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يعجؽخ انُذٔح انشٓشٚخ
نهؼبيه ٍٛثبنجٓبص اإلداس٘ نهذٔنخ
1026/8/6
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يمذيخ
ٌسعى صندوق التأمٌن االجتماعً للعااملٌن االطااا الحكاومً إلاى نراو وتعمٌاق الاوعً التاأمٌنً لاد
المهتمٌن امجال التأمٌن االجتماعً وكذا زٌادة الثطافة التأمٌنٌة لد أفواد المجتمع ااعتااو أن الحماٌة التأمٌنٌاة
قد امتدت إلى كل أسوة مصوٌة.
وتحطٌطا ً لذلك ٌسعدنً أن أقدم مضااة الندوة الرهوٌة المنعطدة اتاوٌخ  2086/8/6متضمنة أهم األساللة
التً نوقرت فً الندوة.

سئٛظ صُذٔق انزأيٍٛ
االجزًبػٙ
نهؼبيه ٍٛثبنمؽبع
انحكٕيٙ
" أثٕ انًجذ ػجذ انالِ
أحًذ "
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فٓــــــــشط
انًٕظٕع

و

أٔالا

األعئهخ:
األسللة الموتااة اطانون التأمٌن االجتماعً الصادو االطانون وقم  97لسنة .5795

ثبَٛب
ا انًشفمبد:
محاضوة فً أحكام االعاوات الخاوجٌة واإلجازات الخاصة ادون أجاو للعمال االخااو
واإلجازات الخاصة ادون أجو لؽٌو العمل واعض مدد االرتواك األخو .
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األعئهخ انًشرجؽخ ثمبٌَٕ انزأي ٍٛاالجزًبػٙ
انصبدس ثبنمبٌَٕ سلى  97نغُخ 2791
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يجبل انزؽجٛك
ٔانزؼبسٚف
يبدح ()1

انغؤال سلى 1 /2
اتاااوٌخ  2086/8/28صاادو قااواو مجلااا النااوا وقاام  8لساانة  2086اإلؽاااق قااانون الخدمااة المدنٌااة الصااادو
االطانون وقام  88لسانة  ،2085فهال ٌساتمو العمال ازٌاادة أجاو االراتواك التاأمٌنً األساساً انسااة  %9عان
األجو األساسً اعتااواً من  2086/7/8من عدمه؟ وكٌؾ ٌتم خصم نس االرتواك التأمٌنً عن الحد األدناى
ألجو االرتواك التأمٌنً ( 400جنٌه) االنساة للعمالاة الٌومٌاة التاً تتطاضاى أجاوو حطٌطٌاة أقال مان ذلاك الحاد
األدنى ألجو االرتواك؟
اإلجبثخ:
تان المااادة  5اناد (ا) ماان قاانون التااأمٌن االجتمااعً الصااادو االطاانون وقاام  79لسانة  8975والمعدلااة
االطانون وقم  887لسنة  2085والتً تم استادال الفطوة األخٌوة منها االطانون وقم  60لسنة  2086على أن:
" أجش االشزشان :كل ما ٌحصل علٌه المؤمن علٌه من مطاال نطدي من جهة عمله األصلٌة لطاق عمله
األصلً وٌرمل:
 -8األجش األعبع ،ٙوٌطصد اه:
أ -األجو المنصو علٌه فً الجداول الموفطة انظم التوظؾ االنساة للماؤمن علاٌهم مان العااملٌن
االجهات المنصو علٌها فً الاند (أ) من المادة ( )1وما ٌضاؾ إلٌه مان عااوات خاصاة أو
األجو المنصو علٌه اعطد العمل وماا ٌضااؾ إلٌاه مان عااوات مساتاعداً مناه العناصاو التاً
تعتاو جازقاً مان األجاو المتؽٌاو ،وذلاك االنسااة للعااملٌن الاذٌن تاوااهم االجهاات المرااو إلٌهاا
عاقة تعاقدٌة أو عوضٌة احس األحوال.
واستثنا ًق مما تطدم ٌتحدد أجو االرتواك األساساً للماؤمن علاٌهم الخاضاعٌن ألحكاام قاانون
الخدمة المدنٌة الصادو االطواو اطانون وقم  88لسنة  2085وفطا ً لما ٌلً:
 -8األجااو األساسااً فااً  1021/6/00االنساااة للمااؤمن علااٌهم الموجااودٌن االخدمااة فااً هااذا
التاوٌخ.
 -2االنساة للمؤمن علٌهم الذٌن ٌلتحطون االخدمة اعد ٌ 1021/6/00تحدد األجو األساسً لهم
وفطا ً للجدول الذي ٌصدو اه قواواً من وزٌو التأمٌنات االتنسٌق مع وزٌو المالٌة.
وٌضم إلى األجو المراو إلٌه االاندٌن ( )1( ،)2نساة ( )%7سنوٌا ً فً أول ٌولٌو من
كل عام منسواة إلٌه فً رهو ٌونٌو السااق.
 األجو المنصو علٌه اعطد العمل و ما ٌااوأ علٌاه مان عااوات مساتاعداً مناه العناصاو التاًتعتاو جزقاً من األجو المتؽٌو االنساة للمؤمن علٌهم المنصو علٌهم فً الاندٌن (  ) ،من
المادة (.)1
ٔف ٙجًٛغ األحٕال ٚشاػٗ ف ٙاألجش األعبع ٙيب ٚأر:ٙ
ٌتحدد الحدان األدنى واألقصى السنوي لهذا األجو اطٌمة كل منهما فً .1022/9/2
وٌتم زٌادتهما سنوٌا ً أول ٌولٌو من كل عام انساة ( )%20منسواة إلى كل منهما فً رهو ٌونٌو السااق،
وفً تحدٌد الحدٌن المرااو إلٌهماا ٌواعاى جااو كال مان الحادٌن األدناى واألقصاى الراهوي إلاى أقاو عراوة
جنٌهات.
امواعاة الاند (/2أ) إذا كان األجو كله محسواا ً ااإلنتا أو االعمولة فٌعتاو هذا األجو أجواً أساسٌا ً.
ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 5ــــــــــ
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:

 -2األجش انًزغٛش :وٌطصد اه ااقً ما ٌحصل علٌه المؤمن علٌه وعلى األخ
أ -الحوافز.
ب -العموالت.
ج -الوهاة.
د -الادالت وٌحدد ولٌا مجلا الوزواق اناق على عوض وزٌاو التأمٌناات الاادالت التاً ال تعتااو
عنصوا من عناصو أجو االرتواك.
هـ -األجوو اإلضافٌة.
و -التعوٌض عن الجهود ؼٌو العادٌة.
ز -إعانة ؼاق المعٌرة.
ح -العاوات االجتماعٌة.
ا -العاوة االجتماعٌة اإلضافٌة.
ي -المنح الجماعٌة.
ك -المكافأة الجماعٌة.
ل -نصٌ المؤمن علٌه فً األوااح.
م -ما زاد على الحد األقصى لألجو األساسً.
وٌصدو وزٌو التأمٌنات قواواً اطواعد حسا عناصو هذا األجو.
وٌعتاو فً حكم العمال األصالً اجهاة العمال األصالٌة العمال المنتاد إلٌاه الماؤمن علٌاه ااول الوقات أو
المعاو إلٌه داخل الااد.
وفى جمٌع األحوال ٌتعٌن أال ٌطل أجو االرتواك التاأمٌنً عان  200جنٌاه راهوٌا ً وٌازاد هاذا الحاد انسااة
 %11سنوٌا ً لمدة خما سنوات ثم تعدل الزٌادة إلى %20سانوٌاً ،علاى أال ٌطال أجاو االراتواك التاأمٌنً عان
الحد األدنى ألجو االرتواك التأمٌنً المحدد وفطا ً لطانون العمل".
ووفطا ً لما ساق ٌواعى ما ٌلً:
 -2االنساة لطواو مجلا النوا وقم  2لسنة  1026فإنه ٌستمو العمل اأحكام الطانون وقم  229لسنة
 1021اتعدٌل اعض أحكام قانون التأمٌن االجتماعً حٌث لم ٌصدو ما ٌفٌد إلؽاله ،وعلٌه ٌضم
إلى األجو األساسً لمن كان خاضعا ً لطانون الخدمة المدنٌة نساة ( )%7اعتااواً من 1026/9/2
منسواة إلى األجو فً .1026/6/00
(ٌتم الحصول على صووة من فتو الجمعٌة اهذا الرأن وكت مجلا الوزواق ووزاوة المالٌة
فً حسا األجو اعد إلؽاق قانون  1021/28ثم ٌعدل الوأ )
 -1االنساة لخصم االرتواكات لمن ٌحصل علاى أجاو أقال مان الحاد األدناى ( 200جنٌاة) أن ال ٌطال
الحد األدنى لألجو األساسً فً  1026/9/2عن  280جنٌها ً راهوٌا ً وٌاتم زٌادتاه سانوٌا ً فاً أول
ٌولٌو من كل سنة انساة  %20منسواة إلٌه فً راهو ٌونٌاو الساااق ،وٌواعاى جااو الحاد األدناى
الرهوي إلى أقو عروة جنٌهات ،كما ٌواعى أال ٌطل أجو االرتواك التأمٌنً ارطٌه األساساً و
المتؽٌو اعتااواً من  1026/9/2عن  200جنٌه راهوٌا ً وٌازاد هاذا الحاد انسااة  %11سانوٌا ً مان
ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 6ــــــــــ
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الحد األدنى لهذا األجو فً نهاٌة السنة الساااطة لمادة خماا سانوات ،ثام تعادل الزٌاادة إلاى %20
سنوٌا ً ،على أال ٌطل عن الحد األدنى لألجوو المحدد وفطا ً لطانون العمل.
 -0و ٌواعى فً حالة عدم ارتواك المؤمن علٌه عن األجو المتؽٌو أال ٌطل األجو األساسً عن 200
جنٌه.
 -2كما ٌواعى االنساة للمؤمن علٌهم العاملٌن االٌومٌة أال ٌطل األجو الٌومً عن الحد األدنى المراو
إلٌه االاند ( )2مطسوما ً على ٌ 00وم.

ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 7ــــــــــ
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انًؼبشبد ٔانزؼٕٚعبد
يبدح ()27
انغؤال سلى 27/1
مااؤمن علٌااه كااان ٌعماال االطاااا الخااا عاان الفتااوة ماان  2008وحتااى ٌناااٌو  ،2086وقااد الااػ كاال ماان أجااو
االرااتواك األساسااً والمتؽٌااو الحااد األقصااى ألجااو االرااتواك ،ثاام التحااق االعماال اجهااة إداوٌااة تتاااع الطاااا
الحكومً وكان أجو ارتواكه أقل من األجو السااق االرتواك عناه فاً الطااا الخاا  ،فهال ٌاؤثو ذلاك علاى
أجو تسوٌة المعاش؟
اإلجبثخ
تن المادة  89من قانون التأمٌن االجتماعً الصادو االطانون وقم  79لسنة  8975على أن:
" ٌسو معاش األجو األساساً للماؤمن علٌاه علاى أسااا المتوساا الراهوي لألجاوو التاً حاددت علاى
أساسها االرتواكات خال السنتٌن األخٌوتٌن مان مادة االراتواك فاً التاأمٌن أو مادة االراتواك فاً التاأمٌن إن
قلت عن ذلك.
وٌواعى عناد حساا متوساا أجاو االراتواك أال تجااوز األجاوو التاً ٌاتم تحدٌاد المتوساا علاى أساساها
 %850من أجو االرتواك فاً اداٌاة الخماا سانوات األخٌاوة مان مادة االراتواك فاً التاأمٌن ،وإذا قلات مادة
االرتواك عن خما سنوات تكون الزٌادة المراو إلٌها االفطوة السااطة انساة  %80عن كل سنة.
وٌسو معاش األجو المتؽٌو على أساا المتوسا الرهوي لألجوو التً حددت على أساسها االرتواكات
خال مدة االرتواك عن هذا األجو امواعاة أن ٌزاد هذا المتوسا اواقع  % 3عن كل سنة كاملة مان سانوات
مدة االرتواك الفعلٌة عن هذا األجو اروا أال ٌزٌد المتوسا اعد إضافة هذه الزٌادة على الحد األقصاى ألجاو
االرتواك المتؽٌو.
وٌواعى فً حسا المتوسا الرهوي ما ٌأتً:
ٌ -8عتاو الرهو الذي انتهت فٌه الخدمة رهواً كاماً.
 -2إذا تخللت فتوة متوسا حسا المعاش عان األجاو األساساً مادد لام ٌحصال فٌهاا الماؤمن علٌاه علاى
أجوه عنها كله أو اعضه حس المتوسا على أساا كامل األجو".
تن المادة  20من ذات الطانون على أن:
" ٌسااو المعاااش اواقااع جاازق واحااد ماان خمسااة وأواعااٌن جاازقاً ماان األجااو المنصااو علٌااه فااً المااادة
السااطة عن كل سنة من سنوات مدة االرتواك فً التأمٌن.
وٌسو المعاش لتوافو الحالة المنصو علٌها فً الاند  5مان الماادة ( 88المعااش الماكاو) اواقاع جازق
واحد من المعامل المناظو لسن المؤمن علٌه المحدد االجدول وقم ( )9الموفاق فاً تااوٌخ تطادٌم الا صاوؾ
الحطوق التأمٌنٌة.
وٌواا المعاش احد أقصى مطداوه  %80من األجو المراو إلٌه فً الفطوة األولى وٌساتثنى مان هاذا الحاد
الحاالت اآلتٌة:
 -8المعارات التً تن الطوانٌن أو الطواوات الصادوة تنفٌذاً لها اتسوٌتها علاى ؼٌاو األجاو المنصاو علٌاه
فً هذا الاا فٌكاون حادها األقصاى ( )%800مان أجاو اراتواك الماؤمن علٌاه األخٌاو ،وتتحمال الخزاناة
العامة الفوق اٌن هذا الحد والحد األقصى المراو إلٌه.
 -2المعارات التً تواا وف ًطا لن الفطوة األخٌوة من المادة ( )88فٌكاون حادها األقصاى ( )%800مان أجاو
ارتواك المؤمن علٌه األخٌو.
ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 8ــــــــــ
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وفى جمٌع األحوال ٌتعٌن أال ٌزٌد الحد األقصى للمعاش على ( )%80من الحاد األقصاى ألجاو االراتواك
فً تاوٌخ االستحطاق".
ووفطا ً لماا سااق ٌاتم حساا المعااش عان األجاو األساساً علاى أسااا المتوساا الراهوي لألجاوو خاال
السنتٌن األخٌوتٌن من مدة االرتواك أو مدة االرتواك إن قلت عن السنتٌن ،و ٌواعى عند حسا متوسا أجو
االرتواك أال تجاوز األجوو التً ٌتم تحدٌد المتوسا على أساسها  %850من أجو االرتواك فً اداٌة الخما
سنوات األخٌوة من مدة االرتواك فً التأمٌن ،وإذا قلت مدة االرتواك عن خما سنوات تكون الزٌادة المراو
إلٌها االفطوة السااطة انساة  %80عن كل سنة.
أما ارأن معاش األجاو المتؽٌاو فٌساو علاى أسااا المتوساا الراهوي لألجاوو التاً حاددت علاى أساساها
االرتواكات خال كامل مدة االرتواك عن هذا األجو امواعاة أن ٌزاد هذا المتوسا اواقع  %3عان كال سانة
كاملة من سنوات مدة االرتواك الفعلٌة عن هذا األجو اروا أال ٌزٌاد المتوساا اعاد إضاافة هاذه الزٌاادة علاى
الحد األقصى ألجو االرتواك المتؽٌو.

ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 9ــــــــــ
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لٕاػذ حغبة ثؼط يذد
االشزشان
يبدح ()02
انغؤال سلى02/ 0 :
مؤمن علٌه التحق اعمل االطاا الخا فً سن الثاثٌن واعد  6سنوات انتهت خدمته ااالستطالة ،ثم فاً سان
األواعٌن التحق االعمل اإحد الجهات الحكومٌة وٌال حسا مدة وفطا ً ألحكام المادة  02من قاانون التاأمٌن
االجتماعً ،فما هً المدد التً ٌجاوز لاه الا حساااها؟ وماا هاو األجاو الاذي ٌاتم علاى أساساه حساا تكلفاة
الرواق؟
اإلجبثخ:
تن المادة  02من قانون التأمٌن االجتماعً الصادو االطانون وقم  97لسنة  2791على أنه:
" ٌجوز للمؤمن علٌه أن ٌال حسا مدة ضمن مادة اراتواكه فاً التاأمٌن فاً كال مان األجاو األساساً
واألجو المتؽٌو ونظام المكافأة إذا توافوت ارأنها الرووا اآلتٌة:
 -1أن تكون اعد الوؼه سن الثامنة عروة.
 -2أن تكون سنوات كاملة.
 -3أن تكون سااطة على مدة االرتواك األخٌوة وؼٌو خاضعة لنظام التأمٌن االجتماعً.
 -4أال تجاوز مدة االرتواك الفعلٌة.
وٌواعى أال ٌؤد حسا مدة فً أي من األجو المتؽٌو ونظام المكافأة تجاوز مدة االرتواك فً أ منهما
مدة االرتواك عن األجو األساسً.
ً
وتطدو تكلفة حسا المدة مطاال أداق مالػ ٌحس وفطا للجدول وقم ( )2الموفق".
وتن

الماحظة وقم ( )1من ماحظات الجدول وقم ( )2الموفق االطانون على أن:

" تطادو المااالػ المالوااة لحساا مادة ضامن مادة االرااتواك فاً األجاو األساساً والمكافاأة علاى أسااا الساان
واألجو فً تاوٌخ تطدٌم ال الحسا ".
كمااا تاان المااادة ( )44ماان قااواو وزٌااو المالٌااة وقاام  554لساانة  2007الصااادو اتنفٌااذ أحكااام قااانون
التأمٌن االجتماعً الصادو االطانون وقم  79لسنة  1975على أنه:
" ٌجااوز للمااؤمن علٌااه أن ٌطاادم الا حسااا ماادد االرااتواك السااااطة وفطاا ً لاان المااادة ( )02ماان قااانون
التأمٌن االجتماعً على النموذ وقم ( )22الموفق متى توافوت الرووا اآلتٌة:
 -8أن تكون المدة اعد الوؼه سن الثامنة عروة.
 -2أن تكون سنوات كاملة.
 -3أن تكون سااطة على مدة االرتواك األخٌوة وؼٌو خاضعة لنظام التأمٌن االجتماعً.
 -4أال تجاوز مدة االرتواك الفعلٌة.
ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 80ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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 -5أال ٌزٌد مجمو مدد االرتواك اما فٌها المدة المالو حسااها عن األجو المتؽٌو أو نظام المكافأة عن
مدة االرتواك عن األجو األساسً ،التً ال ٌادخل فاً حساااها المادد التاً تطضاى الطاوانٌن والطاواوات
اإضافتها لمدة االرتواك فً التأمٌن.
وٌطدم ال حسا مادة االراتواك وفطاا ً لان الماادة ( )22مان الطاانون علاى ذات النماوذ لمان الاػ سان
الستٌن أو تجاوزها مع توافو الرووا المراو إلٌها االفطوة السااطة.
وعلى جـهاز التأمٌن االجتماعً أو مكت الصندوق المخت احـس األحـوال إعداد سجل لطـٌد الاات
حسا المدد المراو إلٌهـا واألقسـاا المستحطة عنها وفطا ً لنموذ السجـل وقم ( 22مكوواً) الموفق".
وفطا ً لما ساق فإنه ٌجوز للمذكوو الا حساا سانوات كاملاة مان السانوات الساااطة علاى مادد اراتواكه
سواق فً الطاا الخا أو الطاا الحكومً والؽٌو مرتوك عنها وحتى سن الثامناة عراو اراوا أال تجااوز
ساانوات الرااواق ماادد االرااتواك الفعلٌااة لااه ،وتطاادو الماااالػ المالواااة لحسااا تكلفااة الرااواق علااى أساااا الساان
واألجو فً تاوٌخ تطدٌم ال الحسا .

ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 88ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

انٓٛئخ انمٕيٛخ نهزأي ٍٛاالجزًبػٙ
صُذٔق انزأي ٍٛاالجزًبػٙ
نهؼـبيه ٍٛثبنمؽبع انحكـٕيٙ

رأي ٍٛإصبثبد انؼًم
انًبدح ()60
انغؤال سلى60 / 2 :
مااا هااً إجااواقات إثاااات إصااااة العماال ومسااتندات اإلصااااة ،وهاال ٌجااوز للجهااة اإلداوٌااة أن توساال للمناطااة
التأمٌنٌة المختصة صووة ااق األصل من اااقات األجوو المتؽٌوة عند تسوٌة المعاش أو صاوؾ التعاوٌض
اإلصااى؟
اإلجبثخ:
ٌن كتا دووي وقم  4لسنة  2008ارأن تحدٌد مستندات ملؾ التأمٌن االجتمااعً ومساتندات صاوؾ
الحطوق التأمٌنٌة والمناطة التأمٌنٌة المختصة لتسوٌة وصوؾ الحطوق التأمٌنٌة على أنه:
رمعٗ انًبدح سلى ( )5يٍ لشاس ٔصٚش انًبنٛخ سلـى  555نغـُخ
 7007ثبنمٕاػذ انًُفزِ ألحكبو لبٌَٕ انزـأي ٍٛاالجزًـبػ ٙػهـٗ
أَّ:
" ٌلتزم صاح العمل الذي لدٌه جهاز تأمٌن إجتماعى أو المكت التااع للصندوق المخت االنساة
االتأمٌن االجتماعً لكل مؤمن علٌه ٌتضمن كافة المستندات
لااقى أصحا األعمال اإنراق ملؾ خا
ً
الخاصة اه وٌواعى فً جمٌع األحوال استٌفاق هذه المستندات أو ال اأول على أن ٌتضمن على األخ
المستندات اآلتٌة:
أٔالا :انًغزُذاد انز ٙرغزٕف ٙػُذ ثذء يذح االشزشان:
-1

مستند المٌاد (رهادة المٌاد أو مستخو وسمً من واقع سجات الموالٌد أو حكم قضالى أوالاااقة
الرخصٌة أوالعاللٌة أوجواز السفو أو صووة ضولٌة من أٌهم علً أن تاااق هذه الصووة علً
األصل والتوقٌع اما ٌفٌد الماااطة امعوفة الموظؾ المخت ).
وفى الحاالت التً ٌكون فٌها أكثو من مستند مٌاد ٌتضمن كل منها تاوٌخ مٌاد مختلؾ عن
اآلخو ٌعتد امستند المٌاد الذي ٌعامل اه وظٌفٌا ً االنساة للعاملٌن االحكومة والطاا العام وقاا
األعمال العام على أن ٌتم الوجو إلى مصلحة األحوال المدنٌة االنساة للعاملٌن االطاا الخا .

-2

قواو التعٌٌن أو اٌان معتمد اتاوٌخ ادق مدة االرتواك أو نسخة من عطد العمل.
إستماوة إخااو اإرتواك عامل االنساة للعاملٌن االطاا الخا  ،وفطا ً للنموذ وقم( )1الموفق.

-4

إقواو إستام العمل إن وجد.

-5

صحٌفة الاٌانات األساسٌة ،وفطا ً للنموذ وقم ( )5الموفق فً حالة وجود مدد سااطة تااعة لطاا ٌتاع
الصندوق اآلخو.
إستماوة تحدٌد المستفٌدٌن من التعوٌض اإلضافى ،وفطا ً للنموذ وقم ( )105الموفق.

-7

إستماوة تحدٌد المستفٌدٌن من منحة الوفاة ،وفطا ً للنموذ وقم (105مكوو) الموفق.
اٌان من المؤمن علٌه امدد االرتواك السااطة أو مد إستحطاقه معاش آخو ،وفطا ً للنموذ وقم ( )7
الموفق.

-3

-6
-8
-9

تطوٌواللٌاقة الااٌة للعاملٌن االطاا الخا

الصادو من الجهة الااٌة المختصة عند ادق االرتواك.

ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 82ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

انٓٛئخ انمٕيٛخ نهزأي ٍٛاالجزًبػٙ
صُذٔق انزأي ٍٛاالجزًبػٙ
نهؼـبيه ٍٛثبنمؽبع انحكـٕيٙ

 -10إستماوة اٌانات التؽاٌة التأمٌنٌة (الاٌانات التاوٌخٌة) للمؤمن علٌه ،وفطا ً للنموذ وقـم ( )10الموفق.
ا :يغزُذاد رغزٕفٗ خالل يذح االشزشان:
ثبَٛب
-1

اٌان تدو أجو االرتواك األساسى والمتؽٌو.
إستماوة حسا أو االرتواك عن مدد ،وفطا ً للنموذ وقم ( )44الموفق

-3

الطواوات الخاصة امدد اإلعاوات واإلجازات الخاصة ادون أجو واإلجازات الدواسٌة ادون أجو
والاعثات العلمٌة واإلستماوات والمستندات الدالة على السداد عن تلك المدد.

-4

اٌان معتمد من الجهة المختصة االمدد التً تطضً أٌة قوانٌن أو قواوات اإضافتها إلى مدة االرتواك
فً التأمٌن.

-5

اخااوات تحصٌل األقساا.

-6

رهادة تطدٌو العجز الجزلً المستدٌم.

-2

ثبنثب :انًغزُذاد انز ٙرغزٕف ٙػُذ إَٓبء انخذيخ:
-1

صووة معتمدة من قواو إنهاق الخدمة أو مستخو وسمً منه.

-2

االستماوة الخاصة ااإلخااو عن انتهاق الخدمة االنساة للعاملٌن االطاا
االستماوة وقم ( )6الموفق.

-3

رهادة الوفاة أو رهادة تطدٌو العجز الكامل.

-4

قواو اللجنة المراو إلٌها االمادة ( )106اعدم وجود عمل آخو للمؤمن علٌه لد صاح العمل.

الخا

 ،وفطا ً لنموذ

وٌواعى تعلٌة جمٌع المستندات المراو إلٌها فً هذا الفصل على ؼاؾ الملؾ مع إثاات
تواوٌخها وأوقامها.
وفى جمٌع األحوال ٌتعٌن على صاح العمل تسجٌل كافة الاٌانات والمعلومات الخاصة
املؾ التأمٌن االجتماعً للمؤمن علٌه على الحاس اآللً وإااغ الصندوق المخت انسخة
إلكتوونٌة منها عند الاها.
وعلى صندوقً التأمٌن االجتماعً إنراق ملؾ إلكتوونً لكل مؤمن علٌه ٌتضمن كافة
الاٌانات والمعلومات الخاصة اه والتً ٌتضمنها ملؾ التأمٌن االجتماعً المراو إلٌه على أن ٌتم
تحدٌثها اصووة دووٌة منتظمة".
ٔرمعٗ انًبدح ( )6ػهٗ أَّ:
" ٌلتزم صاح العمل المنرأ لدٌه جهاز تأمٌن اجتماعً ااالحتفاظ املؾ التأمٌن االجتماعً للمؤمن
علٌه على أن ٌتم موافاة الصندوق المخت اه خال أساو على األكثو من تاوٌخ تحطق إحد الوقالع اآلتٌة:
 -1عند الاه امعوفة الصندوق المخت

.

