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 مقدمة

 التـأميين  الوي إىل نشر وتعايق  احلكوم للععملني بعلقطعع جتاعي  االيسعى صندوق التأمني 

 بعيتبـع  وكذا زيعدة الثقعفة التأمينيـة لـدى رفـراد اعتاـ      جتاعي  االلدى املهتاني مبجعل التأمني 

 .إىل كل رسرة مصرية امتدترن احلاعية التأمينية قد 

متبـانة   5/1/0280رن رقـد  مبـبطة النـدوة الشـهرية املنعقـدة بتـع ي         يسعدن وحتقيقًع لذلك 

 .الندوة يفنوقشت  اليترهم األسئلة 

 
 

 االجتماعيرئيس صندوق التأمني 
 يللعاملني بالقطاع احلكوم

 
 "حممد سعودي قطب"
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 فهــــــــرس

 
 املوضوع م
 :األسئلة 2

 .8905لسنة  09الصعد  بعلقعنون  قم جتاعي  االاألسئلة املرتبطة بقعنون التأمني  

 :املرفقات 1

 .تأمني إصعبعت العال يفحمعضرة  
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 (28)مادة 

  2/28السؤال رقم 
فاع ه  الشـرو   سنة،  00 مقدا هع انتهت مدة خدمته بعالستقعلةين مدة اشرتاك فعليةمؤمن يليه 

يليه ععل العال مرة وهل حيول دون ذلك يودة املؤمن ، الواجب توافرهع لصرف املععش املبكر

 ؟رخرى قبل تقديم طلب صرف املععش

 :اإلجابة
 :يلى رن 8905لسنة  09الصعد  بعلقعنون  قم جتاعي  من قعنون التأمني اال( 81)تنص املعدة 

 :يستحق املععش يف احلعالت اآلتية "

.............. 

بشـر  تـوافر مـدة     ،(8،3) ينانتهعء خدمة املؤمن يليه لغري األسبعب املنصوص يليهع يف البند -5

شـهرًا ورال يكـون خعضـعًع لتـأمني الشـيووخة والعجـف والوفـعة يف         082اشرتاك فعلية ال تقل يـن  

 ".تع ي  تقديم طلب الصرف

ــر املعليــة  قــم    888وتــنص املــعدة  ــعمني    0220لســنة  558مــن قــرا  وزي بتنفيــذ راكــع  قــعنون الت

 :يلى رنه 8905لسنة  09االجتاعيى الصعد  بعلقعنون  قم 

إذا مـع   (املععش املبكـر )يسوى املععش يف اعلة انتهعء اخلدمة لغري بلوغ السن روالعجف روالوفعة  "

 : توافرت الشرو  اآلتية

 .طلب صرف املععشتقديم  -8

 . يلى األقلفعلية سنه  02توافر مدة اشرتاك يف التأمني مقدا هع  -0

ه املعدة، مدد االشرتاك الفعليـة الـيت أ رداء   ويقصد مبدة االشرتاك الفعلية يف تطبيق راكع  هذ

االشرتاكعت ينهع شهريًع ومدد اإلجعزات اخلعصة بدون رجر اليت أ رداء االشرتاكعت ينهـع، واإليـع ات   

اخلع جية بدون رجر، ومدد التجنيد اإللفام  واإلسـتبقعء واإلسـتديعء بـعلقوات املسـلحة الـيت حتسـب       

 .ضان مدة االشرتاك يف التأمني

 يف املعاشات والتعويضات
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 ــــــــــ(81 / 6)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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 .من القعنون يلى هذه املدة 08يرايى يد  تطبيق راكع  الفقرة األخرية من املعدة و

 .رال يكون خعضعًع لتأمني الشيووخة والعجف والوفعة يف تع ي  تقديم طلب الصرف -3

ويرايـى رداء ييـ  املبـعلمل املسـتحقة يليـه اخلعصـة مبـدد االشـرتاك رو القياـة احلعليـة ل قســع            

 .املرفق( 0) قم  املستحقة وفقًع للجدول

 :ملع يل وتتم التسوية وفقًع 

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

بشـأن حتديـد شـرو  إسـتحقعق      0288لسـنة   0وتقبى املعدة األوىل مـن تعلياـعت الصـندوق  قـم     

 0288لسـنة   802املععش املبكر وقوايد حتديد رجر تسوية احلقوق التأمينية وفقًع ألاكع  القعنون  قم 

واملعدلة بتعلياعت 8905لسنة  09قعنون التأمني اإلجتاعيى الصعد  بعلقعنون  قم  بتعديل بعض راكع 

 :يلى رنه 0286لسنة  1الصندوق  قم 

يشرت  الستحقعق املععش فى اعلة انتهعء خدمة املؤمن يليه لغري بلوغ السن رو العجف رو الوفـعه  " 

 :آلتية توافر الشرو  ا( املععش املبكر مبع فيه االستقعلة التيسريية)

 .طلب صرف املععشتقديم  .8

و يراي  يـد  تطبيـق    يلى األقلفعلية سنه  02مقدا هع  األجر األسعسىتوافر مدة إشرتاك فى  .0

 09من قعنون التـأمني اإلجتاـعيى الصـعد  بعلقـعنون  قـم       08راكع  الفقرة األخرية من املعدة 

 .يل  هذه املدة   8905لسنة 

 :املشع  إليهع املدد التعلية كاع يراي  رال يدخل فى اسعب املدة

 .من قعنون التأمني اإلجتاعيى 38املدة املشرتاة وفقًع ألاكع  املعدة  -ر 

 92مدد احلرب املبعيفة وفقًع ألاكع  قعنون التقعيد والتأمني واملععشعت الصعد  بعلقعنون  قم  -ب 

 (. 9و 1معدة ) 8905لسنة 

 .نعئيةاملدة املبعفة بواق   ب  املدة للعال فى املنعطق ال -ج 

حبسعب مدة خدمة الععملني املدنيني املسـتبقني   8906لسنة  01املدة املبعيفة وفقًع للقعنون  -د 

 .   فى حمعفظعت القنعة وسينعء مبعيفة يند تقدير املععش رو املكعفأة
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 ــــــــــ(81 / 0)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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 8901لسـنة   80مكر  من قعنون  قم  95معدة )املدة االفرتاضية فى اعالت االستقعلة التيسريية  -ه 

 (عملني املدنيني بعلدولةبشأن نظع  الع

فـى شـأن الوظـعئف     8998لسنة  5قعنون )املدة االفرتاضية فى اعالت التقعيد لوظعئف قيعدية  -و 

يند اسعب املععش الـذى يتحاـل   (املدنية القيعدية فى اجلهعز األدا ى للدولة والقطعع العع 

 .به الصندوق

 .ورية مدد رخرى قر ت رية قوانني ضاهع ملدة االشرتاك

كون خعضعًع لتأمني الشيووخة والعجف والوفعة يف تع ي  تقديم طلب الصرف وفقـًع ألاكـع    رال ي .3

، رو قـعنون التـأمني االجتاـعي     8905لسـنة   09قعنون التأمني االجتاعي  الصعد  بعلقعنون  قم 

، رو قــعنون 8906لســنة  821يلــى رصــحعب األياــعل ومــن يف اكاهــم الصــعد  بعلقــعنون  قــم   

 .8901لسنة  52  يلى الععملني املصريني يف اخلع ج الصعد  بعلقعنون  قم التأمني االجتاعي

 : و يرايى سداد كعفة املبعلمل املستحقة يليه و اخلعصة مبدد اإلشرتاك و يلى األخص مع يل

 املبعلمل اليت مل تسدد و املقسطة يلى مخس سنوات رو  ب  األجر. 

  املرفق بقعنون التـأمني االجتاـعيى   ( 6) قم القياة احلعلية  ل قسع  املستحقة وفقًع للجدول

بعإلضعفة إل   0220لسنة   558املرفق بقرا  وزير املعلية  قم ( 0)و حتسب وفقًع للجدول  قم 

 .إيعىل قياة األقسع  التى مل تسدد رو املؤجلة

من  خصم املديونيةيتم اسعب احلقوق التأمينية و و يف اعلة يد  قيع  املؤمن يليه بعلسداد نقدًا

احلقوق التأمينية املستحقة دفعـة وااـدة و فـى اعلـة يـد  سـداد كعمـل املديونيـة يـتم ايقـعف صـرف            

 ."ةاملععش اتى سداد كعمل املديوني

 
من قعنون التأمني  81من املعدة ( 5)املععش وفقًع لنص البند  الستحقعقيشرت  فإنه  ووفقًا ملا تقدم

 :الشرو  اآلتية( املعش املبكر) املشع  إليهجتاعي  اال

 .إنتهعء اخلدمة لغري بلوغ السن رو العجف رو الوفعة .1

 .طلب صرف املععشتقديم  .2
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 ــــــــــ(81 / 1)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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و يراي  يـد  تطبيـق    يلى األقلفعلية سنه  02مقدا هع  األجر األسعسىتوافر مدة إشرتاك فى  .3

 09من قعنون التـأمني اإلجتاـعيى الصـعد  بعلقـعنون  قـم       08راكع  الفقرة األخرية من املعدة 

 .يل  هذه املدة   8905لسنة 

رال يكون خعضعًع لتأمني الشيووخة والعجف والوفعة يف تع ي  تقديم طلب الصرف وفقـًع ألاكـع     .4

قـعنون التـأمني االجتاـعي     ، رو 8905لسـنة   09قعنون التأمني االجتاعي  الصعد  بعلقعنون  قم 

، رو قــعنون 8906لســنة  821يلــى رصــحعب األياــعل ومــن يف اكاهــم الصــعد  بعلقــعنون  قــم   

 .8901لسنة  52جتاعي  يلى الععملني املصريني يف اخلع ج الصعد  بعلقعنون  قم التأمني اال

 

وفقًع ألاكع  البند املععش حق ستين يليه تلك الشرو  املشع  إليهع فإذا توافرت يف املؤمومن ثم 

 (.املععش املبكر)من قعنون التأمني االجتاعيى 81من املعدة ( 5)

 

خيبعه ألاكع  قعنون التأمني االجتاعيى قبـل تقدمـه بطلـب    وفى اعلة يودة املؤمن يليه لعال 

ال حيق له طلب صرف املععش املبكر ين املدة األوىل خـلل مـدة   لصرف املععش ين املدة األوىل 

 .االشرتاك التعلية

وكذلك فى اعلـة خبـويه ألاكـع  قـعنون التـأمني االجتاـعيى يلـى رصـحعب األياـعل ومـن فـى            

يلـى العـعملني املصـريني    رو قـعنون التـأمني االجتاـعيى     8906لسنة 821اكاهم الصعد  بعلقعنون  قم 

 .8901لسنة  52يف اخلع ج الصعد  بعلقعنون  قم 
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 ــــــــــ(81 / 9)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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  1/28السؤال رقم 
مكـر ًا   00)املـعدة  وصرف املععش ألفراد هيئة الشرطة احملعلني للاععش وفقًع ألاكع  كيف يتم تسوية 

 ؟8908لسنة  829من قعنون هيئة الشرطة الصعد  بعلقعنون  قم (  5

 :اإلجابة
بتعديل بعـض راكـع  قـعنون هيئـة الشـرطة       0286لسنة  68صد  القعنون  قم  85/1/0286بتع ي  

ونشـر بعجلريـدة الرةيـة بـذات التـع ي  ويبعاـل بـه ايتبـع ا مـن           8908لسـنة   829الصعد  بعلقعنون  قـم  

بينهـع  قعنون هيئة الشرطة من ، ونص بعملعدة الثعنية منه يلى رن تببعف مواد جديدة إىل 0286/ 86/1

من هذا القعنون ( 0مكر ًا  98)م  يد  اإلخلل بنص املعدة " تنص يلى رنه ( 5مكر ًا  00)معدة برقم 

تكون مدة خدمة رفراد هيئة الشرطة مبوتلف د جعتهم وفئـعتهم يشـرين سـنة خدمـة فعليـة مـع مل تنتـه        

ة مرة رو ركثـر بعـد   ألي سبب منصوص يليه يف هذا القعنون، وجيوز مدهع ملدة سنة جتدد ملدة ممعثل

موافقة اللجنة اليت يصد  بتشكيلهع وحتديد اختصعصعتهع قرا  من وزير الداخلية، وحيـعل مـن مل تثبـت    

 ."صلايته للستارا  يف اخلدمة إىل املععش يلى الد جة اليت انتهت خدمته يليهع

 :املشع  إليه يلى رنه  هيئة الشرطة  من قعنون08وايث تنص املعدة 

 :خدمة البعبط ألاد األسبعب التعليةتنته  "

8-  ......0- .......3- .......8- ....... 

