولل األج لييوا كتورياهم تبمت ا لا يئل لاا:
 -1اإلجمثات اامدل ك لميل ال فل طبيم نيـم هـو لار كيـمعون ال فـل الصـم ر كمليـمعون رقـم  12لسـ ل
.1996
 -2الب ممت لاإلجمثات الاراسيل لاني ما ال اليل انيل وول لييمل ألووما قمعون ظـيم تـئون الب مـمت
لاإلجمثات الاراسيل لاني ح رقم  112لس ل  ،1959ل قمعون ظيم اجلمت مت رقـم  49لسـ ل 1972
يتتحلل اجل ـل انيويـاا ل انيب ـوث ل الـاارة

صـل ال متـل لدـموب ال لـل لكلـع حبسـب

ايوواا.
 -3اإللمرا لوواات اجل مث اإل اري كملاللل يتتحلل اجل ل انيست ألا وصل دموب ال لل".

وينص اجلدول رقم ( )1اشرتاكات املؤمن عليهم واملعالني املرفق بذات القانون:
الفئة

املعالون

االشرتاك

 %3لــي الزلجــل غــأل ال متاــل ل

ال ــمتاون انيــعتي لاــي م اامضـ ون ليــمعون  %1تي ج ايتاات
التجتم ايجتلملني الصم ر كمليـمعون رقـم 79

الــيت لــيس هلــم مــل ثمكــت%1،

لس ل .1975

لي ال ٌت ما ل اكي.

انيعتي لاي م لتـي يف وول ـم اامضـ ون  %5تي األج التجتيين ل تي األج
ليــمعون التــجتم ايجتلــملني رقــم  108لس ـ ل لييــ ـمل لإلقــ ـ ار الدــ ـ ي
.1976

ل ا ــــا

األقصص لألج التجتيين ي لم ارب.

ـــــــــــ ( ) 11/1909 /356التوجيه الفين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()52/40ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فعكس)+202(27957763 :

www.nosi.gov.eg

قطاع الشئون الفنية
ــــــــ

الفئة

االشرتاك

لدــمء اني ــي ا ــ ا (يــص غــأل اامضــ م

املعالون

لايواعم اني اورا كملب ايي السمكييم)
انيص يون ال متاون كمامرج غـأل اامضـ م
لالم ا ( )48تي ه ا اليمعون.
ال لملـــل اامضـ ـ ون ليـــمعون عظـــما التـــجتم  %5تي األج التجتيين ييط لحبيث
ايجتلملني اليمتل الصم ر كيـمعون رقـم  112ييزيا جملون تم يسا ه الف
لس ل .1980

لـي

اــــل األســــ ا لــــي  %7ل تحلــــل
اازاعل ال متل ي ت التوافل.

األراتل لانيستحيون لال متمت.

 %2تي قيلل اني مش الي ي.

دحمب اني متمت

 %2تي قيلل اني مش الي ي.

 %3لــي الزلجــل غــأل ال متاــل ل
التــص لــيس هلــم مــل ثمكــت%1،
لي ال تُ ما ل اكي.

جدول رقم ( )2حصة أصحاب األعمال عن العاملني لديهم:

 %3 ( %4جتم ت

قيمة االشرتاك

 % 1 +ادمكمت للل ) عظأل ماتمت ـجتم انيـ

لال ـ ج لادـمكمت ال لـل تـي امجـمل

ج ايتاات لا متام انيعتي لاي م لييمل ألووما اليمعون رقم  79لس ل  1975انييمر اليـه لحبـا عـص

سـون

ج يه ت يمل.

