انهُئخ انمىيُخ نهزأيٍُ االجزًبعٍ
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يضجطخ انُذوح انشهرَخ
نهعبيهٍُ ثبنجهبز اإلدارٌ نهذونخ
1690/1/3
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يمذيخ
ٌسعى صندوق التأمٌن االجتماعً للعااملٌن االطااا الحكاومً إلاى نراو وتعمٌاق الاوعً التاأمٌنً لاد
المهتمٌن امجال التأمٌن االجتماعً وكذا زٌادة الثطافة التأمٌنٌة لد أفواد المجتمع ااعتااو أن الحماٌة التأمٌنٌاة
قد امتدت إلى كل أسوة مصوٌة.
وتحطٌطا ً لذلك ٌسعدنً أن أقدم مضااة الندوة الرهوٌة المنعطدة اتاوٌخ  1690/1/3متضمنة أهم األساللة
التً نوقرت فً الندوة.

رئُص صُذوق انزأيٍُ
االجزًبعٍ
نهعبيهٍُ ثبنمطبع انحكىيٍ
"أثى انًجذ عجذ انالِ
أحًذ"

فهــــــــرش
و

انًىضىع

أوالً

األسللة.

ثانٌا ً

محاضوة فً أحكام اإلعاوات الخاوجٌة ادون أجو واإلجازات الخاصة للعمل واإلجازات الخاصة
لغٌو العمل.
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َظبو انزأيٍُ االجزًبعً
ويجبل رطجُمّ
يبدح ()1
انطؤال رلى 1 /9
ماانمن علٌااه تعاقااد مااع احااد جهااات الجهاااز اإلداوي للدولااة قااال الوغااه ساان  95ساانة  ،فهاال ٌخضااع لتااأمٌن
الرٌخوخة والعجز والوفاة؟
اإلجبثخ
تنص المادة ( )1من قانون التأمٌن االجتماعً الصادو االطانون وقم  91لسنة  9198على أنه-:
"تسو أحكام هذا الطانون على العاملٌن من الفلات اآلتٌة:
أ -العاملون المدنٌون االجهاز اإلداوي للدولة والهٌلات العامة والمنسسات العامة والوحدات االقتصادٌة التااعة
أل من هذه الجهات وغٌوها من الوحدات االقتصادٌة االطاا العام.
ب -العاملون الخاضعون ألحكام قانون العمل الذٌن تتوافو فٌهم الرووا اآلتٌة :
 -9أن ٌكون سن المنمن علٌه  95سنه فأكثو.
 -1أن تكون عالقة العمل التى تواا المنمن علٌه اصاحب العمل منتظمة ،وٌصدو وزٌو التأمٌنات
قواواً اتحدٌد الطواعد والرووا الالزم توافوها العتااو عالقة العمل منتظمة ،وٌستثنى من هذا
الروا عمال المطاوالت وعمال الرحن والتفوٌغ.
ومع عدم اإلخالل اأحكام االتفاقٌات الدولٌة التً صدقت علٌها جمهووٌة مصو العواٌة ٌرتوا لسوٌان
أحكام هذا الطانون على األجانب الخاضعٌن لطانون العمل ،أال تطل مدة العطد عن سنة وأن توجد اتفاقٌة
االمعاملة االمثل.
ج -المرتغلون ااألعمال المتعلطة اخدمة المنازل فٌما عدا من ٌعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذٌن ٌصدو
اتحدٌدهم قواو من وزٌو التأمٌنات.
د -أفواد أسوة صاحب العمل الذٌن ٌعملون لدٌه وٌعولهم اروا توافو الرووا المنصوص علٌها االاند ( ب
) ".
كما تنص المادة (  ) 9من قواو وزٌو المالٌة وقم  885لسنة  1669الصادو اتنفٌذ أحكام قانون التأمٌن
االجتماعً الصادو االطانون وقم  91لسنة  9198على أنه-:
"تسو أحكام قانون التأمٌن اإلجتماعى على :
 -9العاملون المدنٌون االجهاز اإلداو للدولة والهٌلات العامة والطاا العام وقاا األعمال العام اما فى
ذلك العمالة المنقتة والعوضٌة والموسمٌة.
 -1العاملون الخاضعون ألحكام قانون العمل مع مواعاة ما ٌلى:
( أ ) أن ٌكون سن المنمن علٌه  95سنة فأكثو.
(ب) أن تكون عالقة العمل التى تواا المنمن علٌه اصاحب العمل منتظمة ،وتعتاو عالقة العمل منتظمة
إذا كان العمل الذ ٌزاوله العامل ٌدخل اااٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نراا أو كان
ٌستغوق ستة أرهو على األقل.
(جـ) أال تطل مدة العطد عن سنة وأن توجد اتفاقٌة االمعاملة االمثل وذلك االنساة لألجانب.
 -3المرتغلون ااألعمال المتعلطة اخدمة المنازل ،اروا أال ٌكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن
الخاص وأال ٌكون العمل الذي ٌماوسه العامل ٌدوٌا ً لطضاء حاجات رخصٌة للمخدوم أو ذوٌه.
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 -5العاملون الذٌن ساق التأمٌن علٌهم وفطا ً لطوانٌن التأمٌن والمعارات والتأمٌنات االجتماعٌة السااطة على
تاوٌخ العمل اطانون التأمٌن االجتماعى المراو إلٌه.
 -8أفواد أسوة صاحب العمل الذٌن ٌعملون لدٌه وٌعولهم اروا توافو الرووا المنصوص علٌها فً ( أ ,
ب ) من الاند (".)1
ء عهً يب رمذو
ثُبً
لاام ٌحاادد قااانون التااأمٌن االجتماااعً حااد أدنااى لساان الخضااو ألحكااام تااأمٌن الرااٌخوخة و العجااز والوفاااة
االنساة للعاملٌن المدنٌٌن االجهاز اإلداوي للدولاة والهٌلاات العاماة والمنسساات العاماة والوحادات االقتصاادٌة
التااعة أل من هاذه الجهاات وغٌوهاا مان الوحادات االقتصاادٌة االطااا العاام ،واالتاالً تساو أحكاام تاأمٌن
الرٌخوخة و العجز و الوفاة اطانون التأمٌن االجتماعً على كافة العااملٌن االجهااز اإلداوي للدولاة اصاو
النظو عن السن و سواء كانوا متعاقدٌن أو معٌّنٌن.