 .العفل رو اإلاعلة إىل املععش حبكم تأدييب -5

 .فقد اجلنسية -6

0- ...... 

احلكم يليه بعقوبة جنعية يف إادى اجلرائم املنصوص يليهـع يف قـعنون العقوبـعت رو مـع      -1

اخلعصة رو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرميـة  ميعثلهع من جرائم منصوص يليهع يف القوانني 

 .خملة بعلشرف رو األمعنة

9- ..... 

". .............. 
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 ــــــــــ(81 / 82)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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 :من ذات القعنون يلى رنه 00وتنص املعدة 

، وذلـك كلـه   ....... منهـع ،   0يدا البنـد   08، ....... تسرى يلى رفراد هيئة الشرطة راكع  املواد "

 ."فياع ال يتعع ض م  ااكع  هذا البعب

 :يلى رنه  0280لسنة  68من ذات القعنون واملبعفة بعلقعنون  قم (  5مكر ًا  00) نص املعدةوت

مـن هـذا القـعنون تكـون مـدة خدمـة رفـراد هيئـة         ( 0مكـر ًا   98)م  يد  اإلخلل بـنص املـعدة   "

الشرطة مبوتلف د جعتهم وفئعتهم يشرين سـنة خدمـة فعليـة مـع مل تنتـه ألي سـبب منصـوص يليـه يف         

قعنون، وجيوز مدهع ملدة سنة جتدد ملدة ممعثلـة مـرة رو ركثـر بعـد موافقـة اللجنـة الـيت يصـد          هذا ال

بتشكيلهع وحتديد اختصعصعتهع قرا  مـن وزيـر الداخليـة، وحيـعل مـن مل تثبـت صـلايته للسـتارا  يف         

 ."اخلدمة إىل املععش يلى الد جة اليت انتهت خدمته يليهع

 :القعنون يلى رنه من ذات 3مكر    888 وتنص املعدة

يسـوى معـعش ضـبع     " 8"مكـر ا   888مكر ا و 888يف غري األاوال املنصوص يليهع يف املعدة  "

مــن  1، 6، 5ورفــراد هيئــة الشــرطة الــذين تنتهــ  خــدمتهم لغــري األســبعب املنصــوص يليهــع يف البنــود  

مته رو رجـر االشـرتاك   يلى رسعس رقصى مربو  الرتبة اليت كعن يشغلهع يف تع ي  انتهعء خد 08املعدة 

 .األخري ريهاع ركرب حبسب األاوال

"......... 

 :يلى رنه 8905لسنة  09من قعنون التأمني االجتاعيى الصعد  بعلقعنون  قم  81وتنص املعدة 

 -:يستحق املععش يف احلعالت اآلتية"

8-  ..........0- . ...............3-. ............8-. ............... 

بشــر  تــوافر مــدة  ،(8،3) ينخدمــة املــؤمن يليــه لغــري األســبعب املنصــوص يليهــع يف البنــدانتهــعء  -5

شهرًا ورال يكون خعضعًع لتـأمني الشـيووخة والعجـف والوفـعة يف تـع ي        082اشرتاك فعلية ال تقل ين 

 .تقديم طلب الصرف

"......... 

 : من ذات القعنون يلى رنه 02وتنص املعدة 
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 ــــــــــ(81 / 88)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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منعألجراملنصـوص يليـه يف املـعدة     ء وااد مـن مخسـة ور بعـني جـفءاً    يسوى املععش بواق  جف"

 .السعبقة ين كل سنة من سنوات مدة االشرتاك يف التأمني

بواقـ   ( املعـعش املبكـر  ) 81من املعدة  5ويسوى املععش لتوافر احلعلة املنصوص يليهع يف البند 

املرفق يف تع ي  تقديم ( 9) قم  جفء وااد من املععمل املنعظر لسن املؤمن يليه احملدد بعجلدول

 .طلب صرف احلقوق التأمينية

ويسـتثنى مـن هـذا     األوىلمنعألجراملشـع إليهفى الفقـرة   % 12ه ويربط املعـعش حبـد رقصـى مقـدا     

 :احلد احلعالت اآلتية

هلـع بتسـويتهع يلـى غرياألجراملنصـوص      املععشعت اليت تـنص القـوانني روالقـرا ات الصـعد ة تنفيـذاً      -8

وتتحاـل   ،املؤمن يليـه األخـري  اشرتاك من رجر ( %822) فيكون ادهع األقصى البعبذا يليه يف ه

 .واحلد األقصى املشع  إليهالفرق بني هذا احلد  ةاخلفانة الععم

مـن  ( %822) فيكون ادهع األقصـى ( 81)من املعدة  األخريةلنص الفقرة  عاملععشعت اليت تربط وفًق -0

 .األخريرجر اشرتاك املؤمن يليه 

مـن احلـد األقصـى ألجـر     %( 12)يلـى  يي  األاوال يتعني رال يفيد احلد األقصى للاعـعش   وفى

 ".االشرتاك يف تع ي  االستحقعق

بتنفيــذ راكــع  قــعنون التــعمني   0220لســنة  558مــن قــرا  وزيــر املعليــة  قــم    888وتــنص املــعدة 

 :يلى رنه 8905لسنة  09االجتاعيى الصعد  بعلقعنون  قم 

إذا  (املعـعش املبكـر  )يف اعلة انتهعء اخلدمة لغري بلوغ السن روالعجف روالوفعة يسوى املععش "

 :مع توافرت الشرو  اآلتية

 .طلب صرف املععشتقديم  -8

 . يلى األقلفعلية سنه  02توافر مدة اشرتاك يف التأمني مقدا هع  -5

ويقصد مبدة االشرتاك الفعلية يف تطبيق راكع  هذه املعدة، مدد االشرتاك الفعلية الـيت أ  

رداء االشرتاكعت ينهع شهريًع ومدد اإلجعزات اخلعصة بدون رجر اليت أ رداء االشـرتاكعت ينهـع،   



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 80)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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ــعلقوات         ــتديعء ب ــتبقعء واإلس ــ  واإلس ــد اإللفام ــدد التجني ــدون رجــر، وم ــة ب ــع ات اخلع جي واإلي

 .سلحة اليت حتسب ضان مدة االشرتاك يف التأمنيامل

 .من القعنون يلى هذه املدة 08ويرايى يد  تطبيق راكع  الفقرة األخرية من املعدة 

 .رال يكون خعضعًع لتأمني الشيووخة والعجف والوفعة يف تع ي  تقديم طلب الصرف -6

القياـة احلعليـة ل قسـع      ويرايى رداء يي  املبعلمل املستحقة يليـه اخلعصـة مبـدد االشـرتاك رو    

 .املرفق( 0)املستحقة وفقًع للجدول  قم 

 :ملع يل وتتم التسوية وفقًع 

"....... 

بشـأن حتديـد شـرو  إسـتحقعق      0288لسـنة   0وتقبى املعدة األوىل من تعلياعت الصـندوق  قـم   

 0288لسـنة   802 املععش املبكر وقوايد حتديد رجر تسوية احلقوق التأمينية وفقًع ألاكع  القعنون  قم

واملعدلة بتعلياعت 8905لسنة  09بتعديل بعض راكع  قعنون التأمني اإلجتاعيى الصعد  بعلقعنون  قم 

 :يلى رنه0286لسنة  1الصندوق  قم 

يشرت  الستحقعق املععش فى اعلة انتهعء خدمة املؤمن يليه لغري بلوغ السـن روالعجـف روالوفـعه    "

 :توافر الشرو  اآلتية ( االستقعلة التيسرييةاملععش املبكر مبع فيه )

 .طلب صرف املععشتقديم  .8

و يراي  يـد  تطبيـق    يلى األقلفعلية سنه  02مقدا هع  األجر األسعسىتوافر مدة إشرتاك فى  .5

 09من قعنون التـأمني اإلجتاـعيى الصـعد  بعلقـعنون  قـم       08راكع  الفقرة األخرية من املعدة 

 .يل  هذه املدة   8905لسنة 

 :كاع يراي  رال يدخل فى اسعب املدة املشع  إليهع املدد التعلية

 .من قعنون التأمني اإلجتاعيى 38املدة املشرتاة وفقًع ألاكع  املعدة  -ز 

مدد احلرب املبعيفة وفقًع ألاكع  قعنون التقعيـد والتـأمني واملععشـعت الصـعد  بعلقـعنون       -ح 

 (.9و 1معدة ) 8905لسنة  92 قم 



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 83)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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 .املدة املبعفة بواق   ب  املدة للعال فى املنعطق النعئية -  

حبســعب مــدة خدمــة العــعملني املــدنيني   8906لســنة  01املــدة املبــعيفة وفقــًع للقــعنون   -ي 

 .   حمعفظعت القنعة وسينعء مبعيفة يند تقدير املععش رو املكعفأةاملستبقني فى 

لسـنة   80مكـر  مـن قـعنون  قـم      95مـعدة  )املدة االفرتاضية فى اعالت االستقعلة التيسريية -ك 

 (بشأن نظع  الععملني املدنيني بعلدولة 8901

 فــى شــأن8998لســنة  5قــعنون )املــدة االفرتاضــية فــى اــعالت التقعيــد لوظــعئف قيعديــة    -ل 

يند اسعب املعـعش  (الوظعئف املدنية القيعدية فى اجلهعز األدا ى للدولة والقطعع العع 

 .الذى يتحال به الصندوق

 .ورية مدد رخرى قر ت رية قوانني ضاهع ملدة االشرتاك

رال يكون خعضعًع لتأمني الشيووخة والعجف والوفعة يف تع ي  تقديم طلب الصرف وفقـًع ألاكـع     .6

قـعنون التـأمني االجتاـعي     ، رو 8905لسـنة   09قعنون التأمني االجتاعي  الصعد  بعلقعنون  قم 

، رو قــعنون 8906لســنة  821يلــى رصــحعب األياــعل ومــن يف اكاهــم الصــعد  بعلقــعنون  قــم   

 .8901لسنة  52جتاعي  يلى الععملني املصريني يف اخلع ج الصعد  بعلقعنون  قم التأمني اال

 :و يرايى سداد كعفة املبعلمل املستحقة يليه و اخلعصة مبدد اإلشرتاك و يلى األخص مع يلى

 املبعلمل اليت مل تسدد و املقسطة يلى مخس سنوات رو  ب  األجر. 

  املرفق بقعنون التـأمني االجتاـعيى و   ( 6)للجدول  قم القياة احلعلية  ل قسع  املستحقة وفقًع

بعإلضـعفة إلـ     0220لسـنة    558املرفق بقـرا  وزيـر املعليـة  قـم     ( 0)حتسب وفقًع للجدول  قم 

 .إيعىل قياة األقسع  التى مل تسدد رو املؤجلة

و يف اعلــة يــد  قيــع  املــؤمن يليــه بعلســداد نقــدا يــتم اســعب احلقــوق التأمينيــة و خصــم     

ديونية من احلقوق التأمينية املستحقة دفعة واادة و فى اعلـة يـد  سـداد كعمـل املديونيـة      امل

 ".يتم ايقعف صرف املععش اتى سداد كعمل املديونيه



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 88)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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تنفيذًا ألحكام املـادة  1022لسنة  6782صدر قرار وزير الداخلية رقم  17/21/1022وبتاريخ 
ونشـر بالوقـائ   2772لسـنة  207القانون رقـم من قانون هيئة الشرطة الصادر ب(  5مكررًا  77)

 .1007يناير  1فى ( أ)تاب   2املصرية بالعدد 
 

  -:التنبيه على ما يليوفقًا ملا تقدم يتم 
الشرو  املطلوبة (  5مكر ًا  00) يشرت  الستحقعق املععش ملن حيعلون وفقًع ألاكع  املعدة  .8

  من قعنون التأمني االجتاعي 81من املعدة ( 5)الستحقعق املععش املبكر وفقًع ألاكع  البند 

 : وفقًع ملع يل8905لسنة  09الصعد  بعلقعنون  قم 

 .طلب صرف املععشتقديم  .ر 

و يراي  يـد  تطبيـق    يلى األقلفعلية سنه  02مقدا هع  األجر األسعسىتوافر مدة إشرتاك فى  .ب 

 09من قعنون التـأمني اإلجتاـعيى الصـعد  بعلقـعنون  قـم       08راكع  الفقرة األخرية من املعدة 

 .يل  هذه املدة   8905لسنة 

رال يكون خعضعًع لتأمني الشيووخة والعجف والوفعة يف تع ي  تقديم طلب الصرف وفقـًع ألاكـع     .ج 

قـعنون التـأمني االجتاـعي     ، رو 8905لسـنة   09قم قعنون التأمني االجتاعي  الصعد  بعلقعنون  

، رو قــعنون 8906لســنة  821يلــى رصــحعب األياــعل ومــن يف اكاهــم الصــعد  بعلقــعنون  قــم   

 .8901لسنة  52التأمني االجتاعي  يلى الععملني املصريني يف اخلع ج الصعد  بعلقعنون  قم 

 : اإلشرتاك و يلى األخص مع يل و يرايى سداد كعفة املبعلمل املستحقة يليه و اخلعصة مبدد

 املبعلمل اليت مل تسدد و املقسطة يلى مخس سنوات رو  ب  األجر. 