وتنص املادة  53من قرار رئيس جملس الوزراء رقم  909لسنة  2018بإصدار الالئححة التنفيذيحة

للقانون رقم  2لسنة  2018املشار إليه على أنه:

" يوا اهليئل كإلاا منوكج الوالعني تووا،ييـلل مجيـع البيمعـمت ال ثتـل لت بيـ

ووـما اليـمعون

مبم يدلي اتاا قملاا كيمعمت اهليئل مبم يازت م لاييما كوظيفت م.
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يوون ه ا ال لوكج هو األسمة يف الت متل تع ج مت األمتصمص انيوتافل التـص لـاي م كيمعـمت لـي
اامض م لايمعون".
وتنص املادة  58من ذات القرار على أن:

" اتزا اهليئل اليوتيل لاتجتم ايجتلملني كتا يل قملاا كيمعمت اهليئل كملبيمعمت ال ثتـل لت بيـ

ووـما

ه ا اليمعون جلليع اامض م ليواعم التجتي مت ايجتلمليل انيسجام ك م ل س هم".
وتنص املادة  67من ذات القرار على أن:

" اتزا مجيع اجل مت كمجل مث اإل اري لااللل لالي من ال ما لق من األللـما ال ـما لالي ـمن ااـمص

لغألهم تي اجل ـمت اامضـ ل ألووـما اليـمعون كإم ـمر اهليئـل كبيمعـمت ال ـمتام لـاي م اليـمئلم كإلـمرات
امايل ل ممرجيل ،لا لع اإلجمثات اامدل ل الاراسيل التص ي يص
لع ميت م لكيمعمت األج لغألهم تي البيمعمت التص

ل م ج  ،يـلل ـمري كـاايت م

اب م طبيلم لا لـوكج الـ ه يصـار لـي اهليئـل،الم اتـزا

اع اجل مت كإم مر اهليئل يف وملل جتايا تاا ايلمرا ل ايجمثا".
مما سبق فإنه يتعني علي مجيع الوحدات اإلدارية داخل حمافظة بورسعيد مراعاة ما يلي:
 -1اتـــزا مجيـــع الووـــاات اإل اريـــل امـــل حمميظـــل كورســ يا التبـــمرال تـــي  2019/7/1كســـاا
اتــااامت التــجتم الصــحني اليــمتل لالتــجتم ايجتلــملني (ييلــم تــص ــجتم اني ـ

ل ــجتم

ادمكمت ال لل) جلليع انيعتي لاي م كتاع الوواات لكلع ك سب اتاات لييمل نيم ياني:
ً
أوال :اشرتاكات التأمني الصحي الشامل:
أ-

حصة املؤمن عليه:

 %1 تي األج اليمتل ،لهو ال تم صصل لايه انيعتي لايه تي تيمكـل عيـاي تـي
ج ل ل ج مت للاه كالن وا قصص ،للاص األمص تم ياني:
 -1األج اني صوص لايه يف اجلاالا اني ييل ك ظم التوظذ لتم يدـم اليـه تـي
ل لات.

ـــــــــــ ( ) 11/1909 /356التوجيه الفين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()52/42ــــــــــ
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 -2األج ـ اني صــوص لايــه ك يــا ال لــل لتــم يدــم

اليــه تــي ل ـ لات ل األج ـ

اليوتني انيستح .
 -3ا وايز.
 -4ال لويت ال مسيل.
 -5البايت ،تم لاا البايت اآل يل:
 كاا ايعتيما لكاا السف لغألهـم تـي البـايت الـيت صـ

لالـعتي لايـه

تيمكل تم يتوافه تي لبمء يتدي م لظيفته ،ليستم ص تي كلع كاا التلميل.
 كــاا الســوي لكــاا انياــبس لكــاا الوجبــل لكــاا الســيمرا لغألهــم تــي
البايت اليت ص

تيمكل تزايم لي يل.

 البايت اليت ستح لالعتي لايه نيواج ل لبمء اني ييل ممرج الب

.