 -2تحطق واقعة استحطاق صوؾ أي من الحطوق التأمٌنٌة.
 -3تصفٌة المنرأة أو إدماجها فً منرأة أخو ".
................................................
ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 83ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

انٓٛئخ انمٕيٛخ نهزأي ٍٛاالجزًبػٙ
صُذٔق انزأي ٍٛاالجزًبػٙ
نهؼـبيه ٍٛثبنمؽبع انحكـٕيٙ

ٔرمعٗ انًبدح سلى  277يٍ راد انمشاس ػهٗ أَّ:
" ٌطدم ال صوؾ الحطوق التأمٌنٌة على أي من النماذ اآلتٌة:
-1

ال صوؾ الحطوق التأمٌنٌة للمؤمن علٌه على النموذ وقم ( )109الموفق.

ال صوؾ الحطوق التأمٌنٌة لحاالت المستفٌدٌن عن المؤمن علٌه أو صااح المعااش علاى
-2
النموذ وقم ( )119الموفق.
-3

ال صوؾ الحطوق التأمٌنٌة لألخوة واألخوات على النموذ وقم ( 119مكوو) الموفق.

الا صااوؾ المعاااش لحاااالت االسااتحطاق اعااد وفاااة المااؤمن علٌااه أو صاااح المعاااش علااى
-4
النموذ وقم ( )172الموفق".
ٔرمعٗ انًبدح سلى  273يٍ راد انمشاس المعدلة ااالطواو وقام  353لسانة 2008
ػهٗ أَّ:
"على أجهزة رلون العاملٌن اوحدات الجهاز اإلداوي للدولة والهٌلات العامة والطاا العام وقاا األعمال
العام فً حالة إنتهاق خدمة المؤمن علٌه للعجز أو الوفاة إااغ جهاز التأمٌن االجتماعً كتااة خال أساو من
تاوٌخ العلم االواقعة دون تعلٌق ذلك على صدوو قواو إنهاق الخدمة وعلى جهاز التأمٌن االجتماعً استٌفاق
كافة مستندات ملؾ التأمٌن االجتماعً وفطا ً ألحكام الاا األول وإوساله إلى الصندوق المخت خال مدة
أقصاها خمسة عرو ٌوما ً من تاوٌخ انتهاق الخدمة.
وعلى جمٌع المنااق والمكات التأمٌنٌة التااعة لصندوقى التأمٌن االجتماعً االتنسٌق مع أجهزة رلون
العاملٌن االجهات المراو إلٌها االفطوة األولى اتخاذ إجواقات تجهٌز الملؾ التأمٌنى للمؤمن علٌه من حٌث
ضم المدد ومواجعة الاٌانات والمعلومات الواودة االملؾ الووقى مع الملؾ المسجل آلٌا ً وذلك قال ثاثة أرهو
من الوغ المؤمن علٌه سن الستٌن ،حتى ٌمكن صوؾ المعاش فً نفا الٌوم الذي ٌالػ فٌه المؤمن علٌه هذه
السن.
وعلى الصندوق المخت فوو ووود ملؾ التأمٌن االجتماعً اتخاذ اإلجواقات اآلتٌة.
التحطق من استٌفاق ملؾ التأمٌن االجتماعً وفطا ً للاا األول.
-1
تطدٌو وصوؾ الحطوق التأمٌنٌة اصفة نهالٌة وفطا ً ألحكام الطانون مع مواعاة خصم ما ساق
-2
صوفه من سلفة معاش امعوفة صاح العمل.
إ خاا و صا ح ا لرأ ن اطٌمة ا لحطو ق ا لتأ مٌنٌة ا لمستحطة له اصفة نها لٌة و فطا ً آل من
-3
النموذجٌن وقمى ( )173و ( 173مكوو) الموفطٌن.
وإذا تأخو صوؾ مستحطات المؤمن علٌه أو المستحطٌن عنه فً المواعٌاد المطاووة اعاد إوساال الملاؾ إلاى
الصااندوق المخاات مسااتوفٌا ً كافااة المسااتندات ٌلتاازم الصااندوق اناااق علااى الا صاااح الرااأن اطٌمااة الماااالػ
اإلضافٌة وفطا ً للمادة ( )141من قانون التأمٌن االجتماعً.
وإذا كان تأخٌو هذه المستحطات نتٌجة لعادم إوساال الملاؾ إلاى الصاندوق المخات فاً الموعاد المحادد أو
لعدم استٌفاق صاح العمل المستندات المراو إلٌها االمادة (ٌ )5وجع الصندوق المخت على صاح العمال
اطٌمة الماالػ اإلضافٌة التً إلتزم اصوفها للمؤمن علٌه أوالمستحطٌن عنه نظٌو التأخٌو فً الصوؾ".
..................................
ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 84ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس)+707(72352249 :
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وحوصا ً من الصندوق على واحة أصحا الرأن وتٌسٌو وسوعة وصوؾ الحطوق التأمٌنٌة ،صدو
اتاوٌخ  7002/5/21صدو كتا دوو الصندوق وقم  5لسنة  7002ارأن تسوٌة وصوؾ الحطوق التأمٌنٌة
الخاصة االجهة اإلداوٌة الفوعٌة ،إال أنه تاٌن من التااٌق العملى وجود اعض الصعواات فً اعض الجهات
عند تنفٌذ هذا الكتا  ،لذا ٌهٌ الصندوق اجمٌع الجهات اإلداوٌة مواعاة ما ٌلى عند إعداد وتجهٌز ملؾ
التأمٌن االجتماعً وإوساله للمناطة التأمٌنٌة المختصة:
أٔالا :رحذٚذ يغزُذاد يهف انزأي ٍٛاالجزًبػ:ٙ
-1

رهادة المٌاد.
وفى الحاالت التً ٌكون فٌها أكثو من مستند مٌاد ٌتضمن كل منها تاوٌخ مٌاد مختلؾ عن
اآلخو ٌعتد امستند المٌاد الذي ٌعامل اه وظٌفٌاً.

-2

قواو التعٌٌن أو نسخة من عطد العمل.

-3

إقواو إستام العمل إن وجد.

-4

صحٌفة الاٌانات األساسٌة ،وفطا ً للنموذ وقم ( )5الموفق فً حالة وجود مدد سااطة تااعة لطاا ٌتاع
صندوق التأمٌن االجتماعً للعاملٌن االطاا العام وقاا األعمال العام والخا .
إستماوة تحدٌد المستفٌدٌن من التعوٌض اإلضافى ،وفطا ً للنموذ وقم (.)105

-6

إستماوة تحدٌد المستفٌدٌن من منحة الوفاة ،وفطا ً للنموذ وقم (105مكوو).

-7

اٌان من المؤمن علٌه امدد االرتواك السااطة أو مد إستحطاقه معاش آخو ،وفطا ً للنموذ وقم (.)7
إستماوة اٌانات التؽاٌة التأمٌنٌة (الاٌانات التاوٌخٌة) للمؤمن علٌه ،وفطا ً للنموذ وقـم ( )10الموفق.

-5

-8
-7

إستماوة . 134ح لألجو األساسى واااقات األجو المتؽٌو.
إستماوة حسا أو االرتواك عن مدد وفطا ً ألحكام المادة  34من قانون التأمٌن االجتماعً.

-9

الطواوات الخاصة امدد اإلعاوات واإلجازات الخاصة ادون أجو واإلجازات الدواسٌة ادون أجو
والاعثات العلمٌة واإلستماوات والمستندات الدالة على السداد عن تلك المدد.

-8

 -10اٌان معتمد من الجهة المختصة االمدد التً تطضً أٌة قوانٌن أو قواوات اإضافتها إلى مدة االرتواك
فً التأمٌن.
 -11إخااوات تحصٌل األقساا.
 -12رهادة تطدٌو العجز المستدٌم.
 -13صووة معتمدة من قواو إنهاق الخدمة أو مستخو وسمً منه.
 -14رهادة الوفاه.
 -25قواو اللجنة الخماسٌة اعدم وجود عمل آخو للمؤمن علٌه لد صاح العمل.
ا :ؼهت صشف انحمٕق انزأيُٛٛخ:
ثبَٛب
ٌحدد ال صوؾ الحطوق التأمٌنٌة على النماذ الموفطة اهذا الكتا الدوو وفطا ً لما ٌلى:
ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 85ــــــــــ
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 -1ال صوؾ الحطوق التأمٌنٌة للمؤمن علٌه على النموذ وقم ( )109الموفق.
 -2ال صوؾ الحطوق التأمٌنٌة لحاالت المستفٌدٌن عن المؤمن علٌه أو صاح المعاش على النموذ وقم
( )119الموفق.
 -3ال صوؾ الحطوق التأمٌنٌة لألخوة واألخوات على النموذ وقم ( 119مكوو) الموفق.
وفى حالة تأخٌو أصحا الرأن فً تطدٌم الاات الصوؾ أو عدم استٌفاق اعض المستندات ٌتم إوسال
ملؾ التأمٌن االجتماعً إلى المناطة التأمٌنٌة المختصة دون تعلٌق الملؾ على إنتظاو أصحا الرأن فً
استٌفاق مستندات صوؾ الحطوق التأمٌنٌة.
"..........................
ٌن كتا دووي وقم  1لسنة  1008ارأن إجواقات إثاات إصااة العمل ومستندات اإلصااة على أنه:
"على جمٌع الجهاات اإلداوٌاة فاً حالاة حادوث إصاااة عمال للماؤمن علٌاه أن ٌاتم موافااة مناطاة التاأمٌن
االجتماعً المختصة اإخااو عن وقو اإلصااة معتمداً ومختوما ً على النماوذ وقام ( )62الموفاق فاً حالاة
اإلصااة نتٌجة حادث أو موض مهنً وعلى النموذ وقم ( )69فً حالة اإلصااة نتٌجاة اإلجهااد أو اإلوهااق
من العمل ،وعلى أن ٌوفق اه المستندات اآلتٌة حس نو اإلصااة:
أٔالا :اإلصبثخ َزٛجخ حبدس:
 -8محضو الرـواة للحادث أو صووة معتمدة ومختومة اخااتم راعاو الجمهووٌاة وذلاك فاً حالاة وقاو
اإلصااااة خاااو نااااق العماال أو محضااو تحطٌااق إداوي إذا وقعاات اإلصااااة داخاال نااااق محاال العماال
موضحا ً اه وأ جهة التحطٌق وتاوٌخ وساعة اإلصااة.
 -2التطوٌو الااً األولى الصادو عن الهٌلاة العاماة للتاأمٌن الصاحً الموضاح ااه سااعة وتااوٌخ حادوث
اإلصااة وتاوٌخ أو زٌاوة للمسترفى.
 -3إقواو من الوحدة اإلداوٌة االاوٌق المعتاد للمصاا ومحال إقامتاه فاً حالاة إصاااة العمال ااالاوٌق
أثناق الذها للعمل أو العودة منه.
 -4صووة معتمدة من قواو التكلٌؾ للمصا فً حالة إصااته أثناق توجهه إلى مأمووٌة مصلحٌة خااو
دالوة العمل.
 -5إذا أصٌ المؤمن علٌه خاو الااد ٌتعٌن إخااو الصندوق على النموذ وقم ( )62الموفق ادالً من
النموذ وقم ( ،)62موفطا ً اه محضو تحطٌق عن الحادث على أن ٌكون محاوواً امعوفاة جهاة وسامٌة
االلؽااة العواٌااة أو متوجم اا ً توجمااة وساامٌة إلااى هااذه اللؽااة ،ومصاادقا ً علٌااه ماان الساافاوة أو الطنصاالٌة
المصوٌة ومعتمداً من وزاوة الخاوجٌة.
ا :اإلصبثخ ثأحذ األيشاض انًُٓٛخ:
ثبَٛب
 -8تطوٌو إداوي معتمد من مدٌو رلون العاملٌن ومختوم ٌوضح ااٌعة عمل المؤمن علٌه ومد تعوضه
لإلصااة اأحد األمواض المهنٌة الموضحة االجدول وقم ( )2الموافق لطانون التأمٌن االجتماعً احكم
ااٌعة عمله.
 -2قواو لجنة األمواض المهنٌة االهٌلاة العاماة للتاأمٌن الصاحً ٌفٌاد اوتاااا الماوض الموضاح االجادول
اااٌعة عمله الذي ٌؤدٌه.
 -3رهادة معتمدة ومختومة من اللجان الااٌة االتأمٌن الصحً توضح نساة العجز وتاوٌخ ثاوته.
ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 86ــــــــــ
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ا :اإلصبثخ انُبرجخ ػٍ اإلجٓبد أٔ اإلسْبق يٍ انؼًم:
ثبنثب
ٌ -2وفق تطوٌو من صاح العمل ٌاٌن ما ٌلً:
أ -اٌان ااٌعة عمل المصا واختصاصاته وتاوٌخ ادق مزاولته ومستو أداله.
 اٌان ما كلؾ اه من عمل إضافً وااٌعته والمدة المحددة ألداله وما تام مان إنجاازه فٌهاا وعمااإذا كانت تؤد فً ساعات العمل األصلٌة أو اإلضافٌة وتدعٌم ذلك االمستندات.
 -1الملؾ الااً للمصا من واقع ملؾ الخدمة وإجازاته الموضٌة.
 -0األاحاث والتطاوٌو الااٌة عن الحالة الموضٌة قال الوفاة مااروة وفى الحاالت التً ٌطاوم اهاا التاأمٌن
الصحً االعا تطدم الاٌانات من هٌلة التأمٌن الصحً".
ووفطا ً لما ساق فإنه فً حالة حدوث إصااة عمل للمؤمن علٌه فإنه ٌتم اتخاذ اإلجواقات المراو إلٌهاا فاً
كتا دوو الصندوق وقم  1لسنة  ،1008فإذا ما ثات عجز المؤمن علٌه ٌتم إوسال ملؾ التأمٌن االجتماعً
السااق استٌفاله وفطا لكتا دوو الصندوق وقم  2لسنة  1008للمناطة التأمٌنٌة لتطدٌو المعااش أو التعاوٌض
اإلصااى.
ومن ناحٌة أخو فا ٌجوز للجهة اإلداوٌة أن توسل للمناطة التأمٌنٌة صووة ااق األصل مان اااقاات
األجوو المتؽٌوة.
انحمٕق اإلظبفٛخ
انًبدح ()212
انغؤال سلى212/1 :
توفً مؤمن علٌه ولم ٌحادد مساتحق منحاة الوفااة ااالنموذ وقام  201مكاوو ،وكاان لاه زوجاة ولاه أوالد مان
زوجة أخو مالطة ،فكٌؾ ٌتم توزٌع منحة الوفاة فً هذه الحالة؟
اإلجبثخ:
تن المادة  210من قانون التأمٌن االجتماعً وقم  97لسنة  2791على أنه:
" عنااد وفاااة المااؤمن علٌااه أو صاااح المعاااش تسااتحق منحااة عاان رااهو الوفاااة والرااهوٌن التااالٌٌن وذلااك
ااإلضافة إلى األجو المستحق عن أٌام العمل خال رهو الوفاة.
وتطدو المنحة ااألجو أو المعاش المستحق عن رهو الوفاة ،وتلتزم اها الجهة التً كانت تصاوؾ األجاو أو
التً تلتزم اصوؾ المعاش احس األحوال.
وٌخصم اها االنساة للمؤمن علٌهم العاملٌن االجهات المراو إلٌها االاند (أ) من الماادة ( )1علاى الاناد الاذي
كان ٌتحمل ااألجو".
تن المادة  212من قانون التأمٌن االجتماعً وقم  97لسنة  2791على أنه:
" تستحق الماالـػ المنصـو علٌها فً المـادة السااطـة لمـن ٌحـدده المؤمن علٌه أو صاح المعاش فاإذا
لم ٌحدد أحداً تستحق لألومل ،وفى حالة عدم وجوده تستحق لألاناق والانات الاذٌن تتاـوافو فاً رأنهاـم راووا
استحطـاق المعاش المنصو علٌها فً المادتٌن (209و .)208
ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 87ــــــــــ
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وٌواعااى فااً حالااة مااا إذا كااان للمااؤمن علٌااه أو صاااح المعاااش أوماال وأوالد تتااوافو فااٌهم الرااووا
المنصو علٌها االفطوة السااطة من ؼٌو هذا األومل تطسٌم الماالػ السالؾ ذكوها احس عدد األزوا .
وإذا لم ٌوجد أحد ممن ساق ذكوهم تستحق المنحة للوالدٌن أو أحادهما وفاى حالاة عادم وجودهماا تساتحق
ألخوته وأخواته الذٌن تتوافو فً رأنهم الرووا المراو إلٌها فً المادة (.)207
وفااى حالااة اسااتحطاق المنحااة للطصااو ماان األوالد واألخااوة واألخااوات ؼٌااو المتزوجااات تصااوؾ لمتااولً
رلونهم الذي تثات صفته ارهادة إداوٌة".
وتاان المااادة 221ماان قااواو وزٌااو المالٌااة وقاام  112لساانة  1009ارااأن الطواعااد المنفااذة لطااانون التااأمٌن
االجتماعً وقم  97لسنة  2791على أن:
" تستحق المنحة وفطا ً للتوتٌ اآلتً:
 -1لمن حدده المؤمن علٌه أو صاح المعاش على نموذ االستماوة وقم (201مكوو).
 -2األومل.
 -3األاناق الذٌن ٌتوافو فٌهم رووا استحطاق المعااش والاناات ؼٌاو المتزوجاات حتاى ولاو كانات مساتحطة
لمعاش أخو.
وٌواعى فً حالة وجاود أوالد تتاوافو فاٌهم هاذه الراووا مان ؼٌاو هاذا األومال تطسام المااالػ الساالؾ
ذكوها احس عدد األزوا .
 -4الوالدٌن.
 -5األخوة واألخوات الذٌن تتوافو فٌهم رووا استحطاق المعاش.
وال تستحق المنحة فً حالة عدم وجود مستحطٌن وفطا ً لما تطدم".
ً
مناصفة
ووفطا ً لذلك فإنه فً هذه الحالة ٌتم توزٌع منحة الوفاة احس عدد األزوا  ،واذلك فتوز المنحة
اٌن األوملة واٌن أوالد مالطة المؤمن علٌه أو صاح المعااش المتاوافو فاٌهم راووا اساتحطاق المعااش وفطاا ً
للنصو المراو إلٌها.

ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 88ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

انٓٛئخ انمٕيٛخ نهزأي ٍٛاالجزًبػٙ
صُذٔق انزأي ٍٛاالجزًبػٙ
نهؼـبيه ٍٛثبنمؽبع انحكـٕيٙ

لٕاػذ حغبة
االشزشاكبد
انًبدح ()216
انغؤال سلى216/6 :
ماؤمن علٌااه لاه ماادة اراتواك  27ساانة قااام خالهاا اإجااازة خاصاة ااادون أجااو لمادة  88ساانة أااد الوؼاااة فااً
االرتواك عنها ،وتطدم ااستطالته من جهة عمله فً 2085/8/8وتطدم االا صاوؾ المعااش ولام ٌكان قاد سادد
أخو أواع سنوات من ارتواكات اإلجازة المذكووة ،فهل ٌتم تسوٌة معاره مع خصام اااقً اراتواكات اإلجاازة
المستحطة علٌه من مستحطاته التأمٌنٌة؟ أم ٌج سداد تلك االرتواكات أوالً لحسا مادة األوااع سانوات ضامن
مدة االرتواك؟
اإلجبثخ:
ٌن الاند ( )2من المادة  826من قانون التأمٌن االجتماعً وقم  79لسنة  8975على أنه:
".................
 -2يذد اإلجبصاد انخبصـخ ثـذٌٔ أجـش ٌ :لتازم الماؤمن علٌاه احصاته وحصاة صااح العمال فاً
االرتواكات وذلك إذا وؼ فً حسااها ضمن مدة ارتواكه فً التأمٌن وتحدد مواعٌد إااداق الوؼااة وأداق
االرتواكات اطواو من وزٌو التأمٌنات.
".................
وتن الفطوة الخامسة من المادة  844من قانون التأمٌن االجتماعً وقم  79لسنة  8975على أنه:
".................
ومع عدم اإلخال االفطوة الساااطة ٌواعاى عادم صاوؾ المعااش وفطاا ً للاناد ( )5مان الماادة ( )88مان هاذا
الطانون إال اعد أداق الطٌمة الحالٌة لألقساا وفطا ً للجدول الذي ٌحدد امعوفة الخاٌو االكتواوي وٌصدو اه قاواو
من وزٌو التأمٌنات.
".................
كمااا تاان المااادة  54ماان قااواو وزٌااو المالٌااة وقاام  554لساانة  2007ارااأن الطواعااد المنفااذة لطااانون التااأمٌن
االجتماعً وقم  79لسنة  8975على أن:
ً
" ٌلتزم المؤمن علٌه ااأداق االراتواكات المساتحطة وفطاا لحكام الماادة الساااطة عان كال سانة علاى حاده مان
سنوات مدة اإلجازة خال رهو من تاوٌخ انتهاق سنة اإلجازة.
ً
وفى حالة تخلفه عن السداد خال هذا المٌعاد ٌلتزم ااأداق مالاػ إضاافً وفطاا للنسااة المحاددة اان الماادة
( )829من قانون التأمٌن االجتماعً عن المدة من أول الرهو التالً النتهااق سانة اإلجاازة وحتاى نهاٌاة راهو
السداد.
وإذا لام ٌاتم السااداد خاال ثاثااة أراهو ماان تااوٌخ تحطااق واقعاة االسااتحطاق فاً تااأمٌن الراٌخوخة والعجااز
والوفاة امعوفة المؤمن علٌه أو المستحطٌن عنه فتعتاو المدة التً لم ٌتم ساداد المااالػ المساتحطة عنهاا فاً هاذه
الحالة مدة ؼٌو مرتوك عنها" .
وتن المادة األولى من تعلٌمات وقم ( )5لسنة  2085ارأن قواعد حسا مدة اإلجازة الخاصة لؽٌو العمال
التً لم ٌتم أداق االرتواكات المستحطة عنها حتى تحطق واقعة استحطاق الحطوق التأمٌنٌة على أن:
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" على جمٌع األجهزة المختصة االموكز الولٌسً والمنااق التأمٌنٌة عند قٌام المؤمن علٌه اإجاازة خاصاة
لؽٌو العمل وأاد الوؼاة فً االرتواك عنها ولم ٌاتم أداق االراتواكات المساتحطة حتاى تحطاق واقعاة اساتحطاق
الحطوق التأمٌنٌة فً تأمٌن الرٌخوخة والعجز والوفاة إتاا ما ٌلً:
.8
.2
.3

.4

اخااو المؤمن علٌه أو المستحطٌن عنه لسداد الماالػ المستحطة فً مٌعاد ؼاٌته ثاثة أرهو مان تااوٌخ
االستحطاق ،وفى حالة عدم السداد خال هذه المهلة تعتاو المدة التً لم ٌتم سداد الماالػ المستحطة عنها
مدة ؼٌو مرتوك عنها.
فً حالة سداد جزق من الماالػ ا لمستحطة عان اإلجاازة وتاطاى مااالػ لام ٌاتم سادادهاٌ ،اتم حساا المادة
المناظوة للماالػ التً تم سدادها – االرتواكات والماالػ اإلضافٌة – عن المدة من اداٌة اإلجازة حتاى
استهاك كامل الماالػ التً تم سدادها ضمن مدة االرتواك.
ٌكون للمؤمن علٌاه أو المساتحطون عناه تطادٌم اإلقاواو الموفاق اعادم الطادوة علاى الساداد والوؼااة فاً
تأجٌل أو عدم تأجٌل صوؾ الحطوق التأمٌنٌاة لحاٌن مضاى مادة الثاثاة أراهو أو تااوٌخ ساداد المااالػ
المستحطة أٌهما أقو وفى حالة عدم حضاوو الماؤمن علٌاه أو المساتحطٌن عناه للتوقٌاع علاى اإلقاواو
المراو إلٌه ٌتم تأجٌل صوؾ الحطوق التأمٌنٌة لحٌن مضى مدة ثاثة أرهو من تاوٌخ االستحطاق.
أحكام عامة:
أ -ال ٌتم خصم الماالػ المستحطة (االرتواكات والمااالػ اإلضاافٌة) عان مادة اإلجاازة الخاصاة لؽٌاو
العمل من الحطوق التأمٌنٌة والمعاش الدووي.
 ٌواعى تسجٌل مدة اإلجازة التً ٌتم استاعادها لعدم أداق االرتواكات المساتحطة عنهاا علاى نظااماإلجااازات كماادة ؼٌااو مرااتوك عنهااا (كااود  38أو  37حس ا األحااوال) مااع ضااوووة تحصااٌل
االرااتواك ات المسااتحطة عاان تااأمٌن المااوض عاان هااذه الماادة إذا كاناات جهااة العماال خاضااعة لهااذا
التأمٌن وكانت اإلجازة قضٌت داخل الااد.
 إذا كانت مدة االرتواك اعد استاعاد مدة اإلجازة ؼٌو المرتوك عنها ال تعاى المؤمن علٌه الحقفً الحصول على معاش ،فا ٌنتفاع اأحكاام الماادة  863مان قاانون التاأمٌن االجتمااعً الصاادو
االطانون وقم  79لسنة  ،8975وٌحق للمؤمن علٌه اعد الوؼه سن الستٌن االنتفا اأحكاام الفطاوة
الثالثة من المادة  48من الطانون المراو إلٌاه االا حساا مادة ساااطة الساتكمال المادة الموجااة
الستحطاق المعاش مع مواعاة عدم جواز رواق مدة اإلجازة الخاصة لؽٌاو العمال ؼٌاو المراتوك
عنها وٌتم حسا تكلفة الرواق علاى األجاو فاً تااوٌخ انتهااق الخدماة وإن كاان واقاع خاال مادة
اإلجازة التً تم استاعادها أو الحد األدنى لألجو األساسً أٌهما أكاو".

ووفطا ً لما تطدم فإنه فً حالة تطدم المؤمن علٌه اال لصوؾ مستحطاته التأمٌنٌة فاً هاذه الحالاة وكاان لام
ٌطم اسداد االرتواكات الخاصة اتلك اإلجازة خال ثاثة أرهو من تااوٌخ تطادٌم الا صاوؾ المعااش الماكاو
فتعتاو المدة التً لم ٌتم سداد الماالػ المستحطة عنها فً هذه الحالة مدة ؼٌو مرتوك عنها.