   تاـعيى  املرفـق بقـعنون التـأمني االج   ( 6)القياة احلعلية  ل قسع  املستحقة وفقًع للجدول  قـم

إلـ   بعإلضـعفة   0220لسـنة    558املرفق بقرا  وزير املعليـة  قـم   ( 0)حتسب وفقًع للجدول  قم و

 .إيعىل قياة األقسع  التى مل تسدد رو املؤجلة



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 85)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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و يف اعلــة يــد  قيــع  املــؤمن يليــه بعلســداد نقــدا يــتم اســعب احلقــوق التأمينيــة و خصــم     

املديونية من احلقوق التأمينية املستحقة دفعة واادة و فى اعلـة يـد  سـداد كعمـل املديونيـة      

 ".يتم ايقعف صرف املععش اتى سداد كعمل املديونيه

ايتبع ًا من رول الشهر (  5مكر ًا  00) يستحق املععش ملن حيعلون للاععش وفقًع ألاكع  املعدة  .0

 .الذى قد  فيه طلب الصرف

 888)وفقًع ألاكع  املعدة (  5مكر ًا  00) تسوى مععشعت من حيعلون للاععش وفقًع ألاكع  املعدة  .3

من قعنون التأمني  81من املعدة ( 5)من قعنون رفراد هيئة الشرطة وراكع  البند (  3مكر ًا 

 :وذلك وفقًع ملع يلى( املععش املبكر) 8905لسنة  09االجتاعيى الصعد  بعلقعنون  قم 

 :املعاش املستحق عن األجر األساسي:أوالً 

           حيدد رجر التسوية يف هذه احلعلة بأقصـى مربـو  الرتبـة الـيت كـعن يشـغلهع مبـعفًع إليـه العـلوات

 .، رو رجر االشرتاك األخري ريهاع ركرب 0225ل جر األسعسى اتى يلوة اخلعصة اليت ضات 

 مععدلة اسعب املععش: 

 8 مدة االشرتاك بعلشهو  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×  رجر التسوية   

 .(9)جدول املععمل املقعبل للسن من  80 

   مــن رجــر االشــرتاك األخــري ومبــع ال جيــعوز احلــد األقصــى   % 822احلــد األقصــى النســيب للاعــعش

 .الرقا  للاععش طبقًع لقعنون التأمني االجتاعي 

   جنيه 35جنيه وحبد رقصى  02من قياته حبد ردنى % 05يفاد املععش بواق. 

 : مالحظات

   املـدة الفائـدة يـن املـدة الـيت تعطـى احلـد        يستحق املؤمن يليه تعويض من دفعة واادة يـن

 .األقصى يف املععش



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 86)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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        ــة الععمــة بقياــة الفــرق بــني املعــعش ــًع للقوايــد الععمــة وتتحاــل اخلفان يــتم اســعب املعــعش وفق

 .احملسوب وفقًع للقوايد الععمة واملععش احملسوب وفقًع ملعسبق

ــى   يكــون ــعشاحلــد األدن ــع ًااملســتحق  للاع ــه 522) 8/0/0286مــن  ايتب  ةشــهريًع شــعمًل كعفــ  (جني

 .الفيعدات واإليعنعت
 

 

 
  

 :املعاش املستحق عن األجر املتغري: ثانياً 

 .األجر املتغري وفقًع للقوايد الععمة بقعنون التأمني االجتاعي يسوى املععش ين 
 :من قانون التأمني االجتماعي 225زيادة املعاش وفقًا ألحكام املادة : ثالثاً 

ى للاسعيدة ـــاحلد األقص)  جتاعياليفاد املععش املستحق بواق  الفرق بني قياة مععش الباعن ا

 .ياة املععش فى تع ي  االستحقعقمن إيعل  ق% 33و( الشهرية الباعنية

 :1022لسنة  20احلد األدنى للمعاش وفقًا ألحكام املادة الثانية من القانون : رابعاً 



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 80)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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 (97) مادة
 97/  9السؤال رقم 

شهو ، وانتهت خدمتـه بعالنقطـعع    3 و سنوات 9مؤمن يليه لديه مدة خدمة تأمينية بعلقطعع احلكوم  

ين العال، ثم أ التأمني يليه كصعاب يال بعلصندوق العع  و اخلـعص، ثـم تقـد  للانطقـة التأمينيـة      

يـن مـدة اشـرتاكه بعلقطـعع      املعـعش  بطلب بعد بلوغه سـن السـتني لصـرف   التعبعة للصندوق احلكوم  

فهل حيق له صـرف املعـعش وفقـًع ألاكـع  قـعنون التـأمني       بشهر،  65احلكوم  وذلك قبل بلوغه سن الـ

 ؟8905لسنة  09االجتاعيى الصعد  بعلقعنون  قم 

 :اإلجابة
 :يلى رنه 8905لسنة  09 قم جتاعي  الصعد  بعلقعنون من قعنون التأمني اال 39تنص املعدة 

نتقعلــه مــن راــد القطعيــعت التعبعــة ألاــد   إاعلــة  نتهــعء خدمــة املــؤمن يليــه يف إيفــرتض يــد  "

مععش ين املدة األوىل،  التأمينعت إىل قطعع يتب  الصندوق اآلخر ولو كعن صعاب اق يف  صندوق

 . صندوق وااد نتهعء خدمته كاع لو كعنت مدة اشرتاكه ييعهع يفإوتسوى اقوقه يند 

 

 تـع ي  انتهـعء خدمتـه مبسـتحقعته يـن ييـ  مـدد اشـرتاكه يف         يتبعـه يف  يالـذ  ويلتف  الصندوق

قبـعهع املـؤمن   الـيت   املععشأولتعويبأواملكعفأة بنسبة املـدة يف  التأمني ويتحال كل صندوق بنصيبه

يليه فيـه إىل مـدة االشـرتاك الكليـة ويـؤدى الصـندوق األول إىل الصـندوق اآلخـر القياـة الررةعليـة           

 .املععش مقد ة وفقًعجلدول يصد  به قرا  من وزير التأمينعتيف  لنصيبه

 

شــرتاكًع إاملــؤمن يليــه ينهــع   يردالــيت  هــذا التــأمني املــدد  وتــدخل ضــان مــدة االشــرتاك يف 

لسنة  821اكاهم الصعد  بعلقعنون  قم يف  يلى رصحعب األياعل ومنجتاعي  وفقًعلقعنون التأمني اال

لسـنة   52اخلع ج الصعد  بعلقـعنون  قـم   يف  للععملني املصرينيجتاعي  لقعنون التأمني االوفقعً ،و8906

املععش بقرا  من  ئيس اجلاهو يةبنعء يف  املشع  إليهع وكيفية اسعبهعد وحتدد قوايد ضم املد 8901

 ."يلى يرض وزير التأمينعت

 األحكام العامة
 



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 81)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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ايد التـى  يف شـأنعلقو 8916لسـنة  (  60)قرا   ئيس يهو ية مصر العربية قم من ( 5)املعدة وتنص 

 :يلى رنهتتب  يف اعالت االنتقعل بني رنظاة التأمني اإلجتاعيى

يف اعلة انتقعل املؤمن يليه الـذي لـه مـدة اشـرتاك موجبـة السـتحقعق معـعش الشـيووخة وفقـًع          " 

مــن قــعنون التـأمني اإلجتاــعيى إىل بــعل انطبـعق قــعنون التــأمني   ( 81)مــن املـعدة  ( 6)حلكـم البنــد  

املصريني يف اخلع ج فيجب يند بلوغه سن الستني إيتبع ه صـعاب معـعش وفقـًع     اإلجتاعيى للععملني

شـهرًا ويسـوى مععشـه يـن باـوع مـدد        812هلذا القعنون األخري ولـو مل يبلـمل باـوع مـدد اشـرتاكه      

اشرتاكه بعيتبع هع وادة واادة ومبرايعة نسب احلسـعب املنصـوص يليهـع يف القـعنون اخلـعص بكـل       

ط رجر رو دخل تسوية املعـعش عاـوع مـدد االشـرتاك وفـى اعلـة اسـتارا ه        مدة ويلى رسعس متوس

ــًع لقــعنون التــأمني       ــه احلــق يف صــرف املعــعش املســتحق وفق يف االشــرتاك بعــد ســن الســتني يكــون ل

اإلجتاعيى ويند إستحقعق الصرف وفقـًع لقـعنون التـأمني اإلجتاـعيى للعـعملني املصـريني يف اخلـع ج        

 .من هذا القرا  حبسب األاوال ( 8)رو املعدة ( 3)ع  املعدة يسوى املععش وفقًع ألاك

يلــى جتاــعي  مني االأويف اعلــة انتقــعل املــؤمن يليــه املــذكو  إىل بــعل انطبــعق قــعنون التــ   

رصحعب األياعل ومن يف اكاهم فيكون له احلق يند بلوغه سن الستني يف طلب صرف مععش وفقـًع  

ــًع لقــعنون التــأمني    وتتبــ  يف شــأجتاــعي  لقــعنون التــأمني اال ن تســوية اقوقــه يــن مــدة اشــرتاكه وفق

مـن هـذا القـرا     ( 8)رو املـعدة  ( 3)يلى رصحعب األياعل ومن يف اكاهم راكـع  املـعدة   جتاعي  اال

 ."حبسب األاوال

مـن القسـم األول مـن منشـو  يـع  وزا ة التبـعمن       ( راكـع  يعمـة  :  ابعـعً )من البنـد  ( 3)البند  نصوي

بشأن قوايـد تسـوية احلقـوق التأمينيـة يف اـعالت االنتقـعل بـني رنظاـة          0280نة لس 0االجتاعي   قم 

 :يلى رنه التأمني االجتاعي 

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

ومستار يف االشرتاك فيـه وكعنـت    8906لسنة  821املؤمن يليه اخلعض  ألاكع  القعنون  قم  – 3

له احلق يند بلوغه سـن السـتني يف    فيكون 8905لسنة  09له مدة اشرتاك سعبقة وفقًع للقعنون 



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 89)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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طلب صرف املععش ينهع من الصندوق املوتص متى توافرت شرو  استحقعق املععش طبقـًع  

 ."8905لسنة  09من قعنون التأمني االجتاعي   قم  81من املعدة  6ألاكع  البند 

 

يتبح رنه حيق للاؤمن يليه التقد  بطلب لصـرف احلقـوق التأمينيـة يـن مـدة       ويف ضوء ما سبق

ينـد بلوغـه سـن     8905لسـنة   09 وفقًع ألاكع  قعنون التأمني االجتاعيى الصعد  بعلقعنون  قـم االشرتاك 

ويسـتار يف صـرف املعـعش إىل رن تتـوافر رادرسـبعب االسـتحقعق وفقـًع         ،65وقبل بلوغه سن الـ  62الـ 

لسـنة   821يلى رصحعب االياعل ومن يف اكاهم الصعد  بعلقعنون جتاعي  عنون التأمني االألاكع  ق

قرا   ئيس يهو ية مصـر العربيـة   من 8، ويف هذه احلعلة يتم تسوية احلقوق التأمينية وفقًع للاعدة8906

 .8916 لسنة 60  قم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 02)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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 (62)مادة 
 62/  6: السؤال رقم

يلى رسعسه تكلفة املدة املشرتاة وفقًع ألاكع  الفقرة الثعلثة من املـعدة   مع هو األجر الذي حيسب

 ؟8905لسنة  09من قعنون التأمني االجتاعي  الصعد  بعلقعنون  قم  88

 :اإلجابة
 :يلى رن 8905لسنة  09 قم جتاعي  من قعنون التأمني اال بند   (5)تنص املعدة 