لي الص ي جتملث قيلل جملون تم يتم استب م ه تي كايت ( )%25تي امجملني
ج انيعتي لايه.
لاكا اــمن انيــعتي لايــه ي لــل لــاه ام ـ تــي دــموب للــل ،يي تــرب اــل تــم
يتيمضمه تي ال مد السمكيل تي ال دموب للل ج اتاات.
ب -حصة أسرة املؤمن عليه:
 %3 تي كات ج ايتاات اليمتل لي الزلجل غأل ال متال ل الـيت لـيس هلـم مـل
ثمكت.
 %1 تي كات ج ايتاات اليمتل لي ال تُ ما ل اكي.
لهــم يئــل األلي لالوالــايي لاألمــوا لاألمــوات ال ـ يي لــيس لــاي م مــل
ثمكــت ،ليســتل ايتــاات لــي ايك ــمء لاني ــملم وتــص ايلتحــمت ك لــل لاــ اور
لاإلعمث ،ل ثلاج اإلعمث.
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 حصة صاحب العمل: %3 تي كات ج ايتاات اليمتل جتم ت

.

 %1 تي كات ج ايتاات اليمتل جتم ادمكمت للل.
لحبا عص

سون ج ي مل ت يمل إلمجملني ا صتم.

ً
ثانيا :اشرتاكات التأمني االجتماعي:

يــتم حتصــيل عســبل  %0.15ييــط ــجتم ادــمكمت للــل تــي دــموب ال لــل تيمكــل اني متــمت

لالت ويدمت ،لي يتم مصم جتم ت

.

 -2يتحلل انيعتي لايه وصته لوصل س ه لوصل دـموب ال لـل لـي تـا اإللـمرات الاامايـل ل
اامرجيل لاإلجمثات اامدل ل الاراسيل غأل تايولل األج لييوا كتورياهم تبمت ا لا يئل ال متـل
لاتجتم الصحني اليمتل ،لكلع ييلم لاا ا ميت اآل يل:
 اإلجمثات اامدل ك لميل ال فل طبيمل نيم هـو لار كيـمعون ال فـل الصـم ر كمليـمعون رقـم 12لس ل .1996
ب -الب ممت لاإلجمثات الاراسيل لاني ما ال اليل انيل وول لييمل ألووما قمعون ظيم تئون
الب ممت لاإلجمثات الاراسيل لانيـ ح رقـم  112لسـ ل  ،1959ل قـمعون ظـيم اجلمت ـمت
رقــم  49لس ـ ل  ،1972يتتحلــل اجل ــل انيويــاا ل انيب ــوث ل الــاارة

صــل ال متــل

لدموب ال لل لكلع حبسب األوواا.
ج -اإللــمرا لووــاات اجل ــمث اإل اري كملاللــل ،يتتحلــل اجل ــل انيســت ألا وصــل دــموب
ال لل.
 -3اتــزا الووــاات اإل اريــل كــج اء اتــااامت التــجتم الصــحني يف كات انيواليــا انييـ را لســاا
اتااامت التجتم ايجتلملني لييـمل ألووـما انيـم ا  129تـي قـمعون التـجتم ايجتلـملني الصـم ر
ً
كمليمعون رقم  79لس ل  ،1975لاص ن يتم ا راج م كمستلمرا  3ت.ا امجاال لاص ال حو التملني:
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وصل دموب للل يف جتم ادمكل
للل

يـــتم لضـــع إمجحححايل اتـــااامت التـــجتم الصـــحني اليـــمتل لالتـــجتم
ايجتلــملني ييلــم تــص ــجتم ادــمكمت ال لــل ( %1جــ تــمتل +
 %0.15ج جتيين سمسني لتتاأل).
يـتم لضــع إمجححايل اتــااامت التــجتم الصـحني اليــمتل لالــعتي لايــه

اتاات انيعتي لايه جتم اني

ل س ه تي األج اليـمتل اـلٌ وسـب عسـبته انيارجـل كمجلـالا رقـم
( )1انييمر اليه.

وصل دموب ال لل جتم اني

يتم لضع إمجايل اتااامت التـجتم الصـحني اليـمتل لصـموب ال لـل
( %3ج تمتل).