وٌدخل المعاش الماكو تحت اند الرٌخوخة الماكوة.
2
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انًبدح ()216
انغؤال سلى216/9 :
هل ٌجوز لجهة العمل عدم الموافطة على تجدٌد اإلجازات الخاصة ادون أجو إال اعاد ساداد اراتواكات التاأمٌن
االجتماعً؟
اإلجبثخ:
ٌن كتا دووي وقم  1لسانة  1000اراأن تحدٌاد وساالل دفاع اراتواكات التاأمٌن االجتمااعً ومواعٌاد
األداق وأجو االرتواك عن مدد اإلعاوات الخاوجٌة ادون أجو واإلجازات الخاصة ادون أجو للعمال االخااو
على أنه:
" اتاوٌخ  2000/8/29صدو قواو ولٌا مجلا الوزواق وقم  886لسنة  2000فً رأن إااق مدد
واالعاوات واإلجازات الخاصة ادون موت .
..................
ً
هذا وقد تطوو وفطا لطواو ولٌا مجلا الوزواق سالؾ الذكو ما ٌلً:
 .8ال ٌرتوا حضوو المؤمن علٌه رخصٌا ً إلجواق تجدٌد االعاوة أو االجازة أو لساداد االراتواكات
واالقساا المستحطة علٌه.
 .2ال ٌعتاو التأخٌو فً سداد ارتواكات التامٌن االجتماعً أو اإلقساا الخاصة فً المواعٌد المحددة
االطواو وقم  804لسنة  8985سااا ً فً عدم التجدٌد وذلك دون االخال اماا للصاندوق الحكاومً
من حق فً تحصٌل الماالػ االضافٌة المطووة قانونا ً.
 .3وٌهٌ الصندوق اجمٌع الوحدات اإلداوٌة والمنااق والمكات التأمٌنٌاة مواعااة تااٌاق ماا سااق
اكل دقة".
ومما ساق ٌتضح أن ه ال ٌجوز لجهة العمل أن تعلق تجدٌد اإلجاازات الخاصاة اادون موتا أو اإلعااوات
على سداد ارتواكات التأمٌن االجتماعً.
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األحكبو انؼبيخ
انًبدح ()207
انغؤال سلى207 / 8 :
مؤمن علٌه كان ٌعمل فً عدة جهات مختلفة ،فكٌؾ ٌتم ضم تلك المدد؟
اإلجبثخ:
تن المادة  207من قانون التأمٌن االجتماعً وقم  97لسنة  2791على أنه:
" ٌحاادد اطااواو ماان وزٌااو التأمٌنااات اناااق علااى اقتااواح مجلااا اإلداوة الرااووا واألوضااا والمسااتندات
الازماة لتسااوٌة وصااوؾ الحطااوق المطااووة اهااذا الطااانون وذلااك مااع عاادم التطٌااد اأحكااام اللحااة توتٌا المحاااكم
الروعٌة وقانون الوالٌة على المال".
كمااا تاان المااادة  1ماان قااواو وزٌااو المالٌااة وقاام  112لساانة  1009ارااأن الطواعااد المنفااذة لطااانون التااأمٌن
االجتماعً وقم  97لسنة  2791على أن:
" ٌلتزم صاح العمل الذي لدٌه جهاز تأمٌن اجتماعً أو المكت التااع للصندوق المخت االنساة لااقً
أصحا األعمال اإنراق ملؾ خا االتأمٌن االجتماعً لكل مؤمن علٌه ٌتضمن كافة المستندات الخاصاة ااه
وٌواعى فً جمٌع األحوال استٌفاق هذه المستندات أوالً اأول على أن ٌتضمن على األخ المستندات اآلتٌة:
أٔالا :انًغزُذاد انز ٙرغزٕف ٙػُذ ثذء يذح االشزشان:
 -1مستند المٌاد (رهادة المٌاد أو مستخو وسمً من واقع سجات الموالٌد أو حكم قضاالً أو الاااقاة
الرخصٌة أو العاللٌة أو جواز السفو أو صووة ضولٌة من أي منهم على أن تاااق هذه الصووة علاى
األصل والتوقٌع اما ٌفٌد الماااطة امعوفة الموظؾ المخت ).
وفى الحاالت التاً ٌكاون فٌهاا أكثاو مان مساتند ماٌاد ٌتضامن كال منهاا تااوٌخ ماٌاد مختلاؾ عان
اآلخااو ٌعتااد امسااتند المااٌاد الااذي ٌعاماال اااه وظٌفٌاا ً االنساااة للعاااملٌن االحكومااة والطاااا العااام وقاااا
األعمال العام على أن ٌتم الوجو إلى مصلحة األحوال المدنٌة االنساة للعاملٌن االطاا الخا .
 -2قواو التعٌٌن أو اٌان معتمد اتاوٌخ ادق مدة االرتواك أو نسخة من عطد العمل إن وجد.
 -3استماوة إخااو اارتواك عامل االنساة للعاملٌن االطاا الخا  ،وفطا ً للنموذ وقم ( )2الموفق.
 -4إقواو استام العمل إن وجد.
 -5صحٌفة الاٌانات األساسٌة ،وفطا ً للنموذ وقم ( )5الموفق فً حالة وجود مدد ساااطة تااعاة لطااا ٌتااع
الصندوق اآلخو.
ً
 -6استماوة تحدٌد المستفٌدٌن من التعوٌض اإلضافً ،وفطا للنموذ وقم ( )201الموفق.
 -7استماوة تحدٌد المستفٌدٌن من منحة الوفاة ،وفطا ً للنموذ وقم (201مكووا) الموفق.
 -8اٌان من المؤمن علٌاه امادد االراتواك الساااطة أو ماد اساتحطاقه معااش آخاو ،وفطاا ً للنماوذ وقام ()7
الموفق.
 -9تطوٌو اللٌاقة الااٌة للعاملٌن االطاا الخا الصادو من الجهة الااٌة المختصة عند ادق االرتواك.
 -11استماوة اٌانات التؽاٌة التأمٌنٌة (الاٌانات التاوٌخٌة) للمؤمن علٌه ،وفطا ً للنموذ وقـم ( )20الموفق.
"..................
كما تن

المادة  9من ذات الطواو على أن:
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فى حالة إلتحاق المؤمن علٌه اعمل وله مدة إرتواك سااطة ٌلتزم اتطدٌم اٌان ،وفطا ً للنموذ وقم ()9
الموفق إلى الجهة التً اها ملفه التأمٌنى عن مدة إرتواكه األخٌوة وعلى هذه الجهة ال الملؾ عن مدة
.إرتواكه السااطة وإتخاذ إجواقات ضم هذه المدة
وٌن كتا دوو الصندوق وقم ( )9لسنة  2772على ما ٌلى:
".....................
وقد تاحظ للهٌلة الطومٌة للتأمٌن والمعارات ما ٌلى:
 -2تطاوم اعااض الوحادات اإلداوٌااة اإوساال ملفااات التأمااـٌن االجتمااعً للمؤمااـن علاٌهم المنتهٌااة خاادمتهم
ااالستطالة أو االفصل مااروة إلى مكت التأمٌنات االهٌلة الطومٌة للتأمٌنات االجتماعٌـة التااـع له جهة
العمل الجدٌـدة أو إلى مكت التأمٌن علـى العاملٌن االخاو عند ارتواك المؤمن علٌه فً هذا التأمٌن
 00األمـو الذي ٌتوت علٌه عدم علم الهٌلة اهذه الحاالت مما قد ٌؤد إلاى عادم تحصاٌل مساتحطات
الهٌلة اوؾ المؤمن علٌهم من أقساا خاصة وأقساا استادال أو اراتواكات ماـدد إعااوات وأجاازات
 000الخ 0
 -1اعض الوحدات اإلداوٌة تؤجل إوسال ملفات التأمٌن االجتماعً للمؤمن علٌهم للهٌلة إلاى حاٌن تطادٌم
ال الصوؾ من أصحا الرأن 0
واناق على ذلك توجه الهٌلة الطومٌة للتأمٌن والمعارات نظو أجهزة التأمٌن االجتماعً االوحدات اإلداوٌة
العامة الخاضعة تأمٌنٌا للهٌلة إلى ما ٌلى:
 -2استٌفاق صحٌفة الاٌانات األساسٌة االنساة للحاالت التاً انتطلات تاعٌاة أصاحااها تأمٌنٌاا للهٌلاة الطومٌاة
للتأمٌنات االجتماعٌة من اصل وثاث نسخ وفطا للنموذ وقم ( )2الموافق وٌواعى ما ٌلى:
 ٌود األصل ونسختان املؾ التأمٌن االجتماعً الموسل للهٌلة. توسل النسخة الثالثة للمؤمن علٌه. -1إدوا الااوقم التااأمٌنى للمااؤمن علٌااه اااالملؾ أو اسااتٌفاق نماااذ تسااجٌل مااواان فااً حالااة عاادم سااااطة
تسجٌله.
 -0توساال ملفااات التااأمٌن االجتماااعً للحاااالت المراااو إلٌهااا إلااى مناطااة التااامٌن والمعارااات االمحافظااة
الموجود اها الوحدة اإلداوٌة لمواجعة مستندات الملؾ واتخاذ اإلجواقات المناساة.
وتوجو الهٌلة الطومٌة للتامٌن والمعارات تنفٌذ أحكام هذا الكتا الدوو اكل دقة".
ووفطا ً لما ساق فإنه عند تعٌٌن المؤمن علٌاه ٌاتم اساتٌفاق النماوذ وقام  9الموفاق ااالطواو الاوزوا 112
لسنة  1009فً حالة ما إذا كانت له مدد ارتواك سااطة على مادة اراتواكه وتتاولى جهاة العمال مخااااة جهاة
العمل الساااطة أو مكتا التأمٌناات المخات وذلاك إلعاداد صاحٌفة الاٌاناات األساساٌة وفطاا ً للنماوذ وقام ()1
الموفق االطواو الوزاوي المراو إلٌه اجهة عمله السااطة وتعتمد من مكت التأمٌناات المخات وتوسال لتوفاق
املؾ التأمٌن االجتماعً.
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ظًبَبد انزحصٛم
يبدح ()222
انغؤال سلى222 / 7 :
مااا هااً الحاااالت التااً ٌجااوز فٌهااا خصاام مسااتحطات الهٌلااة لااد المااؤمن علٌااه ماان الحطااوق التأمٌنٌااة؟ وكااذلك
الحاالت التً ال ٌجوز فٌها ذلك؟
اإلجبثخ:
تن المادة  222من قانون التأمٌن االجتماعً وقم  97لسنة  2791على أنه:
" ال ٌجوز الحجز أو النزول عن مساتحطات الماؤمن علٌاه أو صااح المعااش أو المساتفٌدٌن لاد الهٌلاة
الطومٌة للتأمٌن االجتماعً.
واستثناق من حكم الفطوة السااطة ٌجوز الحجز أو النزول عن المستحطات المراو إلٌها لسداد الحطوق اآلتٌة:
 -5النفطات امواعاة أحكاام قاانون تنظاٌم اعاض أوضاا واجاواقات التطاضاً فاً مساالل األحاوال الرخصاٌة
المراو إلٌه.
 -2ما تجمد للهٌلة من ماالػ على صاح الرأن ،على أن ٌكاون الخصام االنسااة للمعااش الراهو فاً حادود
.%75
وفاى حالاة التازاحم ٌاادأ خصام دٌان النفطاة فااً حادود الجازق الجاالز الحجاز علٌاه مخصاوما ً مناه ثماان
المعاش للوفاق ادٌن الهٌلة.
 -3أقساا قووض انك ناصو االجتماعً.
 -4األقساا المستحطة للهٌلة الطومٌة للتأمٌن االجتماعً.
وامواعاة الفطوة السااطة ٌكون للهٌلة الطومٌة للتأمٌن االجتماعً خصم ما ٌكون استحق على المؤمن علٌاه
أو صاح المعاش من ماالػ قال وفاته من إجمالً الحطوق التأمٌنٌة للمستفٌدٌن تطسم اٌانهم انسااة ماا ٌصاوؾ
لكل منهم.
وٌجوز للهٌلة الطومٌة للتأمٌن االجتماعً قاول أداق الماالػ المستحطة لها علاى الماؤمن علٌاه وفطاا ً للجادول
وقم ( )6الموفق ،وتسطا األقساا المتاطٌة فً حالة استحطاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو لوفاة وفطا ً للمادة
( )28من هذا الطانون.
ومع عدم اإلخال االفطوة الساااطة ٌواعاى عادم صاوؾ المعااش وفطاا ً للاناد ( )1مان الماادة ( )28مان هاذا
الطانون إال اعد أداق الطٌمة الحالٌة لألقساا وفطا ً للجدول الذي ٌحدد امعوفة الخاٌو االكتواوي وٌصدو اه قاواو
من وزٌو التأمٌنات.
وفى حالة صوؾ تعوٌض الدفعة الواحدة تخصم الطٌمة الحالٌة لألقساا المستحطة علاى الماؤمن علٌاه مان
التعوٌض والمكافأة.
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وٌوقااؾ سااداد األقساااا المسااتحطة علااى المااؤمن علٌ اه فااً جمٌااع الحاااالت التااً ال ٌسااتحق عنهااا أجااواً أو
تعوٌضا ً عنه اما فً ذلك أقساا االستادال وٌستأنؾ السداد فوو استحطاق األجو وتزاد مدة التطسٌا اطادو المادة
التً أوقؾ فٌها سداد األقساا.
وٌجوز للهٌلة الطومٌة للتأمٌن االجتماعً قاول تطسٌا المااالػ المساتحطة لهاا قاال المساتفٌدٌن علاى خماا
سنوات.
كما ٌكاون للهٌلاة الطومٌاة للتاأمٌن االجتمااعً الحجاز علاى أجاو الماؤمن علٌاه لساداد متجماد االراتواكات
ومتجمد الماالػ المستحطة لها وذلك مع مواعاة الحدود والطواعد المنصو علٌها فً الفطوة الثانٌة".
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ٔثؼط يذد االشزشان األخشٖ









مدد اإلعاوة الخاوجٌة ادون أجو ومدد اإلجازات الخاصة ادون أجو للعمل االخاو .
اإلجازات الخاصة ادون أجو لؽٌو العمل.
اإلجازة الخاصة لوعاٌة الافل.
مدد اإلعاوة الداخلٌة ومدد الند اول الوقت.
اإلجازة الدواسٌة ادون أجو لؽٌو العمل.
مدد الاعثات العلمٌة ادون أجو.
مدد االستاطاق واالستدعاق االطوات المسلحة.

ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 26ــــــــــ
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يذد اإلػبسح انخبسجٛخ ثذٌٔ أجش ٔيذد اإلجبصاد انخبصخ ثذٌٔ
أجش نهؼًم ثبنخبسج
أٔالا َغت االشزشاكبد:
األجـــو األساسً

األجـــو المتـؽٌو

اإلجمالً

حصة
المؤمن
علٌه

األساسً

المتؽٌو

الرٌخوخة والعجز والوفاة

%21

%20

%21

%20

%11

%11

المكــافـأة

%1

%0

___

___

%1

-

اصااة العمـــل

%0.1

% 0.1

% 0.1

اإلجمالً(حكومة)

% 29.1

%00.1

%11.1

إصااة عمل (قاا عام)

%2

%2

%2

%2

الااالة (قاا عام)

%1

%1

%1

%1

اإلجمالً (قاا عام)

%10

%00

% 18

نو التــأمٌن

حصة
الحكومة

حصة
المؤمن
علٌه

حصة
الحكومة

% 0.1
%20

%20

%21.1

%28

% 20

%20

وٌواعى ما ٌلً:
ٌ .ااتم اإلعفاااق ماان سااداد ارااتواكات ت اأمٌن المااوض للوحاادات الخاضااعة لهااذا التااأمٌن إذا قضااٌت
االجازة خاو الااد.
 %حٌاث ال ٌنتفاع الماؤمن علٌاه اأحكاام
ٌ .تم ساداد إصاااة العمال للعااملٌن االحكوماة انسااة
العا والوعاٌة الااٌة خال مدة اإلجازة.
ٌ .تم سداد اإلصااة انساة (  ) %وتأمٌن الااالة انساة (  ) %االنساة للوحدات االقتصادٌة
(مثل :روكة الكهوااق  -روكة مٌاه الرو ) ............ -
ٌ .اااتم ساااداد اراااتواكات المكافاااأة اإلضاااافٌة (  ) %االنسااااة للعااااملٌن ااااوزاوة التواٌاااة والتعلاااٌم
.

والمدٌوٌات التعلٌمٌة التااعة لها اعتااوا من / /
ا :أجش االشزشان األعبعٔ ٙانًزغٛش:
ثبَٛب
ً
تحس االرتواكات وفطا لما ٌلً:
 .االنساة لألجو األساسً  -:أجو المؤمن علٌه اجهة عمله األصلٌة اافتواض عدم إعاوته أو حصوله علاى
إجازة خاصة .
 .االنساة لألجو المتؽٌو -:
ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 27ــــــــــ
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أ .عناصو األجو المتؽٌو ؼٌاو الموتاااة امعادالت أداق الماؤمن علٌاه ( العااوات الخاصاة  ،العااوات
االجتماعٌة واإلضافٌة ،عاوة الحد األدنى  ،الادالت )  ،وتتحدد اافتواض مااروته لعمله اجهة عمله
األصلٌة
 .عناصو األجو المتؽٌو الموتااة امعدالت أداق الماؤمن علٌاه (الحاوافز  ،الجهاود  ،المكافاتت ااألجاو
االضافى  ، )......وتتحدد امتوسا ما استحطه عنها خال السنة السااطة على اإلعاوة أو اإلجاازة أو
مدة ارتواكه فً التأمٌن عن هذا األجو إن قلت عن ذلك.
ا:انًهزضو ثأداء االشزشان - :
ثبنثب
ٌلتزم المؤمن علٌه اأداق االرتواكات ( حصته وحصة صاح العمل ) المستحطة علٌه عن مدد اإلعاوة أو
األجازة الخاصة للعمل االخاو وما فاً حكمهاا فاً المواعٌاد الدووٌاة المحاددة ألداق االراتواكات عان األجاو
األساسً اافتواض عدم قٌامه ااإلعاوة أو اإلجازة.
ا :يٕاػٛذ أداء االشزشاكبد -:
ساثؼب
ٌ .لتزم المؤمن علٌه اأداق االرتواكات واألقساا المستحطة علٌه فً المواعٌد الدووٌة المحددة ألداق
االرتواكات عن األجو األساسً اافتواض عدم قٌامه ااإلجازة أو اإلعاوة.
ٌ .لتزم الماؤمن علٌاه فاً حالاة تاأخوه فاً الساداد ااأداق مالاػ إضاافً اواقاع نسااة تسااوي ساعو الخصام
المعلن من الانك الموكزي المصوي فً الرهو الذي ٌتعٌن سداد الماالػ فٌه مضافا إلٌه  %وذلاك مان
مجمو االرتواكات واألقساا المستحطة علاى الماؤمن علٌاه عان المادة مان تااوٌخ وجاو األداق حتاى
نهاٌة رهو السداد على أن تسدد اذات العملة التً تسدد اها االرتواكات المستحطة.
ٌ .عفى المؤمن علٌه من أداق المالػ اإلضافى فى حالة السداد خال رهو من تااوٌخ انتهااق سانة اإلعااوة
أو اإلجازة وتكون مهلة اإلعفاق االنساة لإلرتواكات واألقساا المستحطة عن السنة األخٌوة ساتة أراهو
من تاوٌخ انتهاق اإلعاوة أو اإلجازة.
 .فً حالة وفاة المؤمن علٌه خال المدة المحددة لإلعفاق من الماالػ اإلضافٌة قال سداد الماالػ المستحطة
علٌه عن مدة اإلعاوة أو األجازة ٌ ،عفاى المساتحطٌن عناه مان أداق المااالػ اإلضاافٌة إذا قااموا االساداد
خال ستة أرهو من تاوٌخ الوفاة.
ا انزضاو صبحت انؼًم فاً حالاة عادم قٌاام الماؤمن علٌاه اساداد االراتواكات واألقسااا
خبيغب
المستحطة علٌه حتى تاوٌخ عودته للعمل-:
فً حالة عودة المؤمن علٌه من االعاوة أو االجازة واستامه العمال دون ساداد االراتواكات ٌلتازم صااح
العمل اتحصٌل االرتواكات واألقساا مضافا ً إلٌها الماالػ اإلضافٌة من أجو المؤمن علٌه ااوٌق التطسٌا وفطا ً
للجاادول وقاام ( ) 6الموفااق اطااانون التااأمٌن االجتماااعى  ،وٌلتاازم صاااح العماال اسااداد األقساااا المراااو إلٌهااا
للصندوق المخت فً المواعٌد الدووٌة اعتااوا مان أجاو الراهو التاالً النتهااق مهلاة االعفااق .دون الوجاو
للمؤمن علٌه
وإذا كانت قٌمة الطسا تجاوز واع األجو فٌجوز للمؤمن علٌه ال أداق هذه الماالػ اإحد اوٌطتاً الساداد
الواودتٌن االاندٌن  1،0من المادة ( )08من الطواو الوزاوي.
أ -الخصم من إجمالً اجو الم ؤمن علٌه فً حدود الواع و فً حاله انتهاق الخدماة تخصام المااالػ مان
الحطوق التأمٌنٌة فً حدود الواع .
 التطسٌا على خما سنوات و ذلك اعد موافطة الصندوق.ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 28ــــــــــ
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 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

انٓٛئخ انمٕيٛخ نهزأي ٍٛاالجزًبػٙ
صُذٔق انزأي ٍٛاالجزًبػٙ
نهؼـبيه ٍٛثبنمؽبع انحكـٕيٙ

وفى حالة اخال جهة العمل االتزامها اتحصٌل الماالػ المستحطة على المؤمن علٌه ااوٌاق التطساٌا إلاى
أن تحططت للمؤمن علٌه إحد حاالت اساتحطاق الحطاوق التأمٌنٌاة فاً تاأمٌن الراٌخوخة والعجاز والوفااة ٌ ،اتم
حصو األقساا التً كان ٌج أن تحس اعد انتهاق المهلة  ،وٌلتزم المؤمن علٌه اسداد إجمالً األقسااا التاً
لم ٌمض على تاوٌخ استحطاقها خمسة عرو عاماا ً  ،وتلتازم الجهاة اإلداوٌاة اساداد المااالػ اإلضاافٌة المساتحطة
نتٌجة عدم سداد األقساا .
وفً حالة انتهاق المهلة المحددة لإلعفاق من الماالػ اإلضافٌة دون وجود عاقة عملٌ ،لتزم المؤمن علٌاه
اسااداد االرااتواكات والماااالػ اإلضااافٌة المسااتحطة دفعااة واحاادة فااً مٌعاااد ؼاٌتااه رااهو ماان تاااوٌخ تحطااق واقعااة
استحطاق الحطوق التأمٌنٌة ،وإذا لم ٌتم السداد خال هذه المهلة تحصل المااالػ المساتحطة وفطاا ً للماادة  222مان
الطانون.
ا :ػًهخ انغذاد:
عبدعب
حتااى
 .ماادد االعاااوات واالجااازات الخاصااة ااادون أجااو للعماال االخاااو اعتااااوا ماان / /
/ /

تسدد االرتواكات عنها االعملة المصوٌة.
تساادد

 .1ماادد االعاااوات واالجااازات الخاصااة ااادون أجااو للعماال االخاااو اعتااااوا ماان / /
االرتواكات عنها اإحد العمات األجناٌة المعلن لها سعوا االانك الموكزي المصوي.
 - .0مدد اإلعاوة أو اإلجازة الخاصة للعمل اإحد المنظمات الدولٌة أو اإلقلٌمٌاة والهٌلاات الدولٌاة
داخاال الجمهووٌااة تساادد االرااتواكات عنهااا اإحااد العمااات األجناٌااة المعلاان لهااا سااعوا االانااك
الموكزي المصوي أو ما ٌعادلها االعملة المصوٌة.
ا :ؼشق عذاد االشزشاكبد:
عبثؼب
ٌكون السداد اإحد الاوق اآلتٌة:
 .اإلٌدا لد الانك احسا الصندوق المخت اموج إذن تووٌد صادو من الصندوق.
 .التحوٌات المصوفٌة أو اإللكتوونٌة.
 .رٌكات مصوفٌة أو سٌاحٌة مطاولة الدفع.
 .2الكووت االلتمانٌة.
ا :أحكبو ػبيخ :
ثبيُب
 -2المدد التً تعتاو فً حكم اإلعاوة الخاوجٌة أو اإلجازة الخاصة للعمل فى الخاو - :
أ -مدد اإلعااوة أو اإلجاازة الخاصاة للعمال اإحاد المنظماات الدولٌاة أو اإلقلٌمٌاة والهٌلاات الدولٌاة
داخل الجمهووٌة.
 حالة الماؤمن علٌاه الماوخ لاه اإجاازة خاصاة لؽٌاو العمال إذا ماا ثاات التحاقاه اإحاد الجهااتالمنصو علٌهاا فاً الاناد الساااق أو ثاات التحاقاه اعمال خااو الاااد وذلاك مان تااوٌخ التحاقاه
االعمل.
 -1الطواعد الواودة اطواو ولٌا مجلا الوزواق وقم  286لسنة 1000
أ -ال ٌجااوز للساالاة المختصااة تحدٌااد حااد أقصااى لماادد اإلعاااوات واإلجااازات الخاصااة ااادون أجااو
لألساا التً ٌادٌها العامل وتطدوها السلاة المختصة.
 ٌمكن منح اإلعاوة لمدة  2سنوات أول موة على أن ٌتم التجدٌد سنوٌا اعد ذلك. ال ٌرتوا حضوو العامل رخصٌا إلتمام إجواقات التجدٌد.دٌ -لتزم صاح العمل االموافطة على ال الحصول على االعاوة أو االجازة خال ٌ 21وم.
ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 29ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
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انٓٛئخ انمٕيٛخ نهزأي ٍٛاالجزًبػٙ
صُذٔق انزأي ٍٛاالجزًبػٙ
نهؼـبيه ٍٛثبنمؽبع انحكـٕيٙ

ه -ال ٌجوز تعلٌق تجدٌد اإلجازات الخاصة ادون أجو للعمل االخاو علاى ساداد اراتواكات التاأمٌن
االجتماعً مع االحتفااظ للهٌلاة الطومٌاة للتاأمٌن االجتمااعً احطهاا فاً احتساا المااالػ اإلضاافٌة
المستحطة نتٌجة عدم االنتظام فً السداد.
و -أكٕاد رغجٛم اإلػبسح ٔاإلجبصح انخبصخ نهؼًم ثبنخبسج ػهٗ
َظبو انزغؽٛخ انزأيُٛٛخ
مسمى اإلجازة
االكواد
01

22

2

22

22

2

أجازة خاصة للعمل االخاو أو اإلعاوة الخاوجٌة ادون أجو
اإلعاوة الخاوجٌة اأجو

إعاوة خاوجٌة قال 2791/7/2
2
22
12
اإلجبصاد انخبصخ ثذٌٔ أجش نغٛش انؼًم
أٔالاَ :غت االشزشاكبد -:
ٌلتزم المؤمن علٌه فً حالة إاداق الوؼاة ااالرتواك عن مدة االجازة ااأداق حصاته وحصاة صااح
العمل فً ارتواكات التأمٌن االجتماعً وفطا للجدول اآلتً:
االجمالً
األجـــو المتـؽٌو
األجـــو األساسً
حصة
حصة
نو التــأمٌن
حصة
حصة
األساسً المتؽٌو
المؤمن
المؤمن
الحكومة
الحكومة
علٌه
علٌه
تأمٌن الرٌخوخة والعجز والوفاة
%11
%11
%20
%21
%20
%21
___
___
___
المكــافـأة
%1
%0
%1
___
___
___
__
تأمٌن اصااة العمـــل
اإلجمالً (ادون تأمٌن الموض)
%11
%00
% 20
%21
%20
%29
تأمٌن المــوض
%2
%2
%2
%0
%2
%0

(اروا أن تطضى اإلجازة داخل الااد )