 هصـلية لقـعء يالـ   ألا همن مقعبل نقدي من جهة يال كل مع حيصل يليه املؤمن يليه: االشرتاكرجر -  

 :ويشال  األصل

 : ويقصد به، األجراألساسي .8

األجر املنصوص يليه يف اجلداول املرفقة بنظم التوظف بعلنسبة للاؤمن يليهم من الععملني  -ر 

ومـع يبـعف إليـه مـن يـلوات خعصـة رو       ( 0)مـن املـعدة   ( ر)بعجلهعت املنصوص يليهع يف البنـد  

نصوص يليه بعقد العال ومع يبعف إليه من يلوات مستبعدًا منـه العنعصـر الـيت تعتـرب     األجر امل

جفءًا من األجر املتغري، وذلـك بعلنسـبة للعـعملني الـذين تـربطهم بعجلهـعت املشـع  إليهـع يلقـة          

 .تععقدية رو يرضية حبسب األاوال

عضــعني ألاكــع  قــعنون واســتثنعًء ممــع تقــد  يتحــدد رجــر االشــرتاك األسعســ  للاــؤمن يلــيهم اخل  

 :وفقًع ملع يل  0285لسنة  81اخلدمة املدنية الصعد  بعلقرا  بقعنون  قم 

 .بعلنسبة للاؤمن يليهم املوجودين بعخلدمة يف هذا التع ي  32/6/0285األجر األسعس  يف  -8

يتحـدد األجـر األسعسـ  هلـم      32/6/0285بعلنسبة للاؤمن يليهم الذين يلتحقون بعخلدمة بعد  -0

 .وفقًع للجدول الذي يصد  به قرا ا من وزير التأمينعت بعلتنسيق م  وزير املعلية

سنويًع يف رول يوليو من كل يع  منسـوبة  ( 9)%نسبة ( 0)، (8)ويبم إىل األجر املشع  إليه بعلبندين 

 .إليه يف شهر يونيو السعبق



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 08)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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منـه العنعصـر الـيت تعتـرب      األجر املنصوص يليه بعقد العال ومع يطرر يليه من يـلوات مسـتبعداً   -ب 

مــن ( ب، ج)جــفءًا مــن األجــر املــتغري بعلنســبة للاــؤمن يلــيهم املنصــوص يلــيهم يف البنــدين  

 (.0)املعدة 

 :ويف يي  األاوال يرايى يف األجر األسعس  مع يأت 

ــع يف         - ــل منهاـ ــة كـ ــر بقياـ ــذا األجـ ــنوي هلـ ــى السـ ــى واألقصـ ــدان األدنـ ــدد احلـ يتحـ

منسـوبة إىل كـل   %( 82)رول يوليو من كـل يـع  بنسـبة     ،ويتم زيعدتهاع سنويًع8/0/0288

منهاع يف شهر يونيو السعبق، ويف حتديد احلـدين املشـع  إليهاـع يرايـى جـرب كـل مـن        

 .احلدين األدنى واألقصى الشهري إىل رقرب يشرة جنيهعت

 إذا كعن األجر كله حمسوبًع بعإلنتـعج رو بعلعاولـة فيعتـرب هـذا األجـر     ( ر/8)مبرايعة البند  -

 .رجرًا رسعسيًع

 :املؤمن يليه ويلىعألخص هويقصد به بعق  مع حيصل يلي:األجر املتغري .0

 .احلوافف -ر 

 .العاوالت -ب 

 .الوهبة -ج 

البدالتوحيدد  ئيس بلس الوز اءبنعء يلى يـرض وزيـر التأمينـعت البـدالت الـيت ال       -د 

 .من ينعصر رجر االشرتاك تعترب ينصرًا

 .األجو  اإلضعفية -ه 

 .ععديةالهود غري اجلالتعويض ين  -و 

 .إيعنة غلء املعيشة -ز 

 .العلوات االجتاعيية -ح 

 .العلوة االجتاعيية اإلضعفية -  

 .املنح اجلاعيية -ي 

 .ة اجلاعييةأاملكعف -ك 



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 00)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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 . بعحألنصيب املؤمن يليه يف ا -ل 

 .مع زاد يلى احلد األقصى ل جراألسعس  -  

 .األجراينعصر هذالتأمينعت قرا ًا بقوايد اسعب  رويصد  وزي

جبهة العال األصلية العال املنتدبإليهعملؤمن يليـه طـول الوقـت      األصلويعترب يف اكم العال 

 .رو املعع  إليهداخل البلد

جنيه شـهريًع ويـفاد هـذا احلـد     822ويف يي  األاوال يتعني رال يقل رجر االشرتاك التأميين ين 

يقل رجر االشرتاك سنويًع، يلى رال ( %82)سنويًع ملدة مخس سنوات ثم تعدل الفيعدة إل  ( %05)بنسبة 

 ".التأميين ين احلد األدنى ألجر االشرتاك التأميين احملدد وفقًع لقعنون العال

 :يلى رن 0220لسنة  558من قرا  وزير املعلية  قم ( 81)وتنص املعدة 

يقصد بأجر االشرتاك كل مع حيصل يليه املؤمن يليه من مقعبـل نقـدي مـن جهـة يالـه األصـلية       "

 :يشاللقعء ياله األصل  و

 :ويقصد به ،األجر األسعسى :رواًل

للدولة واهليئعت الععمـة والقطـعع العـع  وقطـعع      اإلدا يبعلنسبة للاؤمن يليهم الععملني بعجلهعز  -8

 : األياعل العع  الذين تربطهم جبهعت يالهم يلقة يال الئحية

 . اجلداول املرفقة بنظم التوظف ومع يبم إليه من يلوات يفاألجر املنصوص يليه 

للدولـة واهليئـعت الععمـة ممـن خبـعواألاكع        اإلدا يبعلنسبة للاؤمن يليهم الععملني بعجلهعز  -0

 .قعنون اخلدمة املدنية

بعلنسـبة للاـؤمن يلـيهم املوجـودين بعخلدمــة      32/6/0285 األسعسـيف  األجـر   -ر 

 .هذا التع ي  يف

يتحدد األجر  32/6/0285يليهم الذين يلتحقون بعخلدمة بعد  بعلنسبة للاؤمن -ب 

 .املرفق( 83)هلم وفقًع للجدول  قم  األسعس 



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 03)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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سنويًع يف رول يوليو مـن كـل يـع  منسـوبة     % 9نسبة ( ب) ،(ر)ويبم إىل األجر املشع  إليه بعلبندين 

 .يلى رن تستقط  من األجر املتغري ،يف شهر يونيو السعبق األسعس إىل األجر 

الـذين تـربطهم جبهـعت    ( 0 ،8)بعلنسبة للاؤمن يليهم الععملني بعجلهعت املشـع  إليهـع بعلبنـدين     -3

 :يالهم يلقة يال تععقدية رو يرضية

األجر املنصوص يليه بعقد العال ومع يببعف إليه من يلوات رو زيعدات حبسب األاوال مستبعدًا 

 .و األجر اليوم  املستحقتعترب جفءًا من األجر املتغري ر اليتمنه العنعصر 

بعلنسبة للاؤمن يليهم الععملني بعلقطعع اخلعص واملشتغلني بعألياعل املتعلقة خبدمة املنعزل  -8

 : ورفراد رسرة صعاب العال الذين يعالون لديه ويعوهلم

تعترب جـفءًا   اليتاألجر املنصوص يليه بعقد العال ومع يطرر يليه من يلوات مستبعدًا منه العنعصر 

 .من األجر املتغري

 :األجر األسعس  مع يأت  يفوفى يي  األاوال يرايى 

 يفجنيهًع شهريًعويتم زيعدتـه سـنويًع    812بقياة  8/0/0286 يفيتحدد احلد األدنى هلذا األجر  -ر 

 .شهر يونيو السعبق يفمنسوبة إليه % 82رول يوليو من كل سنة بنسبة 

جنيهًع شـهريًع ويـتم زيعدتـه سـنويًع      8082بقياة  8/0/0286 يفر يتحدد احلد األقصى هلذا األج -ب 

 .شهر يونيو السعبق يفمنسوبة إليه % 82رول يوليو بنسبة  يف

 .األقصى الشهري إىل رقرب يشرة جنيهعتين األدنى وويرايى جرب احلد

رًا رسعسيًع مبـع  إذا كعنعألجركله حمسوبًع بعإلنتعج رو بعلعاولة فيعترب هذااألجررج( ر)مبرايعة البند  -ج 

 . ال جيعوز احلد األقصى املشع  إليه سنويًع

 :األجراملتغري، ويقصد به: ثعنيًع

 :مع حيصل يليه املؤمن يليه ويلى األخص بعق 

 .احلوافف -8

 .العاوالت -0

 :شأنهع الشرو  اآلتية يفالوهبة، متى توافرت  -3



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 08)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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مئوية حمددة مقـدمًع  رن يكون قد جرى العرف بأن يدفعهع يالء املنشأة يلى رسعس نسبة  -ر 

 .من املبعلمل املستحقة يلى العالء

 .رن يكون هلع صندوق مشرتك بعملنشأة توض  فيه اصيلتهع لتوزيعهع بني العاعل -ب 

رن يكون هنعك قوايد متفق يليهع بـني  ب العاـل والعاـعل حتـدد مبوجبهـع كيفيـة توزيعهـع         -ج 

 .يليهم

مـن رجـر االشـرتاك وفقـًع لقـرا   ئـيس بلـس         اًءفل تعترب جف التعليةالبدالت، فياع يدا البدالت -8

 :8918لسنة  609الوز اء  قم

تصرف للاؤمن  اليتوبدل السفر وبدل ابو  اجللسعت وغريهع من البدالت  االنتقعلبدل  -ر 

 .يليه مقعبل مع يتكلفه من ريبعء تقتبيهع رياعل وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التاثيل

تصـرف مقعبـل مفايـع     الـيت  ة وغريهـع مـن البـدالت    بدل السكن وبدل امللبس وبدل السـيع  -ب 

 . يينية

تستحق نتيجة ندب املؤمن يليه بعض الوقت داخل جهة يالـه األصـلية رو    اليتالبدالت  -ج 

 .خع جهع

 .تستحق للاؤمن يليه ملواجهة ريبعء املعيشة خع ج البلد اليتالبدالت  -د 

 االشـرتاك األسعسـ   قياـة رجـر    االشـرتاك ويشرت  رال جيعوز باوع البـدالت املسـتبعدة مـن رجـر     

 . للاؤمن يليه

 .األجو  اإلضعفية-5

 .ععديةالهود غري اجلالتعويض ين -6

 .إيعنة غلء املعيشة-0

 .جتاعييةالعلوات اال-1

 .جتاعيية اإلضعفيةالعلوة اال-9

 .املنح اجلاعيية-82

 .املكعفآت اجلاعيية-88



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 05)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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 .األ بعح يفنصيب املؤمن يليه -80

 .األسعس مع زاد يلى احلد األقصى ل جر -83

 .األسعس مل يتم ضاهع ل جر  اليتالعلوات اخلعصة -88

 .ويعترب يف اكم األجر املتغري الفرق بني األجر حمل االشرتاك، واحلد األدنى املقر  قعنونًع

سـنويًع،   ًعجنيهـ  05302يكون احلد األقصى ألجر االشـرتاك املـتغري بواقـ      8/8/0286وايتبع ًا من 

نهعيـة   يفمـن احلـد األقصـى هلـذا األجـر      % 85بداية كـل سـنة ميلديـة بنسـبة      يفويفاد احلد األقصى 

إىل رقـرب يشـرة    الشـهري يرايى جرب احلد األقصى  السنويالسنة السعبقة، وفى حتديد احلد األقصى 

 .جنيهعت

جنيـه شـهريًع    822يـن   8/0/0286وفى يي  األاوال يرايى رال يقل إيعل  رجر االشرتاك يف 

ملـدة مخـس   نهعيـة السـنة السـعبقة     يفمن احلد األدنى هلـذا األجـر   سنويًع % 05ويفاد هذا احلد بنسبة 

ين احلد األدنى ل جو  احملـدد وفقـًع لقـعنون     ، يلى رال يقلسنويًع%82سنوات، ثم تعدل الفيعدة إىل 

 ".املشع  إليه العال

 

األخـري مـ  مرايـعة    ى رسعس رجر اشرتاك املؤمن يليـه األسعسـ  حتسب التكلفة يلى  ووفقًا ملا سبق