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فٍ انًعبشبد
وانزعىَضبد
يبدح ()95
انطؤال رلى 95 /1
ضااا رواة ُنطل إلى وظٌفة مدنٌة اوزاوة التنمٌة المحلٌة  ،وله مادة اراتواك  31سانة  ،فهال ٌساتحق معاا
عن مدة ارتواكه كضااا رواة؟
اإلجبثخ:
تنص المادة ( )95من قانون التأمٌن االجتماعً الصادو االطانون وقم  91لسنة  9198على أنه-:
ٌستحق المعا فى الحاالت اآلتٌة -:
 -9إ نتهاء خدمة المنمن علٌه لالوغه سن التطاعد المنصوص علٌاه انظاام التوظا المعامال ااه أو لالوغاه سان
الستٌن االنساه للمنمن علٌهم المنصوص علٌهم االاندٌن (ب) و(ج) من المادة ( ،)1وذلاك متاى كانات مادة
ارتواكه فى التأمٌن  916رهواً على األقل.
 -1ملغاه.
 -3انتهاء خدمة المنمن علٌه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزلى المستدٌم متى ثات عدم وجود عمل آخو
له لد صاحب العمل ،وذلك أٌا كانت مدة ارتواكه فى التأمٌن.
وٌثات عدم وجود عمل آخو اطواو من لجنة ٌصدو اتراكٌلها قاواو مان وزٌاو التأمٌناات ااالتفااق ماع الاوزواء
المختصٌن ،وٌكون من اٌن أعضالها ممثل عن التنظٌم النطااى أو العاملٌن احسب األحوال وممثال عان الهٌلاة
الطومٌة للتأمٌن اإلجتماعى ،وٌحدد الطواو قواعد وإجواءات عمل اللجنة.
وٌستثنى من روا عدم وجود عمل آخو الحاالت التى ٌصدو اها قواو من وزٌاو التأمٌناات انااء علاى اقتاوا
مجلس اإلداوة.
ً
ً
 -5وفاة المنمن علٌه أو ثاوت عجزه عجزا كامال خالل سنة مان تااوٌخ انتهااء خدمتاه وٌراتوا عادم تجااوزه
السن المنصوص علٌها فى الاند ( )9وعدم صوفه الطٌمة النطدٌة لتعوٌض الدفعة الواحدة  ،وذلاك أٌاا كانات
مدة إرتواكه فى التأمٌن.
 -8انتهاء خدمة المنمن علٌه لغٌو األسااب المنصوص علٌها فاى الانادٌن ( ، )3،9اراوا تاوافو مادة إراتواك
فعلٌة ال تطل عن  156رهواً وأال ٌكون خاضاعا ً لتاأمٌن الراٌخوخة والعجاز والوفااة فاى تااوٌخ تطادٌم الاب
الصو .
 -0وفاة المنمن علٌه أو ثاوت عجزه الكامل اعد إنطضاء سنة من تاوٌخ إنتهاء خدمته أو الوغه سن الستٌن اعد
إنتهاء خدمته متى كانت مدة إرتواكه فى التأمٌن  916رهواً على األقل ولم ٌكان قاد صاو الطٌماة النطدٌاة
لتعوٌض الدفعه الواحدة  ،وٌسو المعا فى هذه الحالة على أساس مدة االرتواك فى التأمٌن.
". ....................................
ثُبء عهً يب رمذو ٌرتوا الستحطاق المنمن علٌه معا توافو إ حد حاالت استحطاق
ً
المعا المنصوص علٌها االمادة  95من قانون التأمٌن االجتماعً  ،ونظو ًا النتطال المنمن علٌه من
وظٌفة إلى وظٌفة أخو فإنه ال ٌستحق معا حٌث لم تنتهً خدمته ومن ثم لم تتوافو له ا حد حاالت
استحطاق المعا .
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األحكبو انعبيخ
يبدح ()56
انطؤال رلى 56 /3
انتهت خدمة منمن علٌه االجهاز اإلداوي للدولاة لالساتطالة عناد الاوس سان 85عاام ،واساتحق معاراا عان مادة
ارتواكه ،ثم اعد عام التحق االعمال اإحاد راوكات الطااا الخااص وتاوفى اعاد التحاقاه اهاذه الراوكة اتساعة
أرهو فهل ٌستحق معارا؟ وهل ٌضا الى المعا السااق؟
اإلجبثخ:
تنص المادة ( )95من قانون التأمٌن االجتماعً الصادو االطانون وقم  91لسنة  9198على أنه-:
ٌستحق المعا فى الحاالت اآلتٌة -:
........................... -9
............ -1
 -3انتهاء خدمة المنمن علٌه للوفاة أو العجز الكامال أو العجاز الجزلاى المساتدٌم متاى ثاات عادم وجاود عمال
آخو له لد صاحب العمل ،وذلك أٌا كانت مدة ارتواكه فى التأمٌن.
وٌثااات عاادم وجااود عماال آخااو اطااواو ماان لجنااة ٌصاادو اترااكٌلها قااواو ماان وزٌااو التأمٌنااات ااالتفاااق مااع
الوزواء المختصٌن ،وٌكون من اٌن أعضالها ممثل عان التنظاٌم النطاااى أو العااملٌن احساب األحاوال وممثال
عن الهٌلة الطومٌة للتأمٌن اإلجتماعى ،وٌحدد الطواو قواعد وإجواءات عمل اللجنة.
وٌستثنى من روا عدم وجود عمل آخو الحاالت التى ٌصدو اها قواو من وزٌاو التأمٌناات انااء علاى اقتاوا
مجلس اإلداوة.
"...................................
تنص المادة ( )56من قانون التأمٌن االجتماعً الصادو االطانون وقم  91لسنة  9198على أنه-:
" إذا عاد صاحب المعا المستحق وفطا ً لتأمٌن الرٌخوخة والعجز والوفاة إلى عمل ٌخضعه ألحكام هذا
التأمٌن فتعتاو مدة ارتواكه الجدٌدة مدة قالمة اذاتها ،وتتحدد حطوقه التأمٌنٌة عنها وفطا ً ألحكام هذا الااب.
. ...........................
" ...............................
وٌقضى القسم الثانى من منشور عام رقم  3لسنة  2212بشأن قواعد معاملة أصحاب المعاشات العائدٌن إلى
مجال تطبٌق أحكام قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975بأنه "