لاص ن يـتم فصـيل اـع ال سـب لاـص ال لـوكج اني فصـل اني يـ ك ـ ا الوتـمب الـالري،
لال ي يتم اريمقه ت يمل كمستلمرا  3ت.ا ،ليتم التلم ه تي تفتش الوواا.
 -4يف وملــل ــجم الووــاا اإل اريــل يف اء اتــااامت التــجتم الصــحني يف انيواليــا احملــا ا
كملب ا السمك  ،اتزا كج اء تباغ اضـميف سـ وي لـي تـاا التـجمأل تـي ـمري لجـوب األ اء وـيت
ع ميل ت الساا  ،لصسب انيباغ اإلضميف لييمل لايوالا اليت سو

يـتم حتايـاهم مب يـل اهليئـل

ال متل لاتجتم الصحني اليمتل.
 -5اتزا الووـاات اإل اريـل كإلـاا قملـاا كيمعـمت يـلل كيمعـمت اـل تـعتي لايـه كملووـاا لكيـمن
وملته ايجتلمليل لكيمن األس ا تي ثلجل ل ك مء لت ملم ،لاـص ن يـلل قملـاا البيمعـمت انييـمر
الي م مجيع كيمعمت وميت اإللمرات لاإلجمثات انيوجو ا كملوواا.
 -6لاص تفتش التجتم ايجتلملني انيوتص كول لواا ت اج ـل سـاا الووـاا اتـااامت التـجتم
الصحني ت يمل ضلي استلمرا  3ت.ا لييمل ألج ايتاات اليمتل انييمر اليه.
لذا يهيب الصندوق بكافة وحدات اجلهاز اإلداري للدولة داخل حمافظة بورسعيد تنفيذ أحكحام

هذا الكتاب الدوري بكل دقة.

رئيس صندوق التأمني االجتماعي
للعاملني بالقطاع احلكومي
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صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فعكس)+202(27957763 :

www.nosi.gov.eg

قطاع الشئون الفنية
ــــــــ

حت ي ال يف:

/

2019 /
حممد سعودي قطب
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صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فعكس)+202(27957763 :

www.nosi.gov.eg

اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
صندوق التأمني االجتماعي
للعحاملني بالقطاع احلكومي

نموذج رقم (

الهيئة القومية للتأمين االجتماعي
صندوق للعاملين بالقطاع الـحكومي
منطقة...................................
كود المنطقة.............................

1320

)

يحرر من أصل وصورتين

منوذ تفصيلي يرفق باستمارة  3ت.م .باشرتاكات تأمني املرض وتأمني إصابات العمل
ً
وفقا ألحكام قانون التأمني الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم  2لسنة 2018
رقم املنشأة

اسححححم املنشأة

شهر االستحقاق

كود الوحدة احلسابية

شهر

اإلمجاليات

بيان

سنة

مالحظات

امجملني األجور اليمتال
امجملني لا انيعتي لاي م
امجملني لا الزلجمت
امجملني لا انيٌ ملم لايك مء
اشرتاكات التأمني

وصل دموب للل يف جتم ادمكل
للل
يف

اتاات انيعتي لايه كتجتم اني
التجتم الصحني اليمتل تي األج

الصحي الشامل  %1من
األجر الشامل

مؤمن عليه %1

اشرتاكات التأمني االجتماعي من األجر التأميني

أساسي %0.15

الزوجات %3

متغري %0.15

كل معال أو ابن %1

اإلمجايل

اإلمجايل

اليمتل
يف

وصل دموب ال لل كتجتم اني
التجتم الصحني اليمتل تي األج

اإلمجايل

%3

اليمتل

اإلمجايل
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صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فعكس)+202(27957763 :

www.nosi.gov.eg

اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
صندوق التأمني االجتماعي
للعحاملني بالقطاع احلكومي

انيوظذ انيوتص
حت ي ال يف:

/

رئيس قسم اني متمت
/

مم

20

جزء ص ر مب يل توظذ الص الت

ت مر اجلل وريل

تاي تئون ال متام
تاي الوواا ا سمكيل

رقم الييع

مري الورل

تباغ الييع

وقيع اني اجع

مري الييع
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صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فعكس)+202(27957763 :

www.nosi.gov.eg

اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
صندوق التأمني االجتماعي
للعحاملني بالقطاع احلكومي

