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 مقدمة

يسعى صندوق التأمني االجتماعي للعاملني بالقطاع احلكومي إىل نشر وتعميق الوعي التـأميين  

مبجال التأمني االجتماعي وكذا زيادة الثقافة التأمينيـة لـدى رفـراد اعتمـع باعت ـا       لدى املهتمني 

 رن احلماية التأمينية قد امتدت إىل كل رسرة مصرية.

متضـمنة   5/10/2019وحتقيقًا لذلك يسعدني رن رقدم مض طة الندوة الشهرية املنعقـدة بتـا ي    

 رهم األسئلة اليت نوقشت يف الندوة.

 
 

 صندوق التأمني االجتماعيرئيس 
 للعاملني بالقطاع احلكومي

 
 "حممد سعودي قطب"
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 املوضوع م

 :األسئلة 1

 :املرفقات 2

 

ــرة يف ــا   حماضـ ــا  وفًقـ ــتملقاق املعـ ــاالت اسـ ــة   ل حـ ــات االجتماعيـ ــانون التأمينـ قـ

 .2019لسنة  148واملعاشات الصاد  بالقانون  قم 
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 1/ 1السؤال رقم 
قانون التأمينات  هل تعد املكافآت اجلماعية السنوية جزء من رجر االشرتاك التأميين وفًقا ألحكام

 ؟  2019( لسنة 148االجتماعية واملعاشات الصاد  بالقانون  قم )

 اإلجابة:
 قـم  الصـاد  بالقـانون   ( من قـانون التأمينـات االجتماعيـة واملعاشـات     1املادة ) ( من8ينص ال ند )

 على رن: 2019لسنة  (148)

 رحكام هذا القانون ُيقصد بالع ا ات والكلمات التالية املعنى امل ني قرين كل منها: تط يقيف "

....... 

الذي حيصل عليـه املـنمن عليـه مـن الفئـات املشـا  إليهـا بال نـد          ياملقابل النقد :أجر االشرتاك -8

 ي.( من هذا القانون من جهة عمله األصلية لقاء عمله األصل2رواًل من املادة )

 االشرتاك على النملو اآلتي:  وحتدد عناصر رجر 

 األجر املكمل. -3  األجر األساسي. -2  .ياألجر الوظيف-1

 العموالت.-5  احلوافز.-4

 الوه ة، متى توافرت يف شأنها الشروط اآلتية: -6

رن يدفعها عمالء املنشأة على رساس نس ة مئوية حمددة على رن يكون قد جرى العرف  .ر 

 من امل الغ املستملقة على العمالء. ًامقدم

 رن يكون هلا صندوق مشرتك يف املنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بني العمال. .ب 

ليها بني  ب العمل والعمال حتدد مبوج ها كيفيـة توزيعهـا   كون هناك قواعد متفق عترن  .ج 

 عليهم.

التأمينية يف التغطية 
 والتعريفات
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 ــــــــــ(5/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 
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  :فال تعترب جزًءا من رجر االشرتاك التاليةال دالت، فيما عدا ال دالت -7

بـدل االنتقـال وبـدل السـفر وبـدل حضـو  اجللسـات و اهـا مـن ال ـدالت الـيت تصـرف              .ر 

ه ويسـتثنى مـن كلـك بـدل     يفتـ ظتكلفه من رع اء تقتضيها رعمال ويللمنمن عليه مقابل ما 

 التمثيل.

بدل السكن وبدل املل س وبدل السيا ة و اها من ال دالت اليت تصـرف مقابـل مزايـا     .ب 

 عينية.

ال دالت اليت تستملق نتيجة ندب املنمن عليه بعض الوقت داخل جهـة عملـه األصـلية     .ج 

 رو خا جها.

  الد.ال دالت اليت تستملق للمنمن عليه ملواجهة رع اء املعيشة خا ج ال .د 

 األجو  اإلضافية.-8

 عادية.الهود  ا اجلالتعويض عن -9

 إعانة  الء املعيشة.-10

 العالوات االجتماعية.-11

 العالوات االجتماعية اإلضافية.-12

 املنح اجلماعية.-13

 املكافآت اجلماعية.-14

 ما زاد عن احلد األقصى لألجر األساسي. -15

 لألجر األساسي.العالوات اخلاصة اليت مل يتم ضمها -16
 ".جر االشرتاكوحتدد الالئملة التنفيذية هلذا القانون احلدين األدنى واألقصى أل

 

قـانون التأمينـات    من رجر االشرتاك وفًقـا ألحكـام   ابناًء على ما تقدم، تعد املكافآت اجلماعية جزًء

سنوية  فآت اجلماعيةاملكا ، سواء كانت2019( لسنة 148االجتماعية واملعاشات الصاد  بالقانون  قم )

 .رم  ا كلك رم شهرية
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 ــــــــــ(6/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 
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 2/ 2السؤال رقم 

قـانون التأمينـات االجتماعيـة واملعاشـات الصـاد        هل العامل األجنيب لدى الغا خيضـع ألحكـام  

 ؟  2019( لسنة 148بالقانون  قم )

 اإلجابة:
 قـم  الصـاد  بالقـانون   ( من قانون التأمينـات االجتماعيـة واملعاشـات    2املادة ) ينص ال ند رواًل من

 على رن: 2019لسنة  (148)

 الفئات اآلتية: رحكام هذا القانون على تسري

 :العاملون لدى الغريأوالً: 
والوحــدات واملنسســات العامــة واهليئــات العامــة  للدولــة ياإلدا  باجلهــاز العــاملون املــدنيون -1

 هذه اجلهات. من ألياالقتصادية التابعة 

التابعـة   و اها من الوحدات االقتصادية العام وقطاع األعمال العام العاملون بوحدات القطاع -2

 .قطاع األعمال العاماملنتدبون يف شركات  دا ةاإل ؤساء ورعضاء جمالس هلا، مبا يف كلك 

كما تسري رحكام هذا القانون على العاملني املنقتني والعرضيني واملـوييني باجلهـات   

 .(2 ،1)املنصوص عليها يف ال ندين 

رن تكـون عالقـة العمـل    ، مع مراعـاة  اخلاضعون ألحكام قانون العملبالقطاع اخلاص  العاملون -3

ويسـتثنى مـن هـذا الشـرط عمـال املقـاوالت       ، اليت تربط املنمن عليه بصاحب العمـل منتممـة  

وعمـال الصـيد وعمـال النقـل الـربي. وحتـدد الالئملـة التنفيذيـة هلـذا           وعمال الشملن والتفريـغ 

 .العت ا  عالقة العمل منتممة القواعد والشروط الالزم توافرهاالقانون 

فيمــا عــدا مــن يعمــل مــنهم داخــل املنــازل    ، املشــتغلون باألعمــال املتعلقــة ملدمــة املنــازل   -4

 وحتددهم الالئملة التنفيذية هلذا القانون.

ص رفراد رسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعـوهلم فعـاًل، بشـرط تـوافر الشـروط املنصـو       -5

 (.3عليها يف ال ند )
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 ــــــــــ(7/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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 ( رال تقل سن املنمن عليه عن الثامنة عشرة.5، 4، 3ويشرتط يف ال نود )

ويف حالة التملاق املنمن عليه بالعمل لدى ركثر من صاحب عمل فال يعتد ضـمن مـدة اشـرتاكه    

إال مبــدة عملــه لــدى صــاحب عمــل واحــد، وحتــدد الالئملــة التنفيذيــة هلــذا القــانون قواعــد ورحكــام  

 "يد مدة العمل اخلاضعة هلذا القانون.حتد

 على ما تقدم
ً
ومن بينها فئة العاملني لدى  حدد الفئات اخلاضعة ألحكامه يتضح رن القانون ،بناء

 -ما يلي:وتتضمن ، الغا

والوحــدات واملنسســات العامــة واهليئــات العامــة  للدولــة ياإلدا  باجلهــاز العــاملون املــدنيون -1

 هذه اجلهات. من ألياالقتصادية التابعة 

التابعـة   و اها من الوحدات االقتصادية العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام -2

 .قطاع األعمال العاماملنتدبون يف شركات  دا ةاإل ؤساء ورعضاء جمالس هلا، مبا يف كلك 

 

العمـل الـيت   رن تكون عالقة  بشرط، اخلاضعون ألحكام قانون العملبالقطاع اخلاص  العاملون -3

ويستثنى من هذا الشرط عمـال املقـاوالت وعمـال    ، تربط املنمن عليه بصاحب العمل منتممة