 .رال يقل ين احلد األدنى ألجر االشرتاك يف تع ي  تقديم طلب الشراء

 يفويـتم زيعدتـه    جنيهـًع شـهريعً   812بقياـة   8/0/0286 يف األسعسـ    جـر ليتحدد احلد األدنـى  و

بقياــة  8/0/0280، لــذا حيــدد فــى شــهر يونيــو الســعبق يفمنســوبة إليــه % 82بنســبة  0280رول يوليــو 

 .جنيه 022022

  



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 06)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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 (51)مادة 
 51/  5السؤال رقم 

 ،% 82 نسبته بـ   قد ت خلفت لديه يجف إصعب يال للدولة إلصعبة يتعرض مؤمن يليه بعجلهعز اإلدا 

فكيف يـتم اسـعب    جهة ياله،خر له لدى آلعد  وجود يال خدمته إنهعء وقد ردت تلك اإلصعبة إىل 

ومــع هــو تــع ي  اســتحقعق   تــأمني الشــيووخة والعجــف والوفــعة؟  تــأمني إصــعبعت العاــل ويف  مععشــه يف

وتـع ي  انتهـعء اخلدمـة     05/82/0286  كل التأمينني إذا كعن تع ي  ثبوت العجـف اإلصـعب   املععش يف

 ؟من يدمهإلصعب  مععش العجف ا رية زيعدات يلىوهل يستحق  ؟5/8/0280

 :اإلجابة
 :يلى رن 8905لسنة  09علقعنون  قم الصعد  بجتاعي  من قعنون التأمني اال 58تنص املعدة 

مـن األجراملنصـوص يليـه    % 12إذا نشأ ين إصعبة العال يجف كعم ووفـعة سـوى املعـعش بنسـبة      "

وال يقـل  ( 02)مبعال يفيد يلى احلد األقصى املنصوص يليه بـعلفقرة األخـرية مـن املـعدة     ( 89)بعملعدة 

 (.08)ين احلد األدنى املنصوص يليه بعلفقرة الثعنية من املعدة 

 كل مخسسنوات اتى بلوغ املؤمن يليه سـن السـتني اقيقـةرواكاعً   %5ويفاد هذا املععش بنسبة 

مـن املعـعش ينـد     وتعتـرب كـل زيـعدة جـفءاً     ،يف إنهعء خدمـة املـؤمن يليـه    إذا كعن العجفروالوفعة سببًع

 ".حتديد مبلمل الفيعدة التعلية

 :قعنون يلى رنذات المن  50تنص املعدة و

يسـعوى   ستحق املصعب مععشـعً إفأكثر %  35 ـتقد  نسبته بإذا نشأ ين اإلصعبة يجف جفئى مستديم " 

 .(58)نسبة ذلك العجف من املععش املنصوص يليه بعملعدة 

خر له لـدى صـعاب   آيليه لثبوت يد  وجود يال خدمة املؤمن وإذا ردى هذا العجف إىل إنهعء 

ًعحلكم الفقـرة األخـرية   يـفاد مععشـهوفق  ( 81)مـن املـعدة   ( 3)نصوص يليهع بعلبنـد  العال وفقًعللقوايد امل

 ".من املعدة السعبقة

 يف تأمني إصابات العمل
 



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 00)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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 :يلى رن 0220لسنة  558من قرا  وزير املعلية  قم ( 880)وتنص املعدة 

يسوى املععش يف اعلة انتهعء اخلدمة بسبب العجف اجلفئ  املسـتديم مـ  صـدو  قـرا  اللجنـة      "

صعاب العال، ريًع كعنـت  بعد  وجود يال منعسب للاؤمن يليه لدى ( 826)املنصوص يليهع بعملعدة 

مدة االشرتاك وبعلنسبة للقطعع اخلعص فيلف  توافر مدة اشرتاك يف التأمني مقدا هع ثلثة رشهر متصـلة  

من قعنون ( 81)رو ستة رشهر متقطعة يلى األقل وذلك م  يد  اإلخلل بعإلستثنعءات الوا دة بعملعدة 

 : وفقًع ملع يل جتاعي  التأمني اال

 8 بعلشهو مدة االشرتاك  

 ـــــــــــــــــ ×ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ×  رجر التسوية

 80 85 

 : م  مراعاة مايلي
من رجر التسوية، ويـفاد  % 52رال يقل املععش املستحق ين األجر األسعس  رو األجر املتغريين  -8

 .من رجر التسوية% 12احملسوب بنسبة املععش مبقدا  نصف الفرق بينه وبني قياة املععش 

 .من رجر التسوية% 12رال يفيد املععش املستحق ين األجر األسعس  رو األجر املتغريين  -0

جنيهًع وحبـد   02من قياته حبـد ردنى % 05يـفاد املعـعش املستحـق ين األجـر األسعس  بواق   -3

 (.8990نة لس 32املعدة السعبعة من القعنون  قم )جنيهع شهريًع  35رقصى 

جنيهـًع شـهريًع ويـفاد هـذا احلـد مبقـدا         82رال يقل املععش املستحق ين األجـر األسعسـ  يـن     -8

مخســة جنيهــعت يــن كــل يــلوة خعصــة ضــات ل جــر األسعســ  يف تــع ي  إســتحقعق املعــعش   

 . 8/0/0225ومشرتك ينهع يف تع ي  انتهعء اخلدمة وذلك اتى العلوة اليت ضات يف 

ى ـاحلــد األقصــ)جتاــعي  املســتحق بواقــ  الفــرق بــني قياــة معــعش البــاعن اال يــفاد املعــعش  -5

من إيعل  قياة املععش يف تع ي  االستحقعق، م  مرايـعة  % 33و( للاسعيدة الشهرية الباعنية

 .من هذا القرا ( 802)القوايد الوا دة بعملعدة 



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 01)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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الفيـعدات واإليعنـعت يـن    شـعمًل كعفـة    8/0/0286ال يقل إيعل  املععش املستحق ايتبع ًا من  -6

 ."جنيه 522

 : واملتغري وفقًع ملع يل  ين األجرين األسعس اإلصابىاملعاش يتم تسوية  ووفقًا لذلك فإنه

 .(نسبة العجف% )82× %12×  من قعنون التأمني االجتاعيى  89املعدة رجر التسوية وفقًع ألاكع  

 .ويستحق هذا املععش ايتبع ًا من تع ي  ثبوت العجف

سـنوات اتـى بلـوغ املـؤمن يليـه سـن        كـل مخـس   %5بنسبة  اإلصعب  يفاد هذا املععش يلى رن

 . من املععش يند حتديد مبلمل الفيعدة التعلية وتعترب كل زيعدة جفءًا ،اكاًع رو الستني اقيقة

مــن قــرا  وزيــر ( 880)تــأمني الشــيوخة والعجــف والوفــعة وفقــًع ألاكــع  املــعدة   ويســوى املعــعش يف

 .كاع جعء بععلية 0220لسنة  558 قم  املعلية

هـذا التـع ي     ول الشهر الذى انتهت فيه اخلدمـة، يلـى رن جياـ  يف   رويستحق هذا املععش من 

 .بني مععش تأمني الشيووخة والعجف والوفعة ومععش تأمني إصعبة العال بدون ادود

  



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 09)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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 (212)مادة 
  212/  2السؤال رقم 
ثـم صـد  هلـع قـرا      اصلت يلى إجعزة خعصة بدون رجر لغـري العاـل ملـدة ثلثـة رشـهر،       عمؤمن يليه

فاـع هـ     ثم قعمت بعستل  العال بعد انتهعء مدت  اإلجعزة، ملدة ثلثة رشهر رخرى، إلجعزةابتجديد 

 ؟مواييد سداد االشرتاكعت بعلنسبة هلع
 : اإلجابة

 :يلى رن 8905لسنة  09الصعد  بعلقعنون  قم جتاعي  من قعنون التأمني اال 806تنص املعدة 

 :شرتاكعت ين املدد اآلتية وفقًعللقوايد واألاكع  املبينة قرين كل منهعإلتستحق ا "

8- .......... 

يف  يلتــف  املــؤمن يليــه حبصــته واصــة صــعاب العاــل  : جــازات اصاصــة بــدون أجــرإلمــدد ا -0

لتـأمني وحتــدد مواييـد إبــداء   يعشـرتاكه ف إاسـعبهع ضـان مــدة   يف  شـرتاكعت وذلـك إذا  غــب  إلا

 .شرتاكعتبقرا من وزير التأمينعتإلالرغبة ورداء ا

"........ 

بشأن القوايد املنفذة لقـعنون التـأمني    0220لسنة  558من قرا  وزير املعلية  قم  58تنص املعدة 

 :يلى رن 8905لسنة  09 قم جتاعي  اال
املسـتحقة وفقـًع حلكـم املـعدة السـعبقة يـن كـل سـنة يلـى          يلتف  املؤمن يليه بأداء اإلشرتاكعت "

 .اده من سنوات مدة اإلجعزة خلل شهر من تع ي  إنتهعء سنة اإلجعزة

ويف اعلة ختلفه ين السداد خلل هذا امليععد يلتـف  بـأداء مبلـمل إضـعيف وفقـًع للنسـبة احملـددة        

ل الشهر التعل  إلنتهعء سنة اإلجعزة ين املدة من روجتاعي  من قعنون التأمني اال( 809)بنص املعدة 

 .واتى نهعية شهر السداد

تـأمني الشـيووخة    مـن تـع ي  حتقـق واقعـة االسـتحقعق يف      رشـهر وإذا مل يتم السداد خلل ثلثة 

مل يــتم ســداد املبــعلمل   والعجــف والوفــعة مبعرفــة املــؤمن يليــه رو املســتحقني ينــه فتعتــرب املــدة الــيت   

 يف قواعد حساب االشرتاكات
 



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 32)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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 ".غري مشرتك ينهعمدة  ةاملستحقة ينهع يف هذه احلعل

 :من ذات القرا  يلى رن 56وتنص املعدة 

اعلة يـد  قيـع  املـؤمن يليـه بسـداد االشـرتاكعت املسـتحقة يليـه يـن مـدة اإلجـعزة اتـى              يف"

تع ي  يودته إىل العال يلتف  صعاب العال بتحصيلهع مبعفًع إليهع املبعلمل اإلضـعفية مـن رجـر املـؤمن     

دد قياة املشع  إليه وحتجتاعي  املرفق بقعنون التأمني اال( 6)يليه بطريق التقسيط وفقًع للجدول  قم 

القسط يلى رسعس سن املؤمن يليه يف رول الشهر التـعل  لتـع ي  العـودة إىل العاـل رو الشـهر التـعل        

اق ويلتف  صعاب العال بسداد األقسـع  املشـع  إليهـع للصـندوق املوـتص يف      الإلبداء الرغبة ريهاع 

رو إبــداء الرغبــة اســب املواييــد الدو يــة ايتبــع ًا مــن رجــر الشــهر التــعل  لتــع ي  العــودة إىل العاــل   

 . األاوال

وإذا كعنت قياة القسط جتعوز  ب  األجر فيجـوز للاـؤمن يليـه طلـب رداء هـذه املبـعلمل بإاـدى        

 "(.31)الوا دة بعملعدة ( 3، 0)الوا دتني بعلبندين  طريقيت السداد

مـدة  كعمـل  حيق للاؤمن يليهع يف احلعلة املعروضة سـداد اشـرتاكعت اإلجـعزة يـن      وفقًا ملا تقدم

 .إىل العال عيودتهئهع وخلل شهر من تع ي  إنتهع (رشهر الستة)األجعزة 

بأداء مبلمل إضعيف وفقًع للنسـبة احملـددة    تلتف ين السداد خلل هذا امليععد  التولفويف اعلة 

 مــدةنتهــعء يــن املــدة مــن رول الشــهر التــعل  ال جتاــعي  مــن قــعنون التــأمني اال( 809)بــنص املــعدة 

 .اإلجعزة واتى نهعية شهر السداد

اتى تع ي   ةين مدة اإلجعز عبسداد االشرتاكعت املستحقة يليه عاعلة يد  قيع  املؤمن يليه يفو

االشــرتاكعت واملبــعلمل )بتحصــيل املبــعلمل املســتحقة يليهــع  إىل العاــل يلتــف  صــعاب العاــل   عيودتهــ

املرفــق بقــعنون التــأمني  ( 6)لجــدول  قــم بطريــق التقســيط وفقــًع ل  عمــن رجــر املــؤمن يليهــ ( اإلضــعفية

 .االجتاعي 

  



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 38)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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  212/  7السؤال رقم 
يتبـع ًا  امؤمن يليهع بعجلهعز اإلدا ي للدولة اصلت يلى إجعزة خعصة لغـري العاـل ملرافقـة الـفوج     

، ويند العودة واستل  وكعنت قد ربدت الرغبة يف االشرتاك ينهع6/9/0286واتى  03/82/8918من 

املرفــق بقــعنون ( 6)وفقــًع للجــدول  قــم  يليهــع بتقســيط املبــعلمل املســتحقةالعاــل مل تقــم جهــة العاــل 

 .06/5/0280بتع ي   ببلوغ السن عوأ انهعء خدمته، التأمني االجتاعي 

؟ وهــل يــتم تطبيــق راكــع  كتــعب دو ي   فاــع هــو االجــراء الــذي يــتم اختــعذه ايــعل املــذكو ة   

 ؟ومدى تأثري ذلك يلى اقوقهع التأمينية يلى اعلتهع؟ 0285لسنة  8الصندوق  قم 

 : اإلجابة
 :يلى رن 8905لسنة  09الصعد  بعلقعنون  قم جتاعي  من قعنون التأمني اال 806تنص املعدة 

 :شرتاكعت ين املدد اآلتية وفقًعللقوايد واألاكع  املبينة قرين كل منهعإلتستحق ا "

3- .......... 