كتاب دوري رقم (  ) 2لسنة 2019
بشأن

قواعد سداد اشرتاكات التأمني االجتماعي للمبعوثني على نفقة الدولة
ححححححححححح

كتمري  1959/5/11دار ق ار رئيس اجلل وريل رقم 112لس ل  1959كيـجن ظـيم تـئون الب مـمت
لاني ح الاراسيل كمامرج؛
لكتــمري  1977/1/7دــار قــ ار رئــيس اجلل وريــل رقــم  36لســ ل  1977كيــجن اليوالــا انيمليــل
لالب وثم لاص عفيل األثه كمامرج؛
لكتــمري  2013/1/20دــار قــ ار رئــيس اجلل وريــل رقــم  33لســ ل  2013كيــجن ســ يمن ووــما
انيب وثم لاص عفيل األثه لاص تب وثني لثارا األلقم ؛
لكتمري ق ار رئيس جماس الوثراء رقم  579لسـ ل 1992كيـجن تب ـوثص األثهـ ال اني ااـز ايسـ تيل
يف اامرج؛
لكتمري  2009/9/5دار ق ار لثي اامرجيل رقـم  4014لسـ ل  2009لانيتدـلي اني متاـل انيمليـل
لالب ـــوثم كماـــمرج تـــي ال ـــمتام كملســـاع الاكاوتمســـني لالي صـــاني لانيب ـــوثم تـــي اي اريـــم
لانيوتبيم.
وحيححث تالح ح يف اآللعــل األمــألا لــاا قيــما ك ـ

الووــاات اإل اريــل الــيت ويــا تب ــوثم هلــم

كمامرج كساا ايتااامت التجتي يل انيستحيل يف انيواليا الالريل لساا ايتااامت ت يًم.
لذا يتعني لاص مجيـع اجل ـمت اإل اريـل ايلتـزاا كسـاا ايتـااامت التجتي يـل لانيبـملغ األمـ ه
انيســتحيل لاصـ الت يف انيواليــا الالريــل احملــا ا لســاا ايتــااامت ل تحلــل اــل تــي اجل ــل
اإل اريل لانيعتي لايه حبصته يف ايتااامت.
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صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فعكس)+202(27957763 :

www.nosi.gov.eg

اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
صندوق التأمني االجتماعي
للعحاملني بالقطاع احلكومي

ليف وملــل التــجمأل يف ســاا ايتــااامت التجتي يــل يف انيواليــا الالريــل اتــزا الووــاا كســاا
انيبملغ ايضمييل انيستحيل لييلم لالم ا  129تي قـمعون التـجتم ايجتلـملني الصـم ر كمليـمعون رقـم 79
لس ل  1975ل اي ه.

ً
وتتحدد االشرتاكات الىت تلتزم اجلهة اإلدارية بأدائها عن األجرين األساسي واملتغري وفقا ملا يلي:

 -1وصل دموب ال لل لوصل انيعتي لايه يف جتم الييوومل لال جز لالويما لانيوميجا.
 -2ال سبل اليت ا ني الت وي

لي ال جز انيستايم لالويما يف جتم ادمكمت ال لل.

ل ُحســب ايتــااامت لــي األجـ األسمســني لاــص ســمة ج ـ انيــعتي لايــه
كمياا

ــل للاــه األدــايل

لاا قيمته كملب مل.

ل ُحســب ايتــااامت لــي األجـ انيــتاأل لاــص ســمة تــم اــمن يســتحيه تــي هـ ا األجـ كــمياا
تبمت ه ل لاه

ل للاه األدايل ،لاكا امعت ك

ل مد ه ا األج ي بط حتايـا قيلت ـم مب ـايت

ل مبستوه اء انيعتي لايه يتتحا ط ييـل وسـمب هـ ه ال مدـ مبتوسـط تـم اسـتحيه ل ـم مـ ا
الس ل السمكيل لاص الب مل ل تاا اتاااه يف التجتم لي ه ا األج ان قات لي كلع.
ً
وبناء عليه يهيب الصندوق احلكومي جبميع اجلهات اإلدارية املختصحة مراعحاة أحكحام هحذا