 وعمال الصيد وعمال النقل الربي.  الشملن والتفريغ

 .فيما عدا من يعمل منهم داخل املنازل، املشتغلون باألعمال املتعلقة ملدمة املنازل -4

ويعـوهلم فعـاًل، بشـرط تـوافر الشـروط املنصـوص       رفراد رسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه  -5

 (.3عليها يف ال ند )

 و
ً
قانون التأمينات  خيضع ألحكام  من العاملني بالقطاع اخلاصالعامل األجنيب فإن  ،عليهبناء

 ما دام خضع لقانون العمل. 2019( لسنة 148االجتماعية واملعاشات الصاد  بالقانون  قم )
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(8/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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 5/ 3السؤال رقم 

قــانون التأمينــات االجتماعيــة واملعاشــات املنصــوص عليهــا ب هــل لكــل نــوع مــن رنــواع التأمينــات

 ؟ حساب خاص به 2019( لسنة 148الصاد  بالقانون  قم )

 اإلجابة:
لسـنة   (148) قـم  الصـاد  بالقـانون   ( مـن قـانون التأمينـات االجتماعيـة واملعاشـات      3تنص املـادة ) 

 على رن: 2019

 :اآلتيةالتأمينات ية االجتماعات م التأمينانم شملي

 تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة. -1

 تأمني إصابات العمل. -2

 .املرضتأمني  -3

 تأمني ال طالة. -4

 ( من كات القانون على رن:5وتنص املادة )

لكـل نـوع مـن    خيصص ( من هذا القانون، و3) عليها يف املادة صندوق للتأمينات املنصوص أنشُي

 يف هذا الصندوق. خاص حسابرنواع التأمينات املشا  إليها 

 ( من كات القانون على رن:36وتنص املادة )

( مــن هــذا 2املــنمن علــيهم الــوا د ككــرهم يف ال نــد رواًل مــن املــادة )  خيضــع لنمــام املكافــأة 

 القانون.

 :ياملكافأة مما يأت نمام ولومي

يف إدارة ومتويل نظام 
التأمينات االجتماعية 
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(9/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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 ا.شرتاك شهرًيمن رجر اال ٪1حصة يلتزم بها املنمن عليه بواقع   -1

 ا.شرتاك املنمن عليه لديه شهرًيا رجر من ٪1حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع  -2

ويسـتملق عـن امل ـالغ الفعليـة     خاص باملنمن عليه،  يوتودع امل الغ املذكو ة يف حساب شخص

رول الشهر التالي إليداع امل ـالغ يف احلسـاب   من  استثما  عن املدةعائد املودعة يف هذا احلساب 

  .  التأمينيةستملقاق احلقوق نهاية الشهر السابق على تا ي  اوحتى 

القواعــد هلــذا القــانون  الالئملــة التنفيذيــة وحتــددوتقــوم اهليئــة باســتثما  رمــوال هــذا احلســاب،  

امل ــالغ وحســاب عائــد إســتثما  رمــوال هــذا احلســاب وكيفيــة إضــافته    إليــداع واإلجــراءات املنممــة

 للرصيد.

 ( من كات القانون على رن:38وتنص املادة )

جيــوز للمــنمن عليــه الــذي يزيــد رجــره علــى احلــد األقصــى ألجــر االشــرتاك التــأميين رن يطلــب  

األقصـى ألجـر    احلصول على معا  إضايف مـن اهليئـة مقابـل االشـرتاك عـن اجلـزء الزائـد عـن احلـد         

 من احلد األقصى ألجر االشرتاك. ٪100االشرتاك التأميين مبا ال جياوز 

مقابـل   (5املنصوص عليه يف املادة )االجتماعي صندوق التأمني شخصي يف  حسابويتم إنشاء 

 إضايف للمنمن عليه املشا  إليه بالفقرة السابقة.معا   احلصول على

القانون النمام التأميين املكمل ونس ة االشرتاكات اليت يلتـزم بهـا   وحتدد الالئملة التنفيذية هلذا 

 "املنمن عليه، وشروط وقواعد االنتفاع بهذه املادة.

 على ما تقدم،
ً
 -حساب خاص بكل من:لتأمينات اصندوق ب أنشُي بناء

 تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة. -1

 تأمني إصابات العمل. -2

 .املرضتأمني  -3

 تأمني ال طالة. -4

 تودع به اشرتاكات نمام املكافأة. لكل منمن عليه شخصيحساب  -5
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(10/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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 .مشرتك يف نمام املعا  اإلضايفحساب شخصي لكل منمن عليه  -6
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(11/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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 21/ 4السؤال رقم 
واملعاشــات الصــاد  قــانون التأمينــات االجتماعيــة مـا هــي شــروط اســتملقاق املعــا  امل كــر وفًقـا ل  

 ؟2019( لسنة 148بالقانون  قم )

 اإلجابة:

 قـم  الصـاد  بالقـانون   ( من قانون التأمينات االجتماعية واملعاشـات  21املادة ) ( من6ينص ال ند )

 على رن: 2019لسنة  (148)

 :يستملق املعا  يف احلاالت اآلتية"

الشـيخوخة رو العجـز رو الوفـاة مـع     انتهاء خدمة رو عمل رو نشـاط املـنمن عليـه لغـا بلـو  سـن        -6

 توافر الشروط اآلتية:

توافر مدد اشرتاك يف تأمني الشيخوخة والعجز والوفـاة تعطـي احلـق يف معـا  ال يقـل       -ر 

من رجر رو دخل التسوية األخا، ومبا ال يقل عن احلد األدنى للمعا  املشـا    ٪50عن 

 ( من هذا القانون.24إليه بالفقرة األخاة من املادة )

شـهًرا،   240رن تتضمن مدة االشرتاك املشا  إليها بال ند )ر( مدة اشرتاك فعلية ال تقل عن  -ب 

 شهًرا فعلية بعد مخس سنوات من تا ي  العمل بهذا القانون. 300وتكون املدة 

 تقديم طلب الصرف. -ج 

 "رال يكون خاضعًا لتأمني الشيخوخة والعجز والوفاة يف تا ي  تقديم طلب الصرف. -د 

 ( من كات القانون على رن:133املادة )وتنص 
"....... 

فى تأمني الشيخوخة والعجز 
 والوفاة
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(12/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  
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( مـن هـذا القـانون إال بعـد رداء     21( مـن املـادة )  6وال يتم صرف املعـا  املسـتملق وفًقـا لل نـد  قـم )     

امل الغ املسـتملقة علـي املـنمن عليـه والقيمـة احلاليـة لألقسـاط وفًقـا جلـدول القيمـة احلاليـة املرفـق             

 ن.بالالئملة التنفيذية هلذا القانو

"........ 

 
 على ما تقدم

ً
)  لغا بلو  سن الشيخوخة رو العجز رو الوفاة املعا  ستملقاقيشرتط ال يتضح رنه ،بناء

 : ما يلي (امل كراملعا  

 نتهاء اخلدمة رو العمل رو النشاط.ا .1

توافر مدد اشرتاك يف تـأمني الشـيخوخة والعجـز والوفـاة تعطـي احلـق يف معـا  ال يقـل          .2

% مـن احلـد األدنـى ألجـر     65دخل التسوية األخا، ومبا ال يقل عـن   % من رجر رو50عن 

ــا    ــا ي  اســتملقاق املع ــا     االشــرتاك يف ت )يتم التأكــد مــن هــذه املــدة اســاب املع

رجـر رو دخـل   % مـن  50املستملق عن إمجاىل مدد اشرتاك املنمن عليـه ومقا نتـه بقيمـة    

 .الشرتاك(% من احلد األدنى ألجر ا65وكذلك بقيمة  التسوية األخا

عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه املـدة إىل   (2بال ند ) رن تتضمن مدة االشرتاك املشا  إليها .3

 . 2025 /1/1عت ا ًا من امخسة وعشرين  سنة  فعلية 

 .صرف تقديم طلب .4

رال يكون املنمن عليه خاضعًا لتأمني الشيخوخة والعجز والوفاة وفقـًا ألحكـام القـانون يف     .5

 الصرف.تا ي  تقديم طلب 

رداء مجيـع امل ـالغ املسـتملقة علـى املـنمن عليـه       احلالة هذه كما يشرتط لصرف املعا  يف 

القيمــة احلاليــة املرفــق بالالئملــة التنفيذيــة جلــدول احلاليــة لألقســاط املســتملقة وفقــًا القيمــة و

 .للقانون
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 ــــــــــ(13/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 
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 24/ 5السؤال رقم 
االشرتاك الزائدة على القد  املطلوب ن مدة هل يستملق املنمن عليه تعويًضا من دفعة واحدة ع