يف  يلتــف  املــؤمن يليــه حبصــته واصــة صــعاب العاــل  : جــازات اصاصــة بــدون أجــرإلمــدد ا -8

لتـأمني وحتـدد مواييـد إبـداء     ا شـرتاكه يف إاسعبهع ضان مـدة  يف  شرتاكعت وذلك إذا  غبإلا

 .شرتاكعتبقرا من وزير التأمينعتإلالرغبة ورداء ا

"........ 

 :من ذات القعنون يلى رن 856وتنص املعدة 

 األاــوال قبــل رصــحعب األياــعل  رييلــى  االجتاــعي القوميــة للتــأمني تســقط اقــوق اهليئــة  "

 ".االستحقعق ملستفيدين بعنقبعء مخس يشرة سنة من تع ي اواملؤمن يليهم ورصحعب املععشعت و

بشـأن القوايـد املنفـذة لقـعنون      0220لسـنة   558من قـرا  وزيـر املعليـة  قـم      56تنص املعدة كاع 

 :يلى رنه 8905لسنة  09 قم جتاعي  التأمني اال
اعلة يـد  قيـع  املـؤمن يليـه بسـداد االشـرتاكعت املسـتحقة يليـه يـن مـدة اإلجـعزة اتـى              يف"

تع ي  يودته إىل العال يلتف  صعاب العال بتحصيلهع مبعفًع إليهع املبعلمل اإلضـعفية مـن رجـر املـؤمن     



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 30)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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املشع  إليه وحتدد قياة جتاعي  نون التأمني االاملرفق بقع( 6)يليه بطريق التقسيط وفقًع للجدول  قم 

القسط يلى رسعس سن املؤمن يليه يف رول الشهر التـعل  لتـع ي  العـودة إىل العاـل رو الشـهر التـعل        

اق ويلتف  صعاب العال بسداد األقسـع  املشـع  إليهـع للصـندوق املوـتص يف      الإلبداء الرغبة ريهاع 

الشــهر التــعل  لتــع ي  العــودة إىل العاــل رو إبــداء الرغبــة اســب  املواييــد الدو يــة ايتبــع ًا مــن رجــر  

 . األاوال

وإذا كعنت قياة القسط جتعوز  ب  األجر فيجـوز للاـؤمن يليـه طلـب رداء هـذه املبـعلمل بإاـدى        

 "(.31)الوا دة بعملعدة ( 3، 0)الوا دتني بعلبندين  طريقيت السداد

بشـأن قوايـد حتصـيل اشـرتاكعت اإليـع ة اخلع جيـة        0282لسـنة   83وتنصتعلياعت الصندوق  قـم  

 :رنيلى  رو اإلجعزة اخلعصة للعال بعخلع ج و اإلجعزة اخلعصة لغري العالبدون رجر 

"............... 
 :ويرايى يند حتديد املبعلمل املستحقه مع يلى

ومل  يسـدد املبـعلمل املسـتحقة يليـه     وملاعلةيودة املؤمن يليه من اإلجعزة وإستلمه العال  يف -8

اـدى اـعالت   إ، إىل رن حتققت للاؤمن يليه ين طريق التقسيط هع منهتقم جهة العال بتحصيل

 :تأمني الشيووخة والعجف والوفعة يتم مع يل  ةيفستحقعق احلقوق التأمينيإ

كعن جيب رن حتسب بعـد إنتهـعء املهلـهويلتف   املـؤمن يليـه بسـداد        األقسع  التىاصر  .ر 

  ، وتسـقط بـعق  يعمـعً سـتحقعقهع مخسـة يشـر    إميـض يلـى تـع ي     إيعىل األقسـع  التـى مل   

 .من القعنون 856األقسع  تطبيقًع ألاكع   املعدة 

ي  ميض يلى تع التى مل  -األقسع  ضعفيه املستحقه نتيجة يد  سداد املبعلمل اإلاسعب  .ب 

مـن القـعنون،وتلتف  بســدادهع    809تطبيقـًع ألاكـع  املــعدة    –يعمــًع سـتحقعقهع مخسـة يشـر    إ

 .ة ، م  فتح مطعلبة يلى اجلهة ملتعبعة التحصيلدا ياإل ةاجله

يف اعلة إنتظع  املؤمن يليه فى السداد وتبني وجود يجف إشرتاكعت نتيجة يد  صحة اسـعبهع   -0

 :يتم مرايعة مع يل 



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 33)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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سـتحقعقهع مخسـة يشـر    إالتـى مل ميـض يلـى تـع ي      الفروق املستحقه و  اسعب إيعليتم  .ر 

 .، ويلتف   املؤمن يليه بسدادهعيعمًع

،وتلتـف   (ر)ةين هـذه الفـروق املشـع  إليهـع فـى البنـد       املسـتحق  ةضعفياملبعلمل اإليتم اسعب  .ب 

 ".ة، م  فتح مطعلبة يلى اجلهة ملتعبعة التحصيلدا ياإل ةاجلهبسدادهع 

قوايـد اســعب مــدة اإلجــعزة  بشــأن  - 0285لســنة ( 8)دو ي  قـم  الــكتــعب الصـندوق ال وقـد صــد  يــن  

اخلعصة لغري العال اليت مل يتم سداد االشرتاكعت املستحقة ينهع اتى حتقق واقعة استحقعق احلقوق 

 - التأمينية

ة قوايـد اسـعب مـد   بشـأن   - 0285لسنة ( 8)دو ي  قم الكتعب راكعمعل ال يتم تطبيقوفقًا ملا تقدم

اإلجعزة اخلعصة لغري العال اليت مل يتم سداد االشرتاكعت املستحقة ينهع اتى حتقق واقعة اسـتحقعق  

ايث وجب يلى جهة العال حتصيل االشرتاكعت املسـتحقة   ةيلى اعلة املذكو  - احلقوق التأمينية

إلبـداء الرغبـة    ين مدة اإلجعزة بطريق التقسيط من رول الشـهر التـعل  للعـودة للعاـل رو الشـهر التـعل       

 .ريهاع رحلق

 0282لسـنة   83ونظرًا لعد  قيع  جهة العال بتحصيل األقسع  يتم تطبيق تعلياعت الصـندوق  قـم   

 :من احلقوق التأمينية وفقًع ملع يل  املشع  إليهع

 كعن جيب رن حتسب بعـد إنتهـعء املهلـة ويلتـف  املـؤمن يليـه بسـداد        األقسع  اليتاصر  -ر 

يعمــًع، وتســقط بــعق  ســتحقعقهع مخســة يشــر إميــض يلــى تــع ي  إيــعىل األقســع  الــيت مل 

 .من القعنون 856األقسع  تطبيقًع ألاكع   املعدة 

 ي  ميض يلـى تـع  اليت مل  -األقسع  نتيجة يد  سداد  ةاملستحق ةضعفياملبعلمل اإلاسعب  -ب 

مـن القـعنون، وتلتـف  بسـدادهع      809تطبيقـًع ألاكـع  املـعدة     –يعمـًع  ستحقعقهع مخسـة يشـر   إ

 .ة، م  فتح مطعلبة يلى اجلهة ملتعبعة التحصيلدا ياإل ةاجله

  



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 38)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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 8/212:السؤال رقم
ملدة يع ، ثم قع  بقطعهع بعد ثلثة رشهر فقـط  مؤمن يليه اصل يلى رجعزة خعصة للعال بعخلع ج 

ويف اعلة يد   ؟ستة رشهر من تع ي  استل  العالواستلم العال، فهل يستفيد من مهلة السداد خلل 

وهـل يـتم اسـعب مبـعلمل إضـعفية       ؟ستة رشهرانتهعء مهلة البعد  تقسيط املبعلمل املستحقةيتم هل السداد 

 مهلة السداد؟خلل 

 :اإلجابة
 :يلى رن 8905لسنة  09بقعنون  قم  الصعد جتاعي  من قعنون التأمني اال 806املعدة تنص 
 :شرتاكعت ين املدد اآلتية وفقًعللقوايد واألاكع  املبينة قرين كل منهعإلتستحق ا"

 :ججازات اصاصة للعمل باصارإلمدد اإلعارات اصارجية بدون أجر ومدد ا -8

شــرتاكعت وتــؤدى بإاــدى العاــلت  إلايف  العاــليلتــف  املــؤمن يليــه حبصــته واصــة صــعاب   

 .األجنبية

وبســعر  ،بتحديــد نــوع العاــلت األجنبيــةقتصــعد قرا ًاإلويصــد  وزيــر التأمينــعت بعالتفــعق مــ  وزيــر ا

يف  اعلـة التـأخري  يف  ستحقتاليت  واملبعلمل اإلضعفية ،شرتاكعتإلوكيفية ومواييد رداء ا ،التحويل

 .(832و 809)املعدتني يف  ب املقر ةالسداد وذلك مبع ال جيعوز النس

0-............" 

ــنص املــعدة  و ــم     52ت ــة  ق ــر املعلي ــرا  وزي ــن ق ــنة  558م ــع   0220لس ــذ راك ــأمني   بتنفي ــعنون الت ق

 :يلى رن 8905لسنة  09 قم جتاعي  اال
يلتــف  املــؤمن يليــه بــأداء اإلشــرتاكعت واألقســع  املســتحقة يليــه يــن مــدد اإليــع ة رو اإلجــعزة  "

ــة احملــددة ألداء اإلشــرتاكعت يــن األجــر األسعســ    يف  اخلعصــة للعاــل بعخلــع ج  ــد الدو ي   املوايي

 . بإفرتاض يد  قيعمه بعإليع ة رواإلجعزة

 .ياملصر يويكون رداء اإلشرتاكعت بإادى العالت األجنبية املعلن هلع سعرًا بعلبنك املركف



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 35)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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اإلجــعزات اخلعصــة بــدون رجــر للعاــل    كاــع يكــون رداء اإلشــرتاكعت بعلنســبة ملــدد اإليــع ات رو  

بوادات املنظاعت الدولية داخل يهو ية مصر العربية بإادى العاـلت األجنبيـة املعلـن هلـع سـعر      

 .من البنك املركفى رو مع يععدهلع بعلعالة املصرية

 : ويكون السداد بإادى الطرق اآلتية

 .صعد  من الصندوقاإليداع لدى البنك حبسعب الصندوق املوتص مبوجب إذن تو يد  -8

 . التحويلت املصرفية رو اإللكرتونية -0

 .شيكعت مصرفية رو سيعاية مقبولة الدف  -3

 . الكروت اإلئتاعنية -8

مـن  ( 809)السـداد بـأداء مبلـمل إضـعيف وفقـًع للنسـبة احملـددة بعملـعدة         يف  اعلة تأخرهيف  ويلتف 

وذلـك يـن املـدة مـن      ،ة يليـه ين باوع اإلشرتاكعت واألقسع  املسـتحق جتاعي  قعنون التأمني اال

 .تع ي  جوب األداء اتى نهعية شهر السداد

اعلة السداد خـلل شـهر مـن تـع ي  إنتهـعء سـنة        ويعفى املؤمن يليه من رداء املبلمل اإلضعيف يف

اإليع ة رو اإلجعزة وتكون مهلة اإليفعء بعلنسبة آلخر سنة ستة رشهر من تع ي  إنتهعء اإليع ة رو اإلجعزة، 