تأمٌن الااالة (قاا عام)
اإلجمالً
وٌواعى ما ٌلى -:
 .2ال ٌتم خصم ارتواكات تأمٌن إصااة عمل (ألن األجازة لؽٌو العمل )
 .1إذا كانت جهة العمل تخضع لتأمٌن الموض ٌلتزم المؤمن علٌه اسداد ارتواكات تأمٌن الموض مادامت
االجازة قضٌت داخل الااد (سواق اادي الوؼاة ااالرتواك أو عدم االرتواك عن مدة األجازة )
 .0إذا كانت جهة العمل تخضع لتأمٌن الااالة ٌلتزم المؤمن علٌه اسداد ارتواكات تأمٌن الااالة( .الروكة
الطااضة للكهوااق ـــ الروكة الطااضة لمٌاه الرو )
ا :إثذاء انشغجخ ف ٙاالشزشان ػٍ يذح اإلجبصح -:
ثبَٛب
للمؤمن علٌه أن ٌاد وؼاته فً االرتواك عن مدة اإلجازة الخاصة لؽٌو العمل قال قٌامه ااإلجازة واما
ال ٌجاوز تاوٌخ تحطق واقعة االستحطاق فً تأمٌن الرٌخوخة والعجز والوفاة.
%1
% 11

___
%22

%1
%10

___
%22

%1
%06

%1
%02

ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 30ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

انٓٛئخ انمٕيٛخ نهزأي ٍٛاالجزًبػٙ
صُذٔق انزأي ٍٛاالجزًبػٙ
نهؼـبيه ٍٛثبنمؽبع انحكـٕيٙ

وقم ( )52الموفق االطواو الوزاوي وقم

وٌطدم ال إاداق الوؼاة المراو إلٌه على النموذ
 ، 2002/554وذلك امواعاة الطواعد اآلتٌة-:
إاداق الوؼاة ٌرمل جمٌع سنوات االجازة اروا عادم وجاود فاصال (اساتام عمال ) خاال فتاوة
-1
األجازة .
ال ٌجوز للمؤمن علٌه أن ٌعدل عن وؼاته فً االرتواك عن مدة اإلجازة اأي حال من األحوال 0
-2
فً حالة إاداق الوؼاة اعدم االرتواك عن مدة اإلجازة ال ٌجوز ال حسا هذه المدة ضمن مادة
-3
االرتواك فً التأمٌن ااطا ألحكام المادة ( ) 34من قانون التأمٌن االجتماعً.
إذا توفى المؤمن علٌه دون إاداق الوؼاة فاً االراتواك عان مادة االجاازة فٌجاوز للمساتحطٌن عناه
-4
ال حسا مادة اإلجاازة فاً مٌعااد ؼاٌتاه ثاثاة راهوو مان تااوٌخ ووود الا صاوؾ الحطاوق
التأمٌنٌة للصندوق ،علاى أن تاؤد المااالػ المساتحطة دفعاة واحادة خاال ثاثاة راهوو مان تااوٌخ
تطدٌم ال حسا مدة األجازة ،وال ٌجوز خصم هذه الماالػ من المستحطات التأمٌنٌة.
الاد من قٌام صاح الرأن رخصٌا االتوقٌع علً نموذ إاداق الوؼاة واعتمادها من جهة العمل.
-5
ا :أجش االشزشان -:
ثبنثب
ٌلتزم المؤمن علٌه اسداد االرتواكات الموضحة االجدول إذا أاد الوؼاة فً احتسا مدة األجازة ضمن
مدة االرتواك ،وتحس االرتواكات وفطا ً للطواعد التً ساق ذكوها ارأن االعاوة واالجازة الخاصة للعمل
االخاو .
ا  :انًهزضو ثأداء االشزشاكبد ٔػًهخ انغذاد -:
ساثؼب
ٌلتزم المؤمن علٌه اأداق حصته وحصة صاح العمل فً ارتواكات التأمٌن االجتماعً ،وٌتم السداد عن
مدة األجازة االعملة المصوٌة.
ا :يٛؼبد أداء االشزشاكبد -:
خبيغب
ٌ -2لتزم المؤمن علٌه اأداق االرتواكات المستحطة علٌه عن كل سنة من سنوات مدة االجازة خال رهو من
تاوٌخ انتهاق سنة االجازة ،و ٌلتزم المؤمن علٌه فً حالة تأخوه فً السداد اأداق مالػ إضافً اواقع نساة
تساوي سعو الخصم المعلن من الانك الموكزي المصوي فً الرهو الذي ٌتعٌن سداد الماالػ فٌه مضافا
إلٌه  ، %وذلك عن المدة من أول الرهو التالً النتهاق سنة االجازة وحتى نهاٌة رهو السداد.
 -1فى حالة عدم قٌام المؤمن علٌه اسداد اال رتواكات المستحطة علٌه عن مدة اإلجاازة حتاى تااوٌخ عودتاه إلاى
العمل ٌلتزم صاح العمل اتحصٌلها مضافا ً إلٌها الماالػ اإلضافٌة مان أجاو الماؤمن علٌاه ااوٌاق التطساٌا
وفطا ً للجدول وقم ( )6الموفق اطانون التأمٌن اإلجتماعى ،وتحدد قٌمة الطسا علاى أسااا سان الماؤمن علٌاه
فى أول الرهو التالى لتاوٌخ العودة إلى العمال أو الراهو التاالى إلااداق الوؼااة أٌهماا ألحاق وٌلتازم صااح
العمل اسداد األقساا المراو إلٌها للصندوق المخت فى المواعٌاد الدووٌاة إعتاااواً مان أجاو الراهو التاالى
لتاوٌخ العودة إلى العمل أو إاداق الوؼاة حس األحوال  ،وإذا كانت قٌمة الطسا تجاوز واع األجاو فٌجاوز
للمؤمن علٌه ال أداق هذه الماالػ اإحد اوٌطتً السداد الواودتٌن االاندٌن ( )0 ، 1الواودة االمادة ()08
من الطواو الوزاوي المراو إلٌهما اعالٌه.
 -0وفى حال اخال جهة العمل االتزامها اتحصٌل الماالػ المستحطة على المؤمن علٌه ااوٌق التطساٌا إلاى أن
تحططت للمؤمن علٌه إحاد حااالت اساتحطاق الحطاوق التأمٌنٌاة فاً تاأمٌن الراٌخوخة والعجاز والوفااة ٌ ،اتم
حصو األقساا التاً كاان ٌجا أن تحسا مان تااوٌخ العاودة إلاى العمال أو إااداق الوؼااة حسا األحاوال،
ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 38ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

انٓٛئخ انمٕيٛخ نهزأي ٍٛاالجزًبػٙ
صُذٔق انزأي ٍٛاالجزًبػٙ
نهؼـبيه ٍٛثبنمؽبع انحكـٕيٙ

وٌلتزم المؤمن علٌه اسداد إجمالً األقساا التً لم ٌمض على تاوٌخ استحطاقها خمسة عرو عاما ً  ،وتلتازم
الجهة اإلداوٌة اسداد الماالػ اإلضافٌة المستحطة نتٌجة عدم سداد األقساا .
ٌ -2وقؾ سداد األقساا المساتحطة علاى الماؤمن علٌاه فاً حالاة حصاوله علاى اجاازة خاصاة لؽٌاو العمال ،
وٌستأنؾ السداد فوو استحطاق األجو و تازاد مادة التطساٌا اعاد سان الساتٌن اطادو المادة التاً أوقاؾ فٌهاا
سداد األقساا.
 -1فى حالة انتهاق الخدمة خال مدة اإلجازة الخاصة لؽٌو العمل مع عدم ساداد االراتواكات المساتحطة عان
مدة اإلجازة تعتاو المدة التى لم ٌتم سداد الماالػ المستحطة عنها فً هذه الحالة مدة ؼٌاو مراتوك عنهاا ،
ما لم ٌطم المؤمن علٌه أو المستحطٌن عنه احس األحوال اسداد االرتواكات خال ثاثة أرهو من تاوٌخ
تحطااق واقعااة االسااتحطاق فااى تااأمٌن الرااٌخوخة والعجااز والوفاااة ،وال ٌجااوز خصاام الماااالػ المسااتحطة (
االرتواكات والماالػ اإلضافٌة ) عن مدة اإلجازة الخاصة لؽٌو العمل من الحطوق التأمٌنٌة
و إذا كانت مدة االرتواك اعد استاعاد مدة اإلجازة ؼٌو المرتوك عنها ال تعاى المؤمن علٌه الحق فى
الحصول على معاش فا ٌنتفع اأحكام المادة  260من قانون التأمٌن االجتماعى الصادو االطانون وقم  97لسنة
 ،2791وٌحق للمؤمن علٌه اعد الوؼه سن الستٌن االنتفا اأحكام الفطوة الثالثة من المادة  22من الطانون المراو
إلٌه اال حسا مدة سااطة الستكمال المدة الموجاة الستحطاق المعاش مع مواعاة عدم جواز رواق مدة اإلجازة
الخاصة لؽٌو العمل ؼٌو المرتوك عنها وٌتم حسا تكلفة الرواق على األجو فى تاوٌخ انتهاق الخدمة وإن كان
هذا األجو واقعا ً خال مدة اإلجازة التى تم استاعادها مع مواعاة أال ٌطل األجو عن الحد األدنى ألجو االرتواك
فً تاوٌخ تطدٌم ال الرواق.
ا ــ أح كبو خب صخ ث غُٕاد اال جبصح انخب صخ ثذٌٔ أ جش
عبد عب
نغٛش انؼًم انز ٙثذأد لجم : 1009/20/2
 -2اإلجازات الخاصة التً لم تنته حتى : 1009/20/2
أٌ -لتزم المؤمن علٌه الاذي أااد الوؼااة فاً حساا مادة اإلجاازة ضامن مادة االراتواك فاً التاأمٌن
.
اسداد االرتواكات المستحطة ( ادون ماالػ إضافٌة ) خال مهلة تنتهً فً / /
 فً حالة عدم سااطة إاداق الوؼاة ٌ ،جوز له إاداق الوؼاة والساداد خاال المهلاة المرااو إلٌهاا اادونحسا ماالػ إضافٌة.
ٌحس مالػ إضافً وفطاا ً لساعو الخصام المعلان مان
 وفى حالة سداد االرتواكات اعد / /حتى نهاٌة رهو السداد.
الانك الموكزي مضافا ً إلٌه  %عن المدة من / /
 -1اإلجازات الخاصة المنتهٌة قال : 1009/20/2
أ -فاااً حالاااة عااادم إااااداق الوؼااااة حتاااى / /

ٌ ،جاااوز للماااؤمن علٌاااه إااااداق الوؼااااة حتاااى

دون حساا مااالػ إضاافٌة ،وفاى هاذه الحالاة تاؤد المااالػ إماا دفعاة واحادة خااال
/ /
المهلة المراو إلٌها أو االتطسٌا وفطا ً إلحد اوق التطسٌا االمادة (. )08
ٌحس مالػ إضافً وفطا ً لسعو الخصم
 فى حالة تطدٌم ال إاداق الوؼاة والسداد اعد / /حتى نهاٌة رهو السداد.
المعلن من الانك الموكزي مضافا ً إلٌه  %عن المدة من / /
أكٕاد رغجٛم االجبصاد انخبصخ نغٛش انؼًم ػهٗ َظبو انزغؽٛخ
انزأيُٛٛخ
ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 32ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
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انٓٛئخ انمٕيٛخ نهزأي ٍٛاالجزًبػٙ
صُذٔق انزأي ٍٛاالجزًبػٙ
نهؼـبيه ٍٛثبنمؽبع انحكـٕيٙ
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نو اإلجازة
إجازة خاصة لؽٌو العمل االداخل ( مرتوك عنها )
إجازة خاصة لؽٌو العمل االداخل ( ؼٌو مرتوك عنها )
إجازة خاصة لؽٌو العمل االخاو ( مرتوك عنها )
إجازة خاصة لؽٌو العمل االخاو ( ؼٌو مرتوك عنها )
إجازة خاصة للدواسة االداخل
إجازة خاصة للدواسة االخاو

اإلجبصح انخبصخ نشػبٚخ انؽفم
أٔالا – َغت االشزشاكبد -:
اإلجمالً
األجـــو المتـؽٌو
األجـــو األساسً
حصة
حصة
نو التــأمٌن
حصة
حصة
األساسى المتؽٌو
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الحكومة
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___
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المكــافـأة
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___
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تأمٌن اصااة العمـــل
االجمالً( ادون تأمٌن موض )
%11
%00
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%20
%29
تأمٌن المــوض (اروا أن تطضى
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%2
%2
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%2
%0
اإلجازة داخل الااد )
تأمٌن الااالة( قاا عام)
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%1
االجمالى
%02
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%22
% 11
وٌواعى ما ٌلى :ـ
 .2ال ٌتم خصم ارتواكات تأمٌن إصااة عمل (ألن األجازة لؽٌو العمل )
 .1إذا كانت جهة العمل تخضع لتأمٌن الموض ٌلتزم صاح العمل اسداد ارتواكات تأمٌن الموض مادامت
األجازة قضٌت داخل الااد 0
 .0إذا كانت جهة العمل تخضع لتأمٌن الااالة ٌلتزم صاح العمل اسداد ارتواكات تأمٌن الااالة ( .الروكة
الطااضة للكهوااق ـــ الروكة الطااضة لمٌاه الرو ).
 .2تتحمل المؤمن علٌها اسداد ارتواكات المكافأة اإلضافٌة االتواٌة والتعلٌم.

ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 33ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

انٓٛئخ انمٕيٛخ نهزأي ٍٛاالجزًبػٙ
صُذٔق انزأي ٍٛاالجزًبػٙ
نهؼـبيه ٍٛثبنمؽبع انحكـٕيٙ

ا :أجش االشزشان -:
ثبَٛب
ٌتحدد أجو االرتواك األساسً والمتؽٌو وفطا ً للطواعد التً ساق ذكوها ارأن أجو االرتواك عن مدة االعاوة
واالجازة الخاصة للعمل االخاو .
ا  :انًهزضو ثأداء االشزشاكبد ٔيٕاػٛذ انغذاد -:
ثبنثب
 %من األجو-:
 فً حالة عدم وؼاة المؤمن علٌها صوؾأ -الملتزم اأداق االرتواكات:
ٌلتزم صاح العمل اسداد حصته و حصة المؤمن علٌها فً ارتواكات التأمٌن االجتماعً
االعملة المصوٌة.
 مواعٌد السداد :ٌلتزم صاح العمل اسداد االرتواكات المستحطة فً المواعٌد الدووٌة لسداد االرتواكات
اافتواض عدم الحصول على اإلجازة  ،وفى حالة عدم االنتظام فً السداد ٌتحمل صاح
العمل االماالػ اإلضافٌة ااطا ً ألحكام المادة  129من الطانون.
 الملتزم اسداد األقساا :ٌوقؾ سداد األقساا -فً حالة وجودها -أثناق مدة االجازة وتزاد امدة مساوٌة لمدة االجازة اعد
سن الستٌن.
 %من األجو-:
 فً حالة وؼاة المؤمن علٌها صوؾأ -الملتزم اسداد االرتواكات :ــ
تلتزم المؤمن علٌها اسداد حصتها وحصة صاح العمل فً ارتواكات التأمٌن االجتماعً إذا
وؼات فً حسا مدة االجازة ضمن مدة ارتواكها فً نظام التأمٌن االجتماعً 0
 مواعٌد السداد :تلتزم المؤمن علٌها اسداد ارتواكات التأمٌن االجتماعً -إذا وؼات فً حسا مدة االجازة ضمن
مدة ارتواكها -فً المواعٌد المحددة لسداد االجازة الخاصة لؽٌو العمل.
 الملتزم اسداد األقساا :ٌوقؾ سداد األقساا  -فً حالة وجودها -أثناق مدة االجازة وتزاد امدة مساوٌة لمدة االجازة اعد
سن الستٌن.

ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 34ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

انٓٛئخ انمٕيٛخ نهزأي ٍٛاالجزًبػٙ
صُذٔق انزأي ٍٛاالجزًبػٙ
نهؼـبيه ٍٛثبنمؽبع انحكـٕيٙ

يذد اإلػبسح انذاخهٛخ
ٔيذد انُذة ؼٕل انٕلذ
أٔالا  -:يذد اإلػبسح انذاخهٛخ:
 .1فً حالة إعاوة المؤمن علٌه إلى جهة داخال الجمهووٌاة تتاولى الجهاة المعااو إلٌهاا الماؤمن علٌاه خصام
حصة المؤمن علٌه واألقساا المستحطة وخافه من أجوه وتووٌدها رهوٌا ً ماع حصاة صااح العمال إلاى
الجهة المعاو منها المؤمن علٌه فً مدة ال تتجاوز الخمسة أٌام األولى مان الراهو التاالً للراهو المساتحق
عنه تلك االرتواكات.
ٌ .2لتزم صاح العمل األصلً اسداد االرتواكات واألقساا والماالػ األخو المستحطة للصاندوق المخات
عن المؤمن علٌاه المعااو فاً المواعٌاد الدووٌاة المحاددة لساداد االراتواكات دون تعلٌاق ذلاك علاً ووود
الماالػ من الجهة المعااو إلٌهاا وعلٌاه متااعاة انتظاام تلاك الجهاة فاً الساداد ،وفاى حالاة عادم االنتظاام فاً
السداد ٌتحمل صاح العمل األصلً االماالػ اإلضافٌة.
ٌ .3تحدد األجو الذي تحس على أساسه االرتواكات ااألجو األساساً ومااٌوتاا ااه مان عناصاو أجاو ؼٌاو
موتااة ااالنتا كالعاوات الخاصة والادالت فى جهة العمل األصلٌة واااقً ماا ٌحصال علٌاه مان الجهاة
المعاو إلٌها ٌعتاو أجوا متؽٌوا.
 .4تتحدد نس االرتواكات على أساا النس المعمول اها فً جهة العمل األصلٌة.
ٌ .5رتوا لانتفا اتاأمٌن الماوض واالتاالً أداق االراتواكات المساتحطة عناه أن تكاون جهاة العمال األصالٌة
والمعاو إلٌها خاضعة لتأمٌن الموض.
ا :يذد انُذة ؼٕل انٕلذ:
ثبَٛب
تسو أحكام اإلعاوة الداخلٌة فً حالة الند اول الوقت .

ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 35ــــــــــ
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انٓٛئخ انمٕيٛخ نهزأي ٍٛاالجزًبػٙ
صُذٔق انزأي ٍٛاالجزًبػٙ
نهؼـبيه ٍٛثبنمؽبع انحكـٕيٙ

اإلجبصح انذساعٛخ ثذٌٔ أجش نغٛش انؼًم
أٔالا – َغت االشزشاكبد -:
االجمالً
األجـــو المتـؽٌو
األجـــو األساسً
حصة
حصة
نو التــأمٌن
حصة
حصة
االساسى المتؽٌو
المؤمن
المؤمن
الحكومة
الحكومة
علٌه
علٌه
%25
%25
%10
%15
%10
%15
تأمٌن الرٌخوخة والعجز والوفاة
%5
___
___
%3
%2
المكــافـأة
ــ
ــ
___
__
تأمٌن أصااة العمـــل
%25
%30
% 10
%15
%13
%17
االجمالً( ادون تأمٌن موض )
تأمٌن المــوض (اروا أن تطضى
%4
%4
%1
%3
%1
%3
االجازة داخل الااد )
%2
%2
%2
%2
تأمٌن الااالة( قاا عام)
%31
%36
%11
%20
%14
% 22
االجمالى
ماحظات الجدول :ـ
 .2ال ٌتم خصم ارتواكات تأمٌن اصااة العمل (ألن األجازة لؽٌو العمل )
 .1تسدد ارتواكات تأمٌن الموض إذا قضٌت االجازة داخل الااد وكانت جهة العمل تخضع لتأمٌن
الموض.
 .0ال تسدد ارتواكات تأمٌن الااالة االنساة للعاملٌن االحكومة.
ثانٌاً :أجو االرتواك األساسً والمتؽٌو-:
ٌتحدد أجو االرتواك األساسً والمتؽٌو وفطا ً للطواعد التً ساق ذكوها ارأن االعاوة واالجازة الخاصة للعمل
االخاو .
ثالثا ً :أداق االرتواكات
ٌ .1لتزم صاح العمل احصته فً االرتواكات وتسدد فً المواعٌاد الدووٌاة  ،وفاى حالاة عادم االنتظاام فاً
السداد ٌتحمل صاح العمل االماالػ اإلضافٌة ااطا ً ألحكام المادة  129من الطانون.
ٌ .2لتزم المؤمن علٌه اأداق حصته فاً االراتواكات عان كال سانة مان سانوات مادة االجاازة خاال راهو مان
تاوٌخ انتهاق سنة االجازة ،وٌلتزم المؤمن علٌه فً حالة تأخوه فاً الساداد ااأداق مالاػ إضاافً ٌاتم حساااه
على النحو السااق ذكوه.
سداد األقساا :
ٌوقؾ سداد األقساا  -فً حالة وجودها -أثنااق مادة االجاازة وتازاد امادة مسااوٌة لمادة االجاازة اعاد سان
الستٌن.

ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 36ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

انٓٛئخ انمٕيٛخ نهزأي ٍٛاالجزًبػٙ
صُذٔق انزأي ٍٛاالجزًبػٙ
نهؼـبيه ٍٛثبنمؽبع انحكـٕيٙ

يذد انجؼثبد انؼهًٛخ ثذٌٔ أجش
أٔالا – َغت االشزشاكبد -:
نو التــأمٌن
تأمٌن الرٌخوخة والعجز والوفاة
المكــافـأة
االجمالً( ادون تأمٌن موض )
تأمٌن المــوض (اروا أن تطضى
األجازة داخل الااد )
تأمٌن الااالة
االجمالى

األجـــو األساسً
حصة
حصة
المؤمن علٌه
الحكومة
%20
%21
%0
%1
%20
%29
%0

%2

%1
% 11

%22

األجـــو المتـؽٌو
حصة
حصة
المؤمن علٌه
الحكومة
%20
%21
___
___
% 20
%21
%0

%2

%1
%10

%22

االجمالً
االساسى

المتؽٌو

%11
%1
%00

%11
%11

%2

%2

%1
%06

%1
%02

ماحظات الجدول :ـ
 .2ال ٌتم خصم ارتواكات تأمٌن اصااة عمل (ألن األجازة لؽٌو العمل )
 .1إذا كانت جهة العمل تخضع لتأمٌن الموض ٌلتزم صاح العمل اسداد ارتواكات تأمٌن الموض مادامت
األجازة قضٌت داخل الااد .
 .0ال تسدد ارتواكات تأمٌن الااالة االنساة للعاملٌن االحكومة.
ا :أجش االشزشان األعبعٔ ٙانًزغٛش-:
ثبَٛب
ً
ٌتحدد أجو االرتواك األساسً والمتؽٌو وفطا للطواعد التً ساق ذكوها ارأن االعاوة واالجازة الخاصة للعمل
االخاو .
ا :أداء االشزشاكبد
ثبنثب
تلتاازم الجهااة الموفاادة للاعثااة احصااة صاااح العماال وحصااة المااؤمن علٌااه فااً االرااتواكات وتساادد فااً
المواعٌد الدووٌة  ،وفى حالة عدم االنتظام فً السداد تتحمل االماالػ اإلضافٌة ااطا ً ألحكام المادة  129من
الطانون.
عذاد األلغبغ :
ٌوقؾ سداد األقساا  -فً حالة وجودها -أثناق مدة االجازة وتزاد امدة مساوٌة لمدة االجازة اعد سن
الستٌن.
يذد االعزجمبء ٔاالعزذػبء ثبنمٕاد انًغهحخ
أٔالا :أداء االشزشاكبد:
تلتازم الجهاة التاً تاؤد أجاو الماؤمن علٌاه خاال مادة اساتدعاله أو اساتاطاله ااالطوات المسالحة احصاة
صاح العمل فً االرتواكات كما تلتزم هذه الجهة اخصم حصاة الماؤمن علٌاه مان أجاوه وتاؤد الحصاتان
للهٌلة ،هذا ااإلضافة إلً األقساا المستحطة على المؤمن علٌه  ،وذلك فً المواعٌد الدووٌة .
وإذا كان المؤمن علٌه من المنتفعٌن اتأمٌن الموض ٌوقاؾ ساوٌان هاذا التاأمٌن ااوال مادة االساتدعاق أو
مدة االستاطاق.

ـــــــــــ ( )8 /8608 /805التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )48 / 37ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

انٓٛئخ انمٕيٛخ نهزأي ٍٛاالجزًبػٙ
صُذٔق انزأي ٍٛاالجزًبػٙ
نهؼـبيه ٍٛثبنمؽبع انحكـٕيٙ
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صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

انٓٛئخ انمٕيٛخ نهزأي ٍٛاالجزًبػٙ
صُذٔق انزأي ٍٛاالجزًبػٙ
نهؼـبيه ٍٛثبنمؽبع انحكـٕيٙ

اَ :غت االشزشاكبد:
ثبَٛب
األجـــو المتـؽٌو
األجـــو األساسً
حصة
حصة
نو التــأمٌن
حصة
حصة
المؤمن
المؤمن
الحكومة
الحكومة
علٌه
علٌه
تأمٌن الرٌخوخة والعجز والوفاة
%20
%21
%20
%21
___
___
المكــافـأة
%0
%1
ــــــ
ـــــ
تأمٌن اصااة العمـــل
%2
%2
ـــــــ
ـــــ
ــــــ
ــــ
تأمٌن المــوض
تأمٌن الااالة( قاا عام)
%1
000
%1
االجمالى
% 20
%28
%20
%10
وٌواعى ما ٌلى :
تزاد نساة تأمٌن اصااة العمل إلى  %االنساة للعاملٌن االطاا العام.

االجمالً
االساسى

المتؽٌو

%11
%1
ــ
ــــــــ
%1
%00

%11
ــ
ــــــــ
%1
%18
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صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

انٓٛئخ انمٕيٛخ نهزأي ٍٛاالجزًبػٙ
صُذٔق انزأي ٍٛاالجزًبػٙ
نهؼـبيه ٍٛثبنمؽبع انحكـٕيٙ

جذٔل سلى ()2
انمًٛخ انحبنٛخ أللغبغ عُٕٚخ لذسْب  1جُ ّٛعجك رمغٛؽٓب حزٗ
عٍ انغزٍٛ
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صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

انٓٛئخ انمٕيٛخ نهزأي ٍٛاالجزًبػٙ
صُذٔق انزأي ٍٛاالجزًبػٙ
نهؼـبيه ٍٛثبنمؽبع انحكـٕيٙ

انغٍ

21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39

انًذح
انًزجمٛخ
نجهٕؽ عٍ
انغزٍٛ
سنة
41
39
38
37
36
35
34
33
32
31
31
29
28
27
26
25
24
23
22
21

انمًٛخ انحبنٛخ
نمغػ عُٕ٘ لذسِ
 1جُٚ ّٛذفغ
ؼٕال انًذح
انًزجمٛخ نجهٕؽ
عٍ انغزٍٛ
جنيه
قرش
12
36
12
31
12
26
12
21
12
15
12
18
12
11
11
94
11
85
11
77
11
67
11
57
11
46
11
34
11
21
11
17
11
91
11
75
11
57
11
38

انغٍ

41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
51
52
53
54
55
56
57
58
59

انًذح
انًزجمٛخ
نجهٕؽ عٍ
انغزٍٛ
سنة
21
19
18
17
16
15
14
13
12
11
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

انمًٛخ انحبنٛخ
نمغػ عُٕ٘ لذسِ
 1جُٚ ّٛذفغ
ؼٕال انًذح
انًزجمٛخ نجهٕؽ
عٍ انغزٍٛ
جنيه
قرش
11
18
9
96
9
72
9
46
9
18
8
87
8
55
8
19
7
81
7
41
6
96
6
48
5
96
5
41
4
81
4
14
3
44
2
68
1
85
1
96
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صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