ــا أل ،الســتملقاق احلــد األقصــى للمعــا   قــانون التأمينــات االجتماعيــة واملعاشــات الصــاد    حكــام وفًق

 ؟2019( لسنة 148بالقانون  قم )

 اإلجابة:

لسـنة   (148) قـم  الصـاد  بالقـانون   ( من قانون التأمينـات االجتماعيـة واملعاشـات    42تنص املادة )

 على رن: 2019

يسوى املعا  عـن مـدة االشـرتاك يف تـأمني الشـيخوخة والعجـز والوفـاة الـيت ت ـدر مـن تـا ي             "

العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من املعامل املناظر لسن املنمن عليه احملـدد باجلـدول  قـم    

 ل التسوية.من رجر رو دخ ٪80( املرافق هلذا القانون عن كل سنة، اد رقصى مقدا ه 5)

ويســوى املعــا  عــن مــدة االشــرتاك الســابقة علــى تــا ي  العمــل بهــذا القــانون بواقــع املعامــل     

( من هذا القانون، اـد رقصـى   156املنصوص عليه بالفقرة األوىل، ورجر التسوية املشا  إليه باملادة )

 من رجر التسوية. ٪80مقدا ه 

مــن رجــر التســوية األكــرب وفقــًا  ٪80جيــاوز ويــربط املعــا  مبجمــوع املعاشــات املســتملقة مبــا ال 

 األوىل والثانية من هذه املادة. للفقرتني 

( مـن  21( من املادة )4، 3، 2حالة استملقاقه وفقًا لل نود )املعا  املستملق يف إمجالي قل ا إكو

 املقدا .هذا  إىل  فعرجر رو دخل التسوية األكرب من  ٪65عن هذا القانون 

( مــن احلــد األقصــى ألجــر  ٪80علــى )ملعــا  إمجــالي ايــتعني رال يزيــد  ،مجيــع األحــوال ويف

 االشرتاك يف تا ي  االستملقاق.

( من هذا القـانون جيـب   21( من املادة )4،5، 3، 2،1ويف حاالت استملقاق املعا  وفقًا لل نود )

ق مـن احلـد األدنـى ألجـر االشـرتاك يف تـا ي  اسـتملقا        ٪65رال يقل إمجالي املعا  املسـتملق عـن   

 "املعا .
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 ــــــــــ(14/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 
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 على ما تقدم
ً
من رجر رو دخل  ٪80مقدا ه فقد قر  القانون حد رقصى نسيب للمعا   ،بناء

املنمن عليه تعويًضا من دفعة واحدة عن مدة ، ولكن مل ينص القانون على استملقاق التسوية

تعويًضا فال يوجد ، ومن ثم  االشرتاك الزائدة على القد  املطلوب الستملقاق احلد األقصى للمعا 

ألحكام قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات وفًقا  من دفعة واحدة عن مدة االشرتاك الزائدة

 .2019( لسنة 148الصاد  بالقانون  قم )
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 ــــــــــ(15/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 
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 26/ 6السؤال رقم 
    ( لسـنة  148وفًقا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية واملعاشـات الصـاد  بالقـانون  قـم )    هل جيوز 

إكا كانـت   عن مدة االشـرتاك الـيت ال تعطـي احلـق يف املعـا       صرف تعويض الدفعة الواحدة 2019

 ؟املنمن عليها متزوجة

 اإلجابة:

لسـنة   (148) قـم  الصـاد  بالقـانون   ( من قانون التأمينـات االجتماعيـة واملعاشـات    26تنص املادة )

 على رن: 2019

شــروط اســتملقاق يف حالــة انتهــاء خدمــة رو نشــاط رو عمــل املــنمن عليــه، ومل تتــوافر يف شــأنه    

 عن مدد اشرتاكه يف تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة. تعويض الدفعة الواحدة يستملق ،املعا 

شـرتاك يف  المـن سـنوات مـدة ا    ةعن كل سن السنويرـاألج من ٪15بنس ة هذا التعويض حيسب و

 .التأمني

 يف اثنـى  امضـروبً ( مـن هـذا القـانون    22السنوى رجر رو دخل التسوية وفقًا للمادة )باألجر  ويقصد

 عشر.

 ويصرف هذا التعويض يف احلاالت اآلتية: 

ــًا األجـــنيبمغـــاد ة  -1 ــ الد نهائيـ ــتغاله يف رو  للـ ــة اشـ ــا ج بصـــفة دائمـ ــه برو  اخلـ ــة التملاقـ ال عثـ

 الدبلوماسية يف سفا ة رو قنصلية دولته.

 املنمن عليه.هجرة  -2

 .الشيخوخةعلى املنمن عليه بالسجن بقد  املدة ال اقية ل لو ه سن  احلكم نهائيًا -3

 لدى املنمن عليه خالل مدة سجنه عجز جزئي مستديم مينعه من مزاولة العمل. ـأإكا نش -4

 .نتمام املنمن عليه يف سلك الره نةا -5

 كاماًل. اعجز املنمن عليه عجًز -6

املعـا    مسـتملقى  إىل تصرف امل الغ املستملقة بأكملها ةهذه احلالويف ، وفاة املنمن عليه -7

فــإكا مل يوجــد ســوى مســتملق واحــد  ،علــيهم بنســ ة رنصــ تهم يف املعــا  ةموزعــ عنــه حكمــًا
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 ــــــــــ(16/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  
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مستملق للمعـا  صـرفت للو ثـة    ري  فإكا مل يوجد ،هذه امل الغ بالكامله إلي للمعا  رديت

 الشرعيني.

 .املنمن عليه سن الشيخوخةبلو   -8

( بالنسـ ة  8، 6،7، 5تثنى مـن تط يـق شـرط انتهـاء النشـاط احلـاالت املنصـوص عليهـا بـال نود )         ويس

 ( من هذا القانون.2للمنمن عليهم املنصوص عليهم بال ند ثانًيا من املادة )

حيسـب  م لـغ   إليه ا( يصرف م لغ التعويض مضاًف8، 7، 6حلاالت املنصوص عليها يف ال نود ) اويف

نهايـة الشـهر السـابق    وحتـى   نهايـة االشـرتاك  خالل املدة مـن  سعر ركون اخلزانة  متوسطبنس ة تساوى 

 الصرف من م لغ التعويض.ستملقاق احتقق واقعة على تا ي  

 على ما تقدم
ً
وفًقا ألحكام قانون  صرف تعويض الدفعة الواحدة ال يوجد من ضمن حاالت ،بناء

رن تكون املنمن عليها  ،2019( لسنة 148 قم )التأمينات االجتماعية واملعاشات الصاد  بالقانون 

متزوجة رو مطلقة رو مرتملة رو ت لغ سن الواحدة واخلمسني فأكثر، ومن ثم فإنه اعت ا ا من تا ي  

 لزواج املنمن عليها. صرف تعويض الدفعة الواحدة( ال جيوز  1/1/2020العمل بهذا القانون ) 
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 ــــــــــ(17/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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 33/ 7السؤال رقم 
وفًقا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات الصاد  بالقانون  قـم  منملة الوفاة  كيف توّزع

 ؟ 2019 ( لسنة148)

 اإلجابة:

لسـنة   (148) قـم  الصـاد  بالقـانون   ( من قانون التأمينـات االجتماعيـة واملعاشـات    33تنص املادة )

 على رن: 2019

منملة عن شهر الوفاة والشهرين التـاليني وكلـك    تستملقعند وفاة املنمن عليه رو صاحب املعا  

 باإلضافة إىل األجر املستملق عن ريام العمل خالل شهر الوفاة.

وتقد  املنملة باألجر رو املعا  املستملق عن شهر الوفاة، وتلتـزم بهـا اجلهـة الـيت كانـت تصـرف       

 األجر رو اليت تلتزم بصرف املعا  اسب األحوال.