ة وفعة املؤمن يليه خلل املهلـة احملـددة لفيفـعء مـن املبـعلمل اإلضـعفية قبـل رداء املبـعلمل         اعل ويف

يعفى املستحقون ينه من رداء املبعلمل اإلضـعفية إذا قـعموا    ،املستحقة يليه ين مدة اإليع ة رو األجعزة

 .بعلسداد خلل ستة رشهر من تع ي  الوفعة

 ."تسدد بهع اإلشرتاكعت واألقسع اليت  والكيفية ويتم سداد املبعلمل اإلضعفية بذات العالة

 :من ذات القرا  يلى رنه 58وتنص املعدة 
اعلة يد  قيع  املؤمن يليه بسداد االشرتاكعت واألقسع  املستحقة يليه اتى إنتهعء املهلـة   يف"

اإلضعفية من ، يلتف  صعاب العال بتحصيلهع مبعفًع إليهع املبعلمل ددة لفيفعء من املبعلمل اإلضعفيةاحمل

، ويلتـف    جتاـعي  االاملرفـق بقـعنون التـأمني   ( 6)رجر املؤمن يليه بطريق التقسيط وفقًع للجـدول  قـم   

املواييد الدو يـة إيتبـع ًا مـن رجـر     يف  صعاب العال بسداد األقسع  املشع  إليهع للصندوق املوتص

 .إلنتهعء مهلة اإليفعء  الشهر التعل



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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  األجـر فيجـوز للاـؤمن يليـه طلـب رداء هـذه املبـعلمل بإاـدى         وإذا كعنت قياة القسط جتعوز  ب

 (.31)الوا دة بعملعدة ( 3 ،0)بعلبندين طريقيت السداد 

 

يلتف  املؤمن يليـه يف احلعلـة املعروضـة بـأداء اإلشـرتاكعت واألقسـع  املسـتحقة         ووفقًا ملا تقدم

احملـددة ألداء اإلشـرتاكعت يـن    يليه ين مدة اإلجعزة اخلعصة للعال بعخلع ج يف املواييد الدو ية 

 . عإلجعزةببإفرتاض يد  قيعمه   األجر األسعس

اعلـة السـداد خـلل    يف  احلعلـة املعروضـة   يف ين مدة اإلجـعزة  يعفى من رداء املبلمل اإلضعيفو

 .ستة رشهر من تع ي  إنتهعء اإلجعزةاملقد ةبمهلة اإليفعء 

فيفعء من املبعلمل اإلضـعفية، يلتـف  صـعاب    اتى إنتهعء املهلة احملددة لويف اعلة يد  السداد 

العال بتحصيلهع مبعفًع إليهع املبعلمل اإلضعفية من رجر املؤمن يليه بطريق التقسيط وفقـًع للجـدول  قـم    

املرفق بقعنون التأمني االجتاعي ، ويلتف  صعاب العال بسـداد األقسـع  املشـع  إليهـع للصـندوق      ( 6)

 . ًا من رجر الشهر التعل  إلنتهعء مهلة اإليفعءاملوتص يف املواييد الدو ية ايتبع

  



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 30)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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 7السؤال رقم 

انتهـت فيهـع    كيف يتم اسرتداد االشرتاكعت املسددة بعلفيـعدة يـن األجـو ة املـتغرية يـن السـنة الـيت       

 خدمة املؤمن يليه بعلوفعة؟

 اإلجابة
 :بأن 8992لسنة  88 يقب  كتعب دو ي الصندوق  قم

جتاـعي   اهليئة القومية للتأمني واملععشعت نظر السعدة املسئولني بأجهفة التـأمني اال توجه "..... 

إىل إنهعء العال بأاكع  الكتعب الدو ي  قـم   بعلوادات اإلدا ية واهليئعت الععمة التعبعة للهيئة تأمينيًع

اد املبعلمل حبيث تتب  اإلجراءات اآلتية بشأن اسرتد 8992ايتبع ا من رول رغسطس  8960لسنة " 38"

 :املسددة للهيئة بعلفيعدة رو بطريق اخلطأ

تعد الوادة اإلدا ية مذكرة ببيعن نوع وقياة املبعلمل املسددة للهيئة بعلفيعدة رو بطريق اخلطأ  .8

مــ  حتديــد  قــم وتــع ي  شــيك الســداد للهيئــة وترســل إىل إدا ة التحصــيل بــعملركف الرئيســ    

 .بعلقعهرة

التحقق من بيعنعت السداد للهيئة وإخطـع  الواـدة بنتيجـة املراجعـة     تتوىل اإلدا ة املذكو ة  .0

الختعذ إجـراءات الصـرف يلـى مسـئولية اجلهـة وختصـم القياـة مـن املبـعلمل اجلـع ي سـدادهع            

تــأمني ومععشــعت املرفــق  وذجهــع وترســل مــ   " 1"للهيئــة وذلــك بعســتودا  االســتاع ة  قــم  

 .مبوجبهع إيرادات اهليئة شهريع تأمني ومععشعت اليت تسدد" 3"االستاع ة  قم 

 .يستار العال بسجلت املبعلمل املرتدة احلعلية بعلوادات اإلدا ية .3

تـأمني ومععشـعت والتحقـق مـن صـحة      " 1"يتوىل مفتشـو اهليئـة مراجعـة بيعنـعت االسـتاع ة  قـم        .8

 .املبعلمل املسددة للهيئة بعلفيعدة رو بطريق اخلطأ

وفقـًع  شـرتاكعت املسـددة بعلفيـعدة يـن األجـو ة املـتغرية       يـتم اسـرتداد اال  فإنـه   ووفقًا ملـا تقـدم

  .ععليهبلفجراءات املشع  إليهع 

 أخرى
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 ــــــــــ(81 / 31)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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 ــــــــــ(81 / 39)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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  تأمني أصابات العملتأمني أصابات العمل

  ::نسب االشرتاكاتنسب االشرتاكات  --22
 8  %للاؤمن يليهم بعلقطعع احلكومى. 

 0 % للاؤمن يليهم بقطعع األياعل العع. 

 3 %للاؤمن يليهم بعلقطعع اخلعص. 

وختفض نسب االشرتاكعت يف القطعع احلكومى واألياعل العع  بواق  النصـف وفـى القطـعع اخلـعص     

بواقــ  الثلــث متــى صــرات هيئــة التــأمني الصــح  لصــعاب العاــل بتــول  العــلج والريعيــة الطبيــة     

 . للاصعب

 ::الفئات املنتفعة بتأمني إصابات العملالفئات املنتفعة بتأمني إصابات العمل -1
 :والوفعة بعإلضعفة إىل الفئعت اآلتيةيي  الععملني اخلعضعني لتأمني الشيووخة والعجف 

  سنة 81الععملون بعلقطعع اخلعص الذين تقل رياع هم ين. 

 املتد جون والتلميذ الصنعييون. 

 مشرويعت التشغيل الصيف يف  الطلب املشتغلون. 

 املكلفون بعخلدمة الععمة. 

   شــأنهم راكــع  تــأمني الشــيووخة والعجــف   يف  امللتحقــون بعاــل بعــد ســن الســتني وال يســرى

 . والوفعة

 ::تعريف إصابة العملتعريف إصابة العمل -9
 :يقصد بإصعبة العال مع يل 

 .املرفق بقعنون التأمني اإلجتاعيى( 8)اإلصعبة بأاد األمراض املهنية املبينة بعجلدول  قم  (8

 :اإلصعبة النعجتة ين اإلجهعد رو اإل هعق من العال متى توافرت فيهع الشرو  اآلتية (0

 السن رقل من الستني. 
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 ــــــــــ(81 / 88)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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 الععدىيفوق اعهود  رن يكون نعجتًع ين بذل بهود إضعفى. 

   وقـت حمـدد يقـل يـن     يف  رن يكون نعجتًع ين تكليف املؤمن يليه بإجنعز ياـل معـني

وقـت حمـدد   يف  الوقت اللز  يعدة إلجنـعز هـذا العاـل رو تكليفـه بإجنـعز ياـل معـني       

 .األصلىبعإلضعفة إىل ياله 

 رتة الفمنية لفجهعد كعفية لوقوع احلعلة املرضيةرن تكون الف. 

 رن تكون احلعلة النعجتة ذات مظعهر مرضية اعدة. 

  بعلشــرايني التعجيــة  اإلنســدادشــرايني املــ  رو  رن ينــتع ينهــع نفيــف املــ  رو إنســداد

 . للقلب

 2رال تكون احلعلة املرضية نعجتة ين مبعيفعت رو تطو  حلعلة مرضية سعبقة 

 . ة اعدث وق  رثنعء العال رو بسببهاإلصعبة نتيج (3

اإلصــعبة نتيجــة اــعدث يقــ  رثنــعء الــذهعب إىل العاــل رو العــودة منــه دون توقــف رو ختلــف      (8

 . الطبيعىين الطريق  اوإحنراف

 إجراءات اإلبالغ عن اإلصابةإجراءات اإلبالغ عن اإلصابة -6

 األمراض املهنية: 

الصـندوق بـذلك يلـى الناـوذج      بـعبلغ ألاـد ياعلـه    يلتف  صعاب العال يند ظهو  مرض مهنـى 

 .الصحىوكذا إبلغ اهليئة الععمة للتأمني ( 68) قم 

 اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل: 
رو اإل هـعق مـن العاـل     يلتف  صعاب العال بإخطع  الصندوق حبعلة اإلصعبة النعشئة يـن االجهـعد  

 . املرفق( 60)فو  ادوثهع يلى الناوذج  قم 

 حادث العمل: 
جيرى مبعرفة السلطة املوتصة  إدا ىحتقيق  بعجراءوالعع   البعلقطعع احلكومىيلتف  صعاب الع

 (.68) لديه وإبلغ الصندوق بذلك يلى الناوذج  قم
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 ــــــــــ(81 / 80)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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 حادث الطريق: 

يلتــف  املــؤمن يليــه بــإبلغ جهــة الشــرطة املوتصــة بإصــعبة العاــل النعجتــة يــن اــوادث الطريــق  

صعاب العال إلبـلغ الصـندوق بـذلك يلـى  ـوذج       لتحرير مذكرة رو حمبر بعحلعدث وخيطر به

(68). 

 إصابة العمل للمعار أو احلاصل على إجازة للعمل باصارج: 
 .املبينهبهاملستندات  مرفقًع به 68يلتف  املؤمن يليه إخطع  الصندوق يلى الناوذج  قم 

 إجراءات إثبات إصابة العملإجراءات إثبات إصابة العمل -5

 األمراض املهنية: 

للاـؤمن يليـه وحتديـد نـوع املـرض       الطبـى إجـراء الفحـص    لصـحى تتوىل اهليئة الععمـة للتـأمني ا  

 .وطبيعة العال

 اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل: 
هـذه   إيتبـع  مـدى  يف  تعرض هذه احلعالت يلـى اللجنـة املشـكلة هلـذا الغـرض بعلصـندوق للبـت       

احلعالت إصعبة يال من يدمه وجيوز لصعاب الشأن التظلم مـن قـرا  اللجنـة خـلل ثلثـني يومـًع       

 .بهمن تع ي  إخطع ه 

 احلادث : 

هـذا الشـأن خـلل    يف  إىل قـرا   واإلنتهـعء احلعلـة إصـعبة ياـل     يلتف  الصندوق ببحث مدى إيتبع 

 .به بينهاملشهر من تع ي  و ود إخطع  اإلصعبة مستوفيًع املستندات 

 املستنداتاملطلوبة لبحث لإلصابةاملستنداتاملطلوبة لبحث لإلصابة -2

 :اإلصابة نتيجة حادث :أوالً 

  وذلك يف  -رو صو ة معتادة وخمتومة خبعأ شعع  اجلاهو ية  -حمبر الشرطة للحعدث

اعلة وقوع االصعبة خع ج نطعق العال وداخل نطعق العال بعلنسبة للؤمن يليهم املشع  

ويكتفـ  مبحبـر حتقيـق    جتاـعي   قعنون التـأمني اال من ( 0)من املعدة ( ب)إليهم بعلبند 
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 ــــــــــ(81 / 83)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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إدا ي إذا وقعــت اإلصــعبة داخــل نطــعق حمــل العاــل موضــحًع بــه  ري جهــة التحقيــق     

 . من ذات املعدة( ر)بعلنسبة للاؤمن يليهم املشع  إليهم بعلبند 

 الصحاألوىل الصعد  ين اهليئة الععمة للتأمني  التقرير الطبى . 