انًعبيهخ انزأيُُُخ نصبحت انًعبظ
انعبئذ نًجبل رطجُك لبَىٌ انزأيٍُ االجزًبعً
عُذ اضزحمبق انصرف عٍ يذح اشزراكّ انزبنُخ الضزحمبق انًعبظ
أوالً :قواعد حساب المعا أو تعوٌض الدفعة الواحدة :
عند تطدٌو الحطوق التأمٌنٌة عن مدة االرتواك األخٌوة ٌواعى اعتااو مدة االرتواك الجدٌدة مدة قالمة
اذاتها  ،وتتحدد حطوقه التأمٌنٌة عنها وفطا ً لما ٌلً :
أ . ................. -
ب  -حاالت استحطاق المعا :
ٌستحق المنمن علٌه معارا ً عن مدة ارتواكه األخٌوة فى الحاالت اآلتٌة :
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أ ................ -
ب .................-
ج  -انتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة أو ثاوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة خالل سنة من انتهاء
الخدمة ( ٌواعى االنساة للطاا الخاص توافو مدة إرتواك فى التأمٌن مطداوها ثالثة أرهو
متصلة أو ستة أرهو متطاعة على األقل وذلك مع عدم اإلخالل ااالستثناءات الواودة االمادة
( )95من قانون التأمٌن اإلجتماعى ) وٌحسب المعا وفطا ً لما ٌلى:
ٌ 9حسب المعا وفطا ً للمعادلة اآلتٌة :
9
مدة االرتواك االرهوو
أجر التسوٌة

× ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ×
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 1إذا كان ساب استحطاق المعا األول لغٌو العجز المنهى للخدمة أو العجز الكامل خالل سنة من
إنهاء الخدمة فإنه وفطا ً للمادة  11من قانون التأمٌن االجتماعى ٌتم إضافة مدة إفتواضٌة لمدة
اال رتواك فى التأمٌن من تاوٌخ ثاوت العجز أو وقو الوفاة حتى الوس سن التطاعد احد أقصى 3
سنوات مع وفع المعا للحد األدنى النساى  %86ثم إضافة نص الفوق اٌنه واٌن نساة %56
من أجو التسوٌة (الحد األدنى  %08من أجو التسوٌة) أما إذا كان ساب االستحطاق عن المعا
األول العجز المنهى للخدمة أو العجز الكامل خالل سنة من تاوٌخ إنتهاء الخدمة فال ٌستفٌد
المنمن علٌه االمزاٌا المراو إلٌها.
ٌ 3واعى عدم اإلنتفا االحد األدنى الوقمى فى حالة سااطة تااٌطه على المعا األول مع عدم
اإلخالل ازٌادات الحد األدنى الوقمى فى حالة اإلنتفا االعالوات الخاصة مع توافو ااقى
الرووا.
وفى جمٌع األحوال ٌواعى ما ٌلى :
أ ٌ -واا المعا امجمو المعارٌن مع مواعاة أال ٌزٌد مجمو المعارٌن عن  %56من الحد األقصى
ألجو االرتواك فى تاوٌخ االستحطاق ( لكل من األجو األساسى واألجو المتغٌو كل على حده).
ب  -فى حالة استحطاق معا وفطا ً لتأمٌن إصااات العمل ٌتم الجمع اٌنه واٌن معا تأمٌن الرٌخوخة
والعجز والوفاة ادون حد أقصى.
ج ٌ -تم تحدٌد الزٌادة المستحطة على المعا األساسى اواقع  %18من قٌمته احد أدنى  16جنٌها ً واحد
أقصى  38جنٌها ً رهوٌا ً (المادة السااعة من الطانون وقم  36لسنة  )9111على أساس أصل مجمو
المعارٌن وال ٌجوز الجمع اٌنها واٌن الزٌادات المستحطة على المعا عن المدة األولى ااطا ً للطوانٌن
اآلتٌة :
قانون وقم  9لسنة .9199