( مـن رواًل مـن   2، 1ين )علـيهم العـاملني باجلهـات املشـا  إليهـا بال نـد       وخيصم بهـا بالنسـ ة للمـنمن   

 .كان يتملمـل باألجر يعلى ال ند الذ( 2املادة )

فـإكا مل يوجـد سـوى مسـتملق      ملسـتملقى املعـا   هذه املـادة  وص عليها يف ـغ املنصـتستملق امل الو

 .بالكامل واحد رديت إليه
 على ما تقدم

ً
( 148التأمينات االجتماعية واملعاشات الصاد  بالقانون  قم )وفًقا ألحكام قانون  ،بناء

فإكا مل  كل منهم،نصيب املستملق لالمستملقي املعا  بنس ة توّزع منملة الوفاة على  2019لسنة 

واكا كانت نس ة التوزيع بني املستملقني تقل  ،بالكامل املنملة إليه تيوجد سوى مستملق واحد ردي

 .بالكامل على املستملقني بنس ة توزيع املعا  بينهم نملةاملعن الواحد الصمليح يتم توزيع 
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(18/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  
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 44/ 8السؤال رقم 
لتأمني الشيخوخة والعجز وفًقا يف حالة عودة صاحب املعا  املستملق  هل يوقف صرف املعا 

 ؟والوفاة إىل عمل رو نشاط ُيخضعه ألحكام هذا التأمني

 اإلجابة:

لسـنة   (148) قـم  الصـاد  بالقـانون   ( من قانون التأمينـات االجتماعيـة واملعاشـات    44تنص املادة )

 على رن: 2019

املعـا  املسـتملق وفًقـا لتـأمني الشـيخوخة والعجـز والوفـاة، إىل عمـل رو نشـاط           عاد صاحبإك "

خيضعه ألحكام هذا التأمني، فتعترب مدة اشرتاكه اجلديدة مدة قائمة بذاتها، وتتملدد حقوقه التأمينية 

 عنها وفًقا ألحكام هذا ال اب.

باحلـد األدنـى للمعـا      ويراعى يف حالة استملقاق معا  عن املدة األخاة عـدم تكـرا  االنتفـاع   

 يف تا ي  االستملقاق.

عليـه إكا اـاوزت سـنه سـن      املـنمن وال تسري رحكام تـأمني الشـيخوخة والعجـز والوفـاة يف شـأن      

 .الشيخوخة

 ".وحتدد الالئملة التنفيذية هلذا القانون قواعد ورحكام تنفيذ هذه املادة

 قانون على رن:كات ال ( من163تنص املادة )و

تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة املستملقة وفًقا هلـذا القـانون بقيمـة تعـادل الفـرق      تزاد معاشات "

 )ثالثة وثالثون يف املائة( من إمجالي قيمة املعا  يف تا ي  االستملقاق. ٪33جنيهًا و 450بني 

ويراعى إيقـاف صـرف الزيـادة يف حالـة عـودة صـاحب املعـا  إىل العمـل رو مزاولتـه مهنـة ق ـل            

 بلو ه سن التقاعد. 

 جنيه يرفع إىل هذا القد . 900وإكا قل املعا  بعد إضافة هذه الزيادة عن 

 وال يتم االنتفاع اكم هذه املادة إال مرة واحدة عند  بط املعا .

 باألع اء املرتت ة على تنفيذ رحكام هذه املادة.ولة تتململ اخلزانة العامة للدو
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(19/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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 "وحتدد الالئملة التنفيذية هلذا القانون ضوابط تنفيذ هذه املادة.

 

 على ما تقدم
ً
 ال يوقف معا  صاحب املعا  املستملق وفًقا لتأمني الشيخوخة والعجز والوفاة، بناء

تعترب مدة اشرتاكه اجلديدة مدة قائمة و ،إىل عمل رو نشاط ُيخضعه ألحكام هذا التأمني إكا عاد

  .تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة  بذاتها، وتتملدد حقوقه التأمينية عنها وفًقا ألحكام

)ثالثة وثالثون  ٪33جنيهًا و 450بقيمة الفرق بني ( من القانون 163وتوقف الزيادة املقر ة باملادة )

   .يف املائة( من إمجالي قيمة املعا  يف تا ي  االستملقاق
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(20/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  
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وفًقـا   صـاحب املعـا    املـنمن عليـه رو   و ترملت بعد وفـاة رلقت ُط املعا  إكا هل تستملق االبنة

 ؟2019( لسنة 148بالقانون  قم )قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات الصاد  ألحكام 

 اإلجابة:

لسـنة   (148) قـم  الصاد  بالقـانون  ( من قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات 107تنص املادة )

 على رن: 2019

 يعاد توزيع املعا  بني املستملقني من رول الشهر التالي لتملقق إحدى الوقائع اآلتية:

 طالق رو ترمل ال نت رو األخت. -1

 االبن رو األخ عن الكسب. عجز -2

 وتتضمن الالئملة التنفيذية هلذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ رحكام هذا ال اب.

ا ملا تقدمو
ً
 :يتضح اآلتي فق

ُيستملق املعا  يف تا ي  الحق لتا ي  وفاة املنمن عليه رو صاحب املعا ، كما ُيعود احلق يف 

 املعا  السابق قطعه يف احلاالت اآلتية:

 بنة رو األخت.رو ترمل اال طالق -ر 

 بن رو األخ عن الكسب. عجز اال -ب 

 ،2019( لسـنة  148وفًقا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات الصـاد  بالقـانون  قـم )    وعليه،

الوالــد رو  يف تــا ي  الحــق لتــا ي  وفــاةملعــا  عــن الوالــدين إكا ُطلقــت رو ترملــت االبنــة ا تســتملق

 املستحقون يف املعاش
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(21/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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، ري ال يتم صرف م ـالغ تزيـد   نصي ها بإعادة توزيع املعا  بينها وبني باقي املستملقني، وُيقد  الوالدة

 .على معا  صاحب املعا 
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(22/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  
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 رو صـاحب املعـا    رو املـنمن عليـه   النـزول عـن مسـتملقات    رو احلجزما هي احلاالت اليت جيوز فيها 

ــة   ــدى اهليئ ــتفيدين ل ــاعي   املس ــأمني االجتم ــة للت ــة     القومي ــات االجتماعي ــانون التأمين ــام ق ــا ألحك وفًق

 ؟2019( لسنة 148واملعاشات الصاد  بالقانون  قم )

 اإلجابة:

لسـنة   (148) قـم  الصاد  بالقـانون  ( من قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات 133تنص املادة )

 على رن: 2019

املسـتفيدين لـدى    رو صـاحب املعـا    رو النزول عن مستملقات املـنمن عليـه   رو احلجزال جيوز "

 اهليئة. 

النـزول عـن املسـتملقات املشـا  إليهـا لسـداد        رو جيـوز احلجـز   ،ستثناء مـن حكـم الفقـرة السـابقة    او

 احلقوق اآلتية:

جــراءات إوضــاع ورتنمــيم بعــض بشــأن  2000( لســنة 1مبراعــاة رحكــام القــانون  قــم ) النفقــات -1

 حوال الشخصية. التقاضي يف مسائل األ

 ما امد للهيئة من م الغ على صاحب الشأن. -2

 امل الغ املستملقة للمعاشات العسكرية والضمان االجتماعي. -3

نـه، ويف حالـة التـزاحم    م ٪25ويراعى بالنس ة للمعـا  الشـهرى رن يكـون اخلصـم يف حـدود      

ي در ملصم دين النفقة يف حـدود اجلـزء اجلـائز احلجـز عليـه ًصـومًا منـه شـن املعـا  للوفـاء           

 بدين اهليئة.

 رقساط قروض بنك ناصر االجتماعي.  -4

 واملتنوعة األحكام العامة
 واملتنوعة األحكام العامة
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(23/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  
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 األقساط املستملقة للهيئة. -5

 احلاالت اليت يوافق عليها جملس اإلدا ة نزواًل على    ة صاحب الشأن. -6

صـاحب   رو عليـه  مـا يكـون قـد اسـتملق علـى املـنمن      خصـم  للهيئـة  ومبراعاة الفقرة السابقة، يكون 

مـا يصـرف   تقسـم بيـنهم بنسـ ة    للمسـتفيدين  إمجالي احلقوق التأمينيـة  من املعا  من م الغ ق ل وفاته 

 .لكل منهم

( 4للجـدول  قـم )   اوفقًـ ه بالتقسـيط  ق ول رداء امل الغ املستملقة هلا على املنمن عليـ  وجيوز للهيئة

( 21استملقاق املعا  للعجز رو الوفاة وفًقا ألحكام املادة )حالة املت قية يف األقساط  وتسقط ،املرفق

 من هذا القانون.

( من هذا القـانون إال بعـد رداء   21( من املادة )6وال يتم صرف املعا  املستملق وفًقا لل ند  قم )

احلاليـة لألقسـاط وفًقـا جلـدول القيمـة احلاليـة املرفـق         امل الغ املسـتملقة علـي املـنمن عليـه والقيمـة     

 بالالئملة التنفيذية هلذا القانون.