 اعلة إصعبة العال يف  ة بعلطريق املعتعد للاصعب وحمل إقعمتهإقرا  من الوادة اإلدا ي

 .بعلطريق

 اعلــة إصــعبته رثنــعء توجهــه إىل مأمو يــة يف  صــو ة معتاــدة مــن قــرا  التكليــف للاصــعب

 .خع ج دائرة العال مصلحية

 :اإلصابة بأحد األمراض املهنية :ثانياً 

 بيعـة ياـل املـؤمن يليـه     معتاد من مدير شئون الععملني وخمتـو  يوضـح ط   تقرير إدا ى

املرافــق ( 8)ومــدى تعرضــه لفصــعبة بأاــد األمــراض املهنيــة املوضــحة بعجلــدول  قــم   

 .حبكم طبيعة يالهجتاعي  لقعنون التأمني اال

 املـرض املوضـح    إ تبـع  يفيد   قرا  جلنة األمراض املهنية بعهليئة الععمة للتأمني الصح

 .يؤديه الذىبعجلدول بطبيعة ياله 

  توضـح نسـبة العجـف وتـع ي       معتادة وخمتومة من اللجعن الطبية بعلتأمني الصحىشهعدة

 .ثبوته

 :اإلصابة الناجتة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل :ثالثاً 

 ـ:يرفق تقرير من صعاب العال يبني مع يلى 

 ومستوى ردائه مفاولتةوتع ي  بدء  بيعن طبيعة يال املصعب وإختصعصعتة. 

 وطبيعتـه واملـدة احملـددة ألدائـه ومـع أ مـن إجنـعزه         إضـعفى من يال  بيعن مع كلف به

وتــدييم ذلــك    األضــعفية ســعيعت العاــل األصــلية رو    يف  فيهــع وياــع إذا كعنــت تــؤدى   

 .بعملستندات

 للاصعب من واق  ملف اخلدمة ورجعزاته املرضية امللف الطبى. 



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 88)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 

الحكوم للععملين بعلقطعع تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –ميدان الظوغل   5  

+(707)72352249  :فعكس+(    707) 72324253 – 72329329 – 72324972 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

 يقو  اليت  شرة وفى احلعالتاألحبعث والتقع ير الطبية ين احلعلة املرضية قبل الوفعة مبع

 . بعلعلج تقد  البيعنعت من هيئة التأمني الصح الصحىالتأمني  بهع

 تأمني إصابات العمليف  التأمينية احلقوقاحلقوق -7

 ::العالج والرعاية الطبيةالعالج والرعاية الطبية -أ 
 :يقصد بعلعلج والريعية الطبية مع يأتى

  يؤديهع املاع س العع اليت  اخلدمعت الطبية . 

  األسنعن رخصعئىذلك يف  اخلدمعت الطبية يلى مستوى األخصعئيني مبع . 

   اإلقتبعءالريعية الطبية املنفلية يند . 

   أو املركف املتوصصاملصحالعلج واإلقعمة بعملستشفى رو . 

  العاليعت اجلرااية ورنواع العلج األخرى اسب مع يلف . 

  للزمـة وغريهـع مـن الفحـوص الطبيـة      ا" املوربيـة "الفحص بعألشعة والبحوث املعالية

 . اكاهعيف  ومع

 يي  احلعالت املشع  إليهع فياع تقد يف  صرف األدوية اللزمة . 

 وتقديم األطراف واألجهفة الصنعيية والتعويبية توفري اخلدمعت التأهيلية . 

 . يلج املصعب و يعيته طبيًع الصحىاهليئة الععمة للتأمني  وتتوىل

د جـة ريلـى مـن الد جـة التأمينيـة يلـى رن يتحاـل فـروق         يف  لجوجيوز للاصعب الع

 . التكعليف رو يتحالهع صعاب العال إذا وجد اتفعق بذلك

 :تعويض األجرتعويض األجر -ب 

تعويبـًع يـن   تلتـف  جهـة العاـل بصـرف      للصـعبة اعلة ختلف املؤمن يليه ين ياله  فى

صـرفه طـوال مـدة    ، ويسـتار  مواييد صرف األجو يف  رجره يععدل رجراالشرتاك له ويصرف

اكــم يف  وتعترب،يجــف املصــعب يــن رداء يالــه رو اتــى ثبــوت العجــف املســتديم رو الوفــعة

 . رو مبعيفة تنشأ ينهع إنتكعساإلصعبة كل اعلة 



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 85)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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 مصاريف اإلنتقالمصاريف اإلنتقال -ج 

 يلتف  صعاب العال يند ادوث اإلصعبة بنقل املصعب إىل مكعن العلج . 

 بوسعئل االنتقعل الععدية مـن حمـل    تتحال جهة العال بأداء مصع يف انتقعل املصعب

مصـع يف   بهعوبـأداء يقـيم  الـيت   اإلقعمة إىل مكعن العلج إذا كـعن يقـ  خـع ج املدينـة    

متى قر  الطبيـب املعـع     روخع جهعاخلعصة داخل املدينة  اإلنتقعلاالنتقعل بوسعئل 

 .الععدية اإلنتقعلرن اعلة املصعب ال تساح بعستعاعله وسعئل 

 :الدفعة الواحدةاملعاش وتعويض  -د 

 اإلصابيةأو الوفاة  معاش العجز الكامل اإلصابى: 

 %  12× رجر التسوية =  

 (: فأكثر% 95) معاش العجز اجلزئىاإلصابى 

 نسبة العجف× %  12× رجر التسوية =  

 (95أقل من ) تعويض الدفعة الواحدة اإلصابى%: 
 شهرًا 81× نسبة العجف × %  12× رجر التسوية =  

 :اإلصابيةأو الوفاة  العجز الكامل اإلصابىمعاش  -ه 

كل مخس سـنوات اتـى بلـوغ املـؤمن يليـه سـن السـتني        % 5يفاد هذا املععش بنسبة 

إنهعء خدمة املؤمن يليه، وتعتـرب كـل زيـعدة    يف  اقيقةرواكاًع إذا كعن العجفروالوفعة سببًع

 .جفءًا من املععش يند حتديد مبلمل الفيعدة التعلية

 :اإلصابـــةتكــرار  -و 

 يقصد بتكرا  اإلصعبة تعرض املؤمن يليه إلصعبة يال جديدة يتولـف ينهـع نسـبة يجـف    

 :املرتتبة يلى تكرا  اإلصعبة عألثع يلىوفياع 

 %:95والسابقة أقل من  ،نسب العجز الناشئة عن اإلصابة احلالية إذا كان امجاىل -2



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 86)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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األخـرية ورجـر   يلـى رسـعس نسـبة العجـف      يتم صرف تعويض ين اإلصـعبة احلعليـة  

 .تع ي  العجف األخرييف  التسوية

بشر  رال يقل املعـعش النـعتع يـن هـذه التسـوية يـن معـعش املـؤمن يليـه يـن           

  .اإلصعبة السعبقة

أو % 95عن اإلصابة احلالية والسابقة تسـاوى  نسب العجز الناشئة امجايلإذا كانت  -1
 :يكاالتعوض  أكثر يف

 :السعبقة تعويبًع من دفعة واادة اصعبتهصعب قد يوض ين إذا كعن امل ( ر ) 

احلعليــة  اصــعبتهنســب العجــف املتولفــة يــن  يلــى رســعس ايــعىلمعــعش  يقد لــه

 . تع ي  العجف األخريوال يرد التعويض السعبق صرفهيف  واجر التسويهوالسعبقة 

 :إذا كعن املصعب مستحقع ملععش ين إصعبته السعبقة ( ب ) 

احلعليــة  اصــعبتهنســب العجــف املتولفــة يــن   رســعس ايــعىليقــد  مععشــه يلــى  

 .تع ي  العجف األخرييف  واجر التسويهوالسعبقة 

بشــر  رال يقــل املعــعش النــعتع يــن هــذه التســوية يــن معــعش املــؤمن يليــه يــن 

  .اإلصعبة السعبقة

 :إعادة الفحص -ز 

 .واادة يععد تقدير نسبة العجف النعجتة ينهع يتعلق إيعدة الفحص بعصعبة

 :الفحص مواعيد اعادة :أوالً 
الفحـص   طلـب ايـعدة   الصـندوق و اهليئـة الععمـة للتـأمني الصـحى    و املصـعب  جيوز لكل من

 :مرة كل الطبى

 .العجفستة رشهر خلل السنة األوىل من تع ي  ثبوت  -8 

 .مرة كل سنة خلل الثلث سنوات التعلية للسنة األوىل من تع ي  ثبوت العجف -0



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(81 / 80)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1/ 8021/ 092)ـــــــــــ 
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الـيت الـيت    يشـر سـنوات بعلنسـبة ألمـراض الغبـع  الرئويـة      الطيب وتكون مدة الفحص 

غبــع  بــود ة و وغبــع  القطــن وغبــع  الكتــعن وغبــع  االسبســتوس غبــع  الســليكعتنشــأ يــن 

 .التلك

 :كعآلتىالفحص  يلى رن تكون ايعدة

 .مرة كل ستة رشهر خلل السنة األوىل-ر

 .التعليةمرة كل سنة خلل الثلث سنوات -ب

 .مرة كل سنتني خلل الست سنوات التعلية-ج

 

 :املرتتبة على تعديل نسبة العجز األثار :ثانياً 

يـتم معاشًا عن نسبة العجــز السابــق تقـديرها  إذا كان املؤمن عليه قد إستحق -2
 :كما يلى حتديد مستحقاته

ــعدة الفحــص      -ر  ــبة العجــف النعجتــة يــن إي ــت نس ــتم  % 35إذا كعن ــأكثر ي ــديل قياــة  ف تع

 . املععش

املعـعش   يـتم ايقـعف  %  35إذا كعنت نسبة العجف النعجتة ين إيعدة الفحص رقل مـن  -ب 

ويــتم صــرف تعــويض دفعــة  الفحــص  ايــعدةلتــع ي    التــعلنهعئيــًع مــن رول الشــهر  

أ فيــه إيــعدة  الــذىصــرفه مــن معــعش اتــى نهعيــة الشــهر  مــعأو وااــدة إصــعبى

 .الفحص صحيحع

تعويضـًا مـن دفعـة واحـدة عـن نسـبة العجــز  املؤمن عليه قد إسـتحقإذا كان  - 1
 :كما يلى يتم حتديد مستحقاتهالسابـق تقديرها 

 :% 35إذا كعنت نسبة العجف النعجتة ين إيعدة الفحص رقل من  -ر 

الفحـص مسـعوية رو رقـل مـن النسـبة       إذا كعنت نسبة العجف النعجتة ين ايـعدة 

 .يض السعبق صرفهالتعوتعديل لقياة  اليتمالسعبقة 

إذا كعنت نسـبة العجـف النعجتـة يـن إيـعدة الفحـص ركـرب مـن النسـبة السـعبق           

 . يتم إيعدة اسعب تعويض الدفعة الواادة%  35حتديدهع واقل من 



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
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 .فأكثر%  35إذا كعنت نسبة العجف النعجتة ين إيعدة الفحص -ب 

يــتم حتديــد قياــة املعــعش املســتحق يلــى رســعس نســبة العجــف النعجتــة يــن  

قوايد املرة األوىل ويف  تع ي  ثبوت العجفيف  يعدة الفحص ورجر التسويةإ

يف  تع ي  ثبـوت العجـف  يف  تسوية املستحقعت ين إصعبة العال املعاول بهع

 .املرة األوىل

 التحكيم الطىب -ح 

 :قرا  جهة العلج وذلكيف  النظر ايعدةالتقد  بطلب يف  للاؤمن يليه احلق

 :اخطع هخلل رسبوع من تع ي   - 8

 .العلج بإنتهعء -ر 

 .بعلعودة للعال -ب

 .بعد  اصعبته مبرض مهنى -ج 

 :خلل شهر من تع ي  اخطع ه - 0

 .بعد  ثبوت العجف -ر 

 .بتقدير نسبة العجف -ب

 حدود اجلم  بني معاش اإلصابة واحلقوق األخرى -ط 

 :احلقوق اآلتية بدون ادود جيا  املؤمن يليه بني مععش اإلصعبة وبني

 جراأل . 

 تعويض البطعلة. 

 والوفعهتأمني الشيووخة والعجف يف  املععش املنصوص يليه. 

 املععش وفقًع لقوانني التأمني واملععشعت للقوات املسلحة. 
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