الكتاب بكل دقة ،ويلغى كل ما خيالف ذلك.
حت ي لا يف:

2019/7/
رئيس صندوق التأمني االجتماعي
للعاملني بالقطاع احلكومي
" حممد سعودي قطب "
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صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+202( 27941459 – 27943943 – 27946324 :فعكس)+202(27957763 :

www.nosi.gov.eg

اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
صندوق التأمني االجتماعي
للعحاملني بالقطاع احلكومي

كتاب دوري رقم (  ) 3لسنة 2019
بشأن

استيفاء األرقام القومية للمؤمن عليهم
يف اطمر اجتمه الاللل ال استوااا ال قم اليوتني يف يايم اااتمت لت م اااتمت التجتي يـل،
يإن د الت التجتم ايجتلملني لا متام كملي من ا ووتني كصا استولما األرقـما اليوتيـل جلليـع
انيت متام ت ه ،األتـ الـ ي يسـملا الصـ الت يف الـ كط تـع كـمقني ج ـزا الاللـل لالتومتـل ت ـم يف
بم ا البيمعمت.
ً
وإعماال لكتاب دوري اجلهاز املركزي للتنظحيم واإلدارة رقحم  8لسحنة  2005بشحأن االلتحزام

بالتعامل مع املواطنني من خالل الرقم القومي وإثبات مكوناته كاملة.

ل ا يت م لاص مجيع اجل مت اإل اريل لاألج زا انيوتصل كملص الت ت الـما اختـمك الـ ثا حنـو
س لل استولما استيفمء األرقما اليوتيل لالعتي لاي م لييلم لايوالا لاإلج اءات اآل يل:
 .1يتول ا مسـب اآللـني كـمني از ال ئيسـني وصـ مجيـع وـميت انيـعتي لاـي م لاـص تسـتوه اـل
لواا لط و م لاص البواكل اإللوالعيل ،لكلع لييلم لاجالا اآل ني:
ا

ال قم التجتيين

ايسم

ال قم اليوتني

ت وظمت
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اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
صندوق التأمني االجتماعي
للعحاملني بالقطاع احلكومي

 .2يوا ال ت يل ك بملل ه ا ا ص لييلم لول لواا ،ل تول ا ارا التفتيش كمني يـل تـي مـ ا
تفتش ال ج ل استولما األرقما اليوتيل جلليع وميت انيـعتي لاـي م كملووـاات اإل اريـل مبـم
يف كلع وميت انيعتي لاي م ا مدام لاص اجمثات ل المرات.
 .3تــول اــل ج ــل ا اريــل اســتولما األرقــما اليوتيــل جلليــع وــميت انيــعتي لاــي م كملووــاات
اإل اريــل كمإلضــميل ال وص ـ كــمقني ال ــمتام كملووــاا غــأل الــوار يي كملب ــا رقــم ( )1ل ســايل م
لالفتش انيوتص كمجل ل ،تع ت الما تم ياني:
 .يتدلي ا ص مجيع ال متام كملوواا سـواء اـمعوا لاـص ر ة ال لـل ل ومدـام لاـص
المرات امايل ل ممرجيل ل ومدام لاص اجمثات ممدل لا لل ل لاأل ال لل لاـ لع
اني تاكم ممرج الوواا.
ب .يتم التلم ا ص تي انيفتش انيوتص قبل ارسمله لال يل التجتي يل.
ج .يتم توايما اني يل كم ص لاص لسيط الوالعني ان توي كلع.
 .يف وملــل لــاا

ــمك كيمعــمت ال ـ قم اليــوتني تــع كيمعــمت ال ـ قم التــجتيين لييلــم ني اج ــل

اني يل التجتي يل لبيمعمت ال قم اليوتني ي الص توايما اني يل التجتي يل كصورا تي تـ م ا
انيي

انيليو ل.

ً
وبناء على ما تقدم ي يب الص الت ا ووتني كوميل اجل مت اإل اريل ت الما في

ووما هـ ا

الوتمب كول قل.
حت ي ال يف :

2019/7/

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