ختصم القيمة احلالية لألقساط  ،ستملقاق معا احالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم  ويف

 امل الغ املستملقة له.من  هاملستملقة على املنمن علي

ا مجيع احلاالت اليت ال يستملق عنها رجـرً ه يف ليويوقف سداد األقساط املستملقة على املنمن ع

ستملقاق األجر وتزاد مدة التقسيط بقد  املدة اليت روقـف  اا عن األجر ويستأنف السداد فو  تعويًض رو

 فيها سداد األقساط.

ــه       و ــل املــنمن علي ــا ق  ــتملقة هل ــالغ املس ــيط امل  ــول تقس ــة ق  ــا   رو جيــوز للهيئ  رو صــاحب املع

 سنوات.املستفيدين على مخس 

شــرتاكات ومتجمــد امل ــالغ الا لســداد متجمــد هكمــا يكــون للهيئــة احلجــز علــى رجــر املــنمن عليــ

 ".من هذه املادة املستملقة هلا وكلك مع مراعاة احلدود والقواعد املنصوص عليها يف الفقرة الثانية
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(24/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  
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ــدم ــا تق ــا مل
ً
ــه   رو احلجــزجيــوز ، وفق ــزول عــن مســتملقات املــنمن علي  رو صــاحب املعــا   رو الن

 -على س يل احلصر: لسداد احلقوق اآلتية القومية للتأمني االجتماعي املستفيدين لدى اهليئة

جــراءات إوضــاع ورتنمــيم بعــض بشــأن  2000( لســنة 1مبراعــاة رحكــام القــانون  قــم ) النفقــات .1

 حوال الشخصية. التقاضي يف مسائل األ

 ما امد للهيئة من م الغ على صاحب الشأن. .2

 للمعاشات العسكرية والضمان االجتماعي.امل الغ املستملقة  .3

منه، ويف حالة التزاحم ي در  ٪25ويراعى بالنس ة للمعا  الشهرى رن يكون اخلصم يف حدود 

ملصم دين النفقة يف حدود اجلزء اجلائز احلجز عليه ًصومًا منه شن املعا  للوفاء بـدين  

 اهليئة.

 رقساط قروض بنك ناصر االجتماعي.  .4

 قة للهيئة.األقساط املستمل .5

 احلاالت اليت يوافق عليها جملس اإلدا ة نزواًل على    ة صاحب الشأن. .6

 
قـد   2019( لسـنة  148قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات الصاد  بالقانون  قم )يكون وبذلك 

 ، وهما: 1975لسنة  79رضاف حالتني مل ينص عليهما قانون التأمني االجتماعي الصاد  بالقانون  قم 

 امل الغ املستملقة للمعاشات العسكرية والضمان االجتماعي. .1

 احلاالت اليت يوافق عليها جملس اإلدا ة نزواًل على    ة صاحب الشأن. .2
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(25/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  
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 يفحماضرة 

 

ا
ً
التأمينات  قانونل حاالت استحقاق املعاش وفق

 148الصادر بالقانون رقم االجتماعية واملعاشات 
2019لسنة   
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(26/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  
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 الفصل األول

 االستحقاق وشروط كل حالةحاالت 

مـن    21املعا  هو امليزة األساسية اليت ينديها تأمني الشيخوخة والعجز والوفـاة، وتـنمم املـادة    

 قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات حاالت وشروط استملقاق املعا :

 أوالً:حاالت الشيخوخة

 سن الشيخوخة: املؤمن عليه بلوغ  -1

، وتـزاد هـذه املـدة إىل    علـى األقـل   سـنوات فعليـة   عشـر شـرتاك مقـدا ها   اتوافر مـدة  ويشرتط  -

 .2025/ 1/1اعت ا ا من مخسة عشر سنة فعلية 

 :ويالحظ           

ــة انتهــاء شــغل املنصــب بالوظــائف القياديــة       .ر  يعتــرب فــى حكــم بلــو  ســن الشــيخوخة حال

املدنية الصاد  بالقـانون  ( من قانون اخلدمة 20والوظائف اإلشرافية وفقا ألحكام املادة )

 .2016لسنة  81 قم 

العــاملني املصــريني -حيــدد ســن الشــيخوخة بســن الســتني بالنســ ة )العــاملني لــدى الغــا    .ب 

العمالـة  ـا   -باخلا ج(، وسن اخلامسة والستني بالنسـ ة للمـنمن علـيهم )رصـملاب األعمـال     

 املنتممة(.

 ال يشرتط انتهاء خدمة املنمن عليه الستملقاق املعا . .ج 

 .انتهاء اخلدمة أو العمل أو النشاطبعد  لشيخوخةسن ا املؤمن عليه لوغب -2

 .لشيخوخةاملنمن عليه ق ل بلو  سن ارو عمل رو نشاط  انتهاء خدمة -

 .عدم سابقة صرف تعويض الدفعة الواحدة -

 بلو  املنمن عليه سن الشيخوخة بعد انتهاء اخلدمة. -

وتـزاد هـذه املـدة إىل مخسـة     ، األقـل علـى  فعليـة  سنوات  10مقدا ها  اشرتاكتوافر مدة  -

 .2025/ 1/1اعت ا ا من عشر سنة فعلية 
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(27/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  
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انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط املؤمن عليـه لغـري بلـوغ سـن الشـيخوخة أو العجـز أو الوفـاة  -3
 : )املعاش املبكر(

 .انتهاء اخلدمة رو العمل رو النشاط 

          توافر مدد اشرتاك يف تأمني الشـيخوخة والعجـز والوفـاة تعطـي احلـق يف معـا  ال يقـل عـن

% من احلد األدنى ألجـر االشـرتاك   65% من رجر رو دخل التسوية األخا، ومبا ال يقل عن 50

  .رول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرفيف 

      رن تتضــمن مــدة االشــرتاك املشــا  إليهــا عشــرين ســنة فعليــة، وتــزاد هــذه املــدة إىل مخســة

 .2025/ 1/1اعت ا ا من وعشرون سنة فعلية 

 .  تقديم طلب الصرف 

  يف  القــانونرال يكــون املــنمن عليــه خاضــعًا لتــأمني الشــيخوخة والعجــز والوفــاة وفقــًا ألحكــام

 تا ي  تقديم طلب الصرف.

 على املنمن عليه امل الغ املستملقة مجيعرداء عا  امل كر )شرط صرف( ويشرتط لصرف امل

  والقيمة احلالية لألقساط.

 ثانيًا:حاالت العجز والوفاة.
 العجز اجلزئى املنهى للخدمة لفئة العاملني لدى الغري: -1

 انتهاء اخلدمة بس ب العجز اجلزئي املستديم. -

صدو  قـرا  اللجنـة اخلماسـية بعـدم وجـود عمـل مخـر للمـنمن عليـه لـدى صـاحب العمـل،              -

 موافقـة علـى   بنـاءً مـن  ئـيس اهليئـة     شرط احلاالت الـيت يصـد  بهـا قـرا     هذا الويستثنى من 

 جملس اإلدا ة.

 .العجز الكامل املنهى للخدمة أو العمل أو النشاط -2

 املستديم.بس ب العجز الكامل رو العمل رو النشاط  انتهاء اخلدمة 

 .العجز الكامل خالل سنة من تاريخ انتهاء اخلدمة أو العمل أو النشاط -3

 .انتهاء اخلدمة رو العمل رو النشاط 
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 ــــــــــ(28/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  
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           ث وت العجز الكامل خالل سنة مـن تـا ي  انتهـاء اخلدمـة رو العمـل رو النشـاط وق ـل بلـو  سـن

 الشيخوخة.

 .عدم سابقة صرف تعويض الدفعة الواحدة 

 .لعجز الكامل بعد سنة من تاريخ انتهاء اخلدمة أو العمل أو النشاطا -4

 .انتهاء اخلدمة رو العمل رو النشاط 

  ث ــوت العجــز الكامــل بعــد ســنة مــن تــا ي  انتهــاء اخلدمــة رو العمــل رو النشــاط وق ــل بلــو  ســن

 الشيخوخة.

 .عدم سابقة صرف تعويض الدفعة الواحدة 

  وتزاد هذه املدة إىل مخسة عشر سنة على األقل سنوات  فعلية عشرشرتاك مقدا ها اتوافر مدة ،

 ..2025/ 1/1اعت ا ا من فعلية 

 

 .الوفاة املنهية للخدمة أو العمل أو النشاط -5

 الوفاة.بس ب رو العمل رو النشاط  انتهاء اخلدمة 

 .الوفاة خالل سنة من تاريخ انتهاء اخلدمة أو العمل أو النشاط -6

 رو النشاط. انتهاء اخلدمة رو العمل 

 .وقوع الوفاة خالل سنة من تا ي  انتهاء اخلدمة رو العمل رو النشاط وق ل بلو  سن الشيخوخة 

 .عدم سابقة صرف تعويض الدفعة الواحدة 

 .الوفاة بعد سنة من تاريخ انتهاء اخلدمة أو العمل أو النشاط -7

 .انتهاء اخلدمة رو العمل رو النشاط 

   انتهاء اخلدمة رو العمل رو النشاط وق ل بلو  سن الشيخوخة.وقوع الوفاة بعد سنة من تا ي 

 .عدم سابقة صرف تعويض الدفعة الواحدة 

  وتزاد هذه املدة إىل مخسة عشر سـنة  على األقل سنوات فعلية عشرشرتاك مقدا ها اتوافر مدة ،

 .2025/ 1/1اعت ا ا من فعلية 
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 ــــــــــ(29/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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( مـن حـاالت العجـز والوفـاة رن     6،5، 3، 2، 1) املعـاش يف احلـاالت أرقـاميشرتط الستحقاق و

 يكون للمنمن عليه مدة اشرتاك يف التأمني ال تقل عن ثالثة رشهر متصلة رو ستة رشهر متقطعة.

 : وال يسري هذا الشرط يف احلاالت اآلتية

العاملون املدنيون باجلهاز اإلدا ي للدولة واهليئات العامة واملنسسات العامة والوحدات  -ر 

 ادية التابعة ألي من هذه اجلهات.االقتص

العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام  و اهـا مـن الوحـدات االقتصـادية      -ب 

  التابعة هلا.

الــذين خيضــعون للــوائح   العــاملون اخلاضــعون ألحكــام قــانون العمــل )القطــاع اخلــاص(   -ج 

اتفاقـات   ىضـ قتم مبتوظف صاد ة بناء على قانون رو حددت رجو هم وعالواتهم وترقياته

   ئيس اهليئة على هذه اللوائح رو االتفاقات.مجاعية ربرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق 

للعمـل بالقطـاع اخلـاص وتـوافرت يف      )ر، ب( ينال نـد باملنصوص عليهم  العاملوننتقال ا  -د 

 . من حاالت العجز والوفاة (6،5، 3، 2، 1) ر قاماالستملقاق  إحدى حاالت مشأنه

  عجز املنمن عليه رو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل. ث وت -ه 

 

جيرب كسر السنة إىل سنة كاملـة إكا كـان مـن شـأن كلـك اسـتملقاق املـنمن عليـه          وفى مجيع األحوال

 معاشا.

 
 :عند حتديد املدة الفعلية الستحقاق املعاش ال تعترب ضمن املدة الفعلية املدد اآلتيةويراعى 

 من القانون. 20ألحكام املادة املدة املشرتاة وفقًا  (1

للقــوات املســلملة مــدد احلــرب املضــاعفة وفقــًا ألحكــام قــانون التقاعــد والتــأمني واملعاشــات    (2

 .1975لسنة  90الصاد  بالقانون  قم 

 عت ا ية (.الاملدة املضافة بواقع  بع املدة للعمل فى املناطق النائية ) املدد ا (3

 وهى مدد االست قاء مبملافمات القناة وسيناء. 1976لسنة  28املدة املضاعفة وفقا للقانون  (4
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 ــــــــــ(30/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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مـن قـانون    70املدة االفرتاضية فى حالة طلب اإلحالة للمعـا  امل كـر وفقـًا ألحكـام املـادة       (5

 .2016لسنة  81اخلدمة املدنية الصاد  بالقانون  قم 

مـن   20،رو املـادة  1991لسـنة   5املدة االفرتاضية فى حاالت التقاعد لوظائف قياديـة )قـانون    (6

 (.2016لسنة  81قانون اخلدمة املدنية الصاد  بالقانون  قم 

 رية مدد رخرى قر ت رية قوانني ضمها ملدة االشرتاك. (7

 

مـن فئـة رصـملاب األعمـال     للمـنمن علـيهم   لصرف احلقوق التأمينية املسـتملقة   يشرتطكما يراعى أنه 

 ًقـا وفرداء االلتزامـات املقـر ة   ومن فـى حكمهـم والعـاملني املصـريني باخلـا ج والعمالـة  ـا املنتممـة         

 .من القانون( 139)مادة  هذا القانون ألحكام
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 ــــــــــ(31/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 الفصل الثانى
 تاريخ استحقاق املعاش

 مـن رول الشـهر   الوفاةرو للعجز الكامل رو  الشيخوخةستملق املعا  ل لو  املنمن عليه سن ي ،

 .الذي حتققت فيه إحدى الوقائع املشا  إليها

  رول الشهر الذي تنتهي فيه اخلدمة.من  اعت ا العجز اجلزئى احالة يستملق املعا  فى 

 )من رول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف يستملق )املعا  امل كر. 

   مـن قـانون اخلدمـة املدنيـة      20املـادة  ط قـًا ألحكـام    انتهاء اخلدمة حالة يفيستملق املعا

رول  اعت ـا ًا مـن   (ةتقاعـد وظـائف قياديـة وإدا ة إشـرافي    ) 2016لسـنة   81الصاد  بالقانون  قم 

 .تنتهى فيه اخلدمةالشهر الذي 

  مـن قـانون اخلدمـة املدنيـة      70املـادة  اخلدمة ط قـًا ألحكـام    انتهاءحالة يستملق املعا  فى

 فيه اخلدمة. انتهترول الشهر الذي اعت ا ًا  من   2016لسنة  81الصاد  بالقانون  قم 

 
 حساب املعاشقواعد 

 املبحث األول: أجر التسوية
 :1/1/2020أوالً: أجر التسوية عن املدة اخلاضعة ألحكام قوانني التأمني االجتماعي السابقة على 

رو دخل التسوية عن مدة االشرتاك يف تأمني الشـيخوخة والعجـز والوفـاة السـابقة علـى       رجرحيدد 

تا ي  العمـل بأحكـام القـانون عـن كـل مـن األجـر األساسـي واألجـر املـتغا رو دخـل االشـرتاك وفقـًا              

 ألحكام قانون التأمني االجتماعي اليت قضيت املدة يف ظله، مع مراعاة ما يلي:

 :1975لسنة  79ماعي الصادر بالقانون رقم قانون التأمني االجت .1

      :األجر األساسي . أ

علـى  جلميع حاالت إسـتملقاق املعـا ،    األجر األساسي للمنمن عليه، حيدد رجر التسوية عن

رساس املتوسط الشهري لألجو  اليت حددت على رساسها االشرتاكات خالل السنتني األخاتـني  

 .التأمني إن قلت عن كلك االشرتاك يفمن مدة االشرتاك يف التأمني رو مدة 
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 ــــــــــ(32/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

ويراعى عند حساب متوسط األجر رال ااوز األجـو  الـيت يـتم حتديـد املتوسـط علـى رساسـها        

، وإكا قلـت   اخلمس األخـاة مـن مـدة االشـرتاك يف التـأمني      السنوات % من األجر يف بداية150

% عن كل سنة 10السابقة بنس ة  مدة االشرتاك عن مخس سنوات تكون الزيادة املشا  إليها بالفقرة

 للشهو  الكاملة. مع مراعاة نس ة كسر السنة

 :ويراعى يف حساب املتوسط الشهري ما يأتي

، إكا انتهت اخلدمة ق ـل العمـل بأحكـام    يعترب الشهر الذي انتهت فيه اخلدمة شهرًا كاماًل -1

 . القانون

املنمن عليه على رجره عنها  إكا ختللت فرتة متوسط حساب املعا  مدد مل حيصل فيها -2

 كله رو بعضه حسب املتوسط على رساس كامل األجر.

 

 

 األجر املتغري: . ب

رديـت علـى    األجر املتغا على رساس املتوسط الشهري لألجـو  الـيت   حيدد رجر التسوية عن

% عن كـل  3رساسها االشرتاكات خالل كامل مدة االشرتاك عن هذا األجر، ويزاد املتوسط بواقع 

 .كاملة من سنوات مدة االشرتاك الفعلية عن هذا األجرسنة 

، إكا ويراعى يف حساب املتوسط الشهري اعت ا  الشهر الذي انتهـت فيـه اخلدمـة شـهرًا كـامالً     

 .انتهت اخلدمة ق ل العمل بأحكام القانون

 108قانون التأمني االجتماعي على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقـم  .2
 :1976لسنة 

حيدد دخل التسوية بدخل االشرتاك الذي سددت على رساسـه االشـرتاكات وكلـك عـن كـل      

 سنة من سنوات االشرتاك فى التأمني.
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 ــــــــــ(33/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 
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حالة سداد املنمن عليه االشرتاكات على ركثر من دخل اشرتاك حيسب املتوسـط علـى    ويف

 متوسط دخول االشرتاك اليت رديت على رساسها االشرتاكات طوال مدة االشرتاك. رساس

لسـنة  50قانون التأمني االجتماعي على العاملني املصريني فى اخلارج الصادر بالقانون رقم  .3
1978: 

حيدد دخل التسوية بدخل االشرتاك الذي سددت على رساسـه االشـرتاكات وكلـك عـن كـل      

 فى التأمني. سنة من سنوات االشرتاك

ويف حالة سداد املنمن عليه االشرتاكات على ركثر من دخل اشرتاك حيسب املتوسـط علـى   

 رساس متوسط دخول االشرتاك التى رديت على رساسها االشرتاكات طوال مدة االشرتاك.

 :1980لسنة  112قانون نظام التأمني االجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم  .4

حيدد دخل رو رجر التسوية بدخل رو رجر االشرتاك الذي سددت على رساسه االشرتاكات وكلك 

 عن كل سنة من سنوات االشرتاك فى التأمني.

ويف حالة سداد املنمن عليه االشرتاكات على ركثر من دخل رو رجر اشرتاك حيسب 

املتوسط على رساس متوسط دخول رو رجو  االشرتاك التى رديت على رساسها االشرتاكات 

 طوال مدة االشرتاك.

مـن القـوانني املشـار إذا تضمنت مدد اشرتاك املؤمن عليه مددًا خاضعة ألكثـر مـن قـانون  .5
 (:3، 2، 1يف البنود ) إليها

 األجر االساسي: . أ

 

 (79/1975)ق 

 مدة االشرتاك(× )متوسط األجر  

 

 (108/1976)ق  +

مدة × )متوسط دخول االشرتاك 

 االشرتاك(

 (50/1978)ق  +

مدة × االشرتاك  )متوسط دخول

 االشرتاك(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــ(34/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

 (50/1978+  108/1976+  79/1975شرتاك ) إمجالي مدد اال

 األجر املتغري: . ب

 (.1وفقًا لألحكام الوا دة بال ند )األجر املتغا  حيدد رجر التسوية عن

متوسط نسب التضخم عـن كـل سـنة    بنس ة زيادة رجر رو دخل التسوية يراعى يف مجيع األحوال و

علـى رال يزيـد رجـر التسـوية بعـد هـذه       وحتـى تـا ي  حتقـق واقعـة االسـتملقاق ،       1/1/2020كاملة من 

 الزيادة عن احلد األقصى ألجر االشرتاك.

 

 حتديد أجر التسوية عن املدة اخلاضعة ألحكام القانون:ثانيًا: 

حيدد رجر رو دخل تسوية املعا  عن مدة االشرتاك اليت ت در من تا ي  العمـل بأحكـام القـانون    

 األجر شرتاكات عن هذاالرديت على رساسها ا اليترو الدخول  لألجو  الشهريعلى رساس املتوسط 

رو الدخل عن كامل مدة االشرتاك حتى تا ي  حتقق واقعة االستملقاق يف تـأمني الشـيخوخة والعجـز    

 والوفاة.

مدة االشرتاك الفعلية اليت مت رداء االشـرتاكات عنهـا يف ري    ويراعى يف حساب املتوسط الشهري

 ون ما يلي.من قطاعات هذا القان

املدة اليت طلب للمنمن عليه حسابها ضـمن مـدة اشـرتاكه يف    ال يدخل يف حساب املتوسط  -ر 

 .بقوانني وقرا ات خاصةورية مدد مت إضافتها ملدة االشرتاك تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة، 

 ال يدخل شهر ال داية ضمن فرتة املتوسط إال إكا كان شهرًا كاماًل.  -ب 

 انتهت فيه اخلدمة شهرًا كاماًل ضمن فرتة املتوسط.يعترب الشهر الذي  -ج 

يزاد املتوسط بنس ة تساوي متوسط نسـب التضـخم والصـاد  بهـا قـرا  مـن  ئـيس اهليئـة خـالل           -د 

املدة من بداية االشرتاك وحتى حتقق واقعة استملقاق احلقـوق التأمينيـة عـن كـل سـنه كاملـة       

وسط بعد إضـافة هـذه الزيـادة علـى احلـد      من سنوات مدة االشرتاك الفعلية بشرط رال يزيد املت

 األقصى ألجر االشرتاك.
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 ــــــــــ(35/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 
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 ــــــــــ(36/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 
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 املبحث الثاني

 حصر مدد اإلشرتاك
 املطلب األول

 1/1/2020مدد االشرتاك اخلاضعة ألحكام قوانني التأمني االجتماعي السابقة على 
 :1975لسنة  79أوالً:قانون التأمني االجتماعي الصادر بالقانون رقم 

 مدد االشرتاك عن األجر األساسى، وتشمل املدد اآلتية: .1

مدد االشرتاك الفعلية التى قضيت فى القطاع احلكومى رو العام رو اخلاص، مقاوالت ، نقـل   -ر 

 برى ، ًابز.

 من قانون التأمني االجتماعي. 34املدة املشرتاة وفقًا ألحكام املادة  -ب 

 املدد املضافة وفقًا ملا يلى: -ج 

ــد التعــيني وخــالل زمــن احلــرب )مــن       (1 ــى قضــيت بع إىل  5/6/1967املــدة املضــاعفة والت

 مع مالحمة است عاد مدد الفقد من املدة الفعلية واملدة املضاعفة.( 31/12/1985

 املدة املضافة بواقع  بع املدة والتى قضيت فى املناطق النائية وهى : (2

  1/8/1961سوهاج وقنا واألقصر ورسوان اعت ا ًا من. 

  1/9/1961ال ملر األمحر والوادي اجلديد ومطروح اعت ا ًا من. 

         1/9/1961مدينة برج العرب مبملافمـة اإلسـكند ية )العامريـة اجلديـدة سـابقًا( اعت ـا ًا مـن 

لت عيتها خالل تلك الفرتة حملافمة مطروح، وال يتم إضافة مدد اعت ا يـة   27/2/1990حتى 

 ا ي .ملدد االشرتاك الواقعة بعد هذا الت

  1/9/1975حمافمات سيناء اعت ا ًا من. 

       ــن ــا ًا م ــة اعت  ــة اإلياعيلي ــرق مبملافم ــرة ش ــة القنط ــى  1/9/1975مدين  23/2/1979حت

لت عيتها خالل تلك الفرتة حملافمة مشال سيناء، وال يتم إضافة مدد اعت ا ية ملدد االشرتاك 

 الواقعة بعد هذا التا ي .
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 ــــــــــ(37/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 
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 21/12/1982لواحات ال ملرية باجليزة اعت ا ًا من مدينة وادي النطرون بال ملاة وا. 

كما يراعى إضافة املدة االعت ا ية املشا  إليها بال نود السابقة للعاملني بوحـدات القطـاع   

، فيمـا عـدا مدينـة وادي النطـرون     1/9/1975العام بذات احملافمات واملـدن اعت ـا ًا مـن    

 .21/12/1982بال ملاة والواحات ال ملرية باجليزة اعت ا ًا من 

ويشـــرتط لدفـــادة مـــن ميـــزة إضـــافة املـــدة االعت ا يـــة التواجـــد الفعلـــي للمـــنمن عليـــه 

باحملافمات واملدن املشا  إليها وال يكفي التواجد القانوني؛ ومـن شـأن كلـك عـدم إفـادة      

املنمن عليه من إضافة املدة االعت ا ية خـالل مـدد اإلجـازات اخلاصـة واإلعـا ة والتجنيـد       

ج تلك احملافمات واملـدن و اهـا مـن اإلجـازات التـى يتواجـد بهـا املـنمن         والندب خا 

 عليه خا ج تلك احملافمات واملدن.

وهي مدد االسـت قاء مبملافمـات القنـاة وسـيناء      1976لسنة  28املدة املضاعفة وفقًا للقانون  (3

 وهي:

  4/6/1975حتى  5/6/1967حمافمات القناة من. 

 24/4/1982حتى  5/6/1967من  حمافمات سيناء. 

كليات الطب ضمن املـدة احملسـوبة فـى املعـا  إكا كانـت       يخلرجي االمتيازحتسب سنة  -د 

فى شأن تعديل بعـض   1965لسنه  47،  46)تا ي  العمل بالقانونني  قمى  15/2/1965بعد 

 االشــرتاكاتفــى شــأن مزاولــة مهنــة الطــب( وجيــب ســداد 1954لســنه  415رحكــام القــانون 

 ستملقة عنها.امل

 -يراعى عند حساب املدد ما يلي:
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 ــــــــــ(38/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 
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    مدد القطاع احلكومي والقطاع العام وقطاع األعمال العام رن حتسب املدة بـاليوم، وبالنسـ ة

للمدد التى قضيت فى القطاع اخلاص حيسب شهر ال داية شهرًا كـاماًل، ريـًا كـان تـا ي  بدايـة      

 املدة وال حيسب شهر النهاية إال إكا كان كاماًل.

       إكا كان تا ي  استالم العمل خالل شهر من تا ي  التعيني، حتسـب املـدة مـن تـا ي  التعـيني

 وإكا كان تا ي  االستالم بعد شهر حتسب املدة من تا ي  استالم العمل.

       عنـد حســاب احلقـوق التأمينيــة لفئــة العـاملني بنمــام اليوميـة مراعــاة حســاب عـدد ريــام العمــل

مالية  97 االستما ةاأليام  ا املشرتك عنها وكلك من واقع  است عادوالفعلية املشرتك عنها فقط 

مـع مراعـاة احلـد األدنـى      االجتمـاعي التـأمني   الـوا دة مبلـف  رو كشوف اميع مدد التشغيل 

 يوم عمل. 30الشهر بـ هلذه الفئة وحيدد  االشرتاكألجر 

 مدد االشرتاك عن األجر املتغري  ، وتشمل املدد اآلتية : .2

 االشرتاك الفعلية التى قضيت فى القطاع احلكومى رو العام رو اخلاص.مدد  -ر 

 1/4/1984املــدة احملــول عنهــا احتيــاطى عــن عناصــر األجــر املــتغا املشــرتك عنهــا ق ــل    -ب 

 )احلوافز ، ال دالت ، العمولة ، الوه ة(.

 من قانون التأمني االجتماعي. 34املدة املشرتاة وفقًا ألحكام املادة  -ج 

 -ساب املدد ما يلي:يراعى عند ح

          يراعى بشأن مدد القطاع احلكـومى والقطـاع العـام وقطـاع األعمـال العـام رن حتسـب املـدة

باليوم، وبالنس ة للمدد التى قضيت فى القطاع اخلـاص حيسـب شـهر ال دايـة شـهرًا كـاماًل، ريـًا        

 كان تا ي  بداية املدة وال حيسب شهر النهاية إال إكا كان كاماًل.

 املدة من تا ي  استالم العمل حتسب. 

 

ثانيًا:قانون التأمني االجتماعي على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 
 :1976لسنة  108
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 ــــــــــ(39/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 
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 مدد االشرتاك الفعلية. -ر 

من قانون التأمني االجتماعي علـى رصـملاب األعمـال     28املدة املشرتاة وفقًا ألحكام املادة  -ب 

 ومن فى حكمهم.

 50ثالثًا:قانون التأمني االجتماعي على العاملني املصريني باخلارج الصادر بالقانون رقم 
 :1978لسنة 

 مدد االشرتاك الفعلية. -ر 

من قانون التأمني االجتماعي على العاملني املصريني  30املدة املشرتاة وفقًا ألحكام املادة  -ب 

 باخلا ج.

ا:
ً
 :1980لسنة  112در بالقانون رقم قانون التأمني االجتماعي الشامل الصا رابع

  1980لسنة   112تعترب مدة االشرتاك وفقًا لقانون التأمني االجتماعي الشامل الصاد  بالقانون  قم                                   

مدة إشرتاك وفقًا ألحكام القانون وكلك إكا كان املنمن عليه قد إختذ إجراءات إشرتاكه عن                                                

 العمل بالقانون .املدة املشا  إليها وردي االشرتاك عنها ق ل تا ي  
مدد االشرتاك السابقة على العمل بأحكام                 ا يف جمموع     كسر الشهر شهرً     ربجي  فى مجيع األحوال

 القانون.
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 ــــــــــ(40/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

 املطلب الثانى

 مدد االشرتاك اخلاضعة ألحكام القانون
 .نتفاع بأحكام القانونالت در من تا ي  ااملدة اليت  -1

 .على طل ه  بناًءنيالتأمهذا شرتاك املنمن عليه يف اضمت ملدة  اليتاملدد  -2

املدد املضافة بقوانني وقرا ات خاصة، علـى رن حتسـب هـذه املـدد يف املعـا  ضـمن مـدة         -3

 االشرتاك بواقع الربع. 

 -ويف مجيع األحوال يراعى ما يلي:

 من تا ي  العمل بأحكام القانون. ا يف جمموع املددكسر الشهر شهًر ربجي  -1

  شهر بداية اخلدمة إال إكا كان شهر كامل، وحيسب شهر انتهاء اخلدمة شهر كامل.ال حيسب  -2
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 ــــــــــ(41/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 املبحث الثالث

 معامل حساب املعاش

املـدة التـى    -حيدد معامل احلساب عن املدتني)املدة السابقة على العمـل بأحكـام القـانون    -

املـنمن عليـه احملـدد باجلـدول  قـم      ت در من تا ي  العمل بالقانون( باملعامل املنـاظر لسـن   

 .2019لسنة  148( املرافق لقانون التأمينات االجتماعية واملعاشات الصاد  بالقانون  قم 5)

 .كسر السنة اهمالحساب السن  يراعى عند -

معامل العاملني باألعمال الصع ة واخلطرة حيدد بقـرا  مـن  ئـيس جملـس الـوز اء بعـد عـرض         -

  ئيس اهليئة.
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 ــــــــــ(42/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  
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 املبحث الرابع

 خطوات حساب املعاش

 :1/1/2020إعت ا ًا من رواًل:معا  املدة اخلاضعة ألحكام القانون 

 

 1 مدة االشرتاك بالشهو  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ× 

( 5معامل السن االكتوا ي من اجلدول  قم )

 املرفق بالقانون

 )ويهمل كسر السنة يف حساب السن(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ×التسوية رجر 

 

12 

 % من رجر التسوية.80اد رقصى مقدا ه 

 :ثانيًا: معا  مدة االشرتاك السابقة على تا ي  العمل بالقانون

 1 مدة االشرتاك السابقة بالشهو  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 5اجلدول  قم )معامل السن االكتوا ي من 

 املرفق بالقانون

 )ويهمل كسر السنة يف حساب السن(

رجر التسوية عن 

 املدة السابقة

 ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 
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 .% من رجر التسوية80اد رقصى مقدا ه 

 

 ثالثًا:يتم اجلمع بني املعا  الناتج من ال ند رواًل وال ند ثانيًا.

 مع مراعاة ما يلى بالرتتيب:وذلك 
 املدتني.رى من % من رجر التسوية األكرب عن 80رال يزيد إمجاىل املعا  املستملق عن  .1
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع

 ــــــــــ(43/43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 1910/9/ 405)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة–ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763: +(فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

% من إمجالي قيمة املعا  يف 33جنيه و 450يزاد املعا  املستملق بواقع الفرق بني قيمة  .2

  .تا ي  االستملقاق

كرب عن رى من املـدتني  فـع   رجر التسوية األ% من 65عن إكا قل إمجالي املعا  املستملق  .3

ستملقاق املعا  النتهاء اخلدمة رو العمل رو النشـاط  اوكلك بالنس ة حلاالت  إىل هذا املقدا 

للعجز رو الوفاة وحاالت استملقاق املعا  للعجز الكامل رو الوفاة خالل سنة من تا ي  انتهـاء  

 .اخلدمة رو العمل رو النشاط

% مــن احلــد األدنــى ألجــر االشــرتاك يف تــا ي    65 رال يقــل إمجــالي املعــا  املســتملق عــن  .4

 .جنيه 900عن  ، ومبا ال يقلاستملقاق املعا 

ــى     .5 ــد إمجــالي املعــا  عل ــتعني رال يزي % مــن احلــد األقصــى ألجــر   80يف مجيــع األحــوال ي

 االشرتاك يف تا ي  االستملقاق.

 . 1998لسنة  458تضاف املنملة املقر ة بقرا   ئيس اجلمهو ية  قم  .6

 مة:مالحظة عا
ومجيع مدد االشرتاك سابقة على تا ي   1/1/2020يف حالة حتقق إحدى وقائع االستملقاق بعد 

 تسوية املعا  وفقًا لألحكام الوا دة بعاليه. يراعى العمل بالقانون،
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