قانون وقم  01لسنة .9156

قانون  990لسنة .9151

قانون وقم  15لسنة .9153
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المادة الوااعة من الطانون وقم  09لسنة .9159
المادة الحادٌة عرو من الطانون وقم  969لسنة .9159
المادة السااعة من الطانون وقم  36لسنة .9111

وال ٌستحق من هذه الزٌادة سو الفوق اٌنها واٌن قٌمة الزٌادات السااطة.
د ٌ -زاد المعا المستحق عن األجو المتغٌو اواقع  % 56من قٌمة كل عالوة خاصة لم تضم إلى األجو
األساسى فى تاوٌخ ا ستحطاق المعا ومرتوك عنها فى تاوٌخ إنتهاء الخدمة ( فٌما عدا العالوات
الخاصة المستحطة إعتااواً من عام  1660وذلك احد أقصى  56جنٌها ً إذا كانت نساة العالوة  %16و36
جنٌها ً إذا كانت نساة العالوة  % 98و 16جنٌها ً إذا كانت نساة العالوة .)%96
ه ٌ -واعى إعادة صو زٌادات المعا المستحطة على المعا األول فى حالة سااطة إٌطافها للحصول على
عالوات خاصة مناظوة لها حتى ولو ا ستحق تعوٌض من دفعة واحدة عن المدة األخٌوة.
ثانٌا ً  :الحطوق التأمٌنٌة األخو :
1

تعوٌض الدفعة الواحدة عن المدة الزالدة :
فى حالة زٌادة أصل المعارٌن عن االجو االساسى على الحد األقصى الوقمى لهاذا المعاا فاى تااوٌخ
استحطاق المعا عن المدة األخٌوة ٌ ،ستحق المنمن علٌه تعوٌضا ً من دفعة واحدة عن المدة التى تزٌد
على المدة الالزمة الستكمال الحد األقصى  ،على أن تستاعد من إجمالى مدد إرتواكه المدد اآلتٌة :

 المدة االفتواضٌة التى تضا وفطا ً للمادة  11من قانون التأمٌن اإلجتماعى.
 المدة المضافة وفطا ً ألحكام المادة  35من قانون التأمٌن اإلجتماعى.
 المدد اإلعتااوٌة التى تضا إلى مدد اإلرتواك األخٌوة (مدد اإلستاطاء فى محافظات الطناة
وسٌناء وفطا ً للطانون وقم  15لسنة  – 9190مدد المنااق النالٌة وفطا ً للطوانٌن أوقام 16
لسنة  9109و  931لسنة  9103و 36لسنة  – 9195المدة المضافة فى حالة المعا
التٌسٌو – المدة المضافة وفطا ً للطانون وقم  8لسنة .)9119
المكافأة  :تستحق المكافأة عن مدة االرتواك االخٌوة وفى حالة ما اذا كان المعا األول قد استحق
2
للعجز الكامل المنهى للخدمة وساق استحطاق الحد االدنى للمكافأة  ،فانه ال ٌستحق الحد االدنى للمكافأة
عن المدة االخٌوة إال اذا كان االستحطاق عنها الوفاة المنهٌة للخدمة.
التعوٌض االضافى :
3
ٌ خصم من التعوٌض االضافى المستحق اساب العجز ما ٌكون قد تم صوفه من تعوٌض
إضافى اساب العجز عند إنتهاء الخدمة االولى.
 ال ٌخصم من التعوٌض االضافى المستحق اساب الوفاة ما ٌكون قد تم صوفه من تعوٌض
اضافى اساب العجز عند انتهاء الخدمة االولى.
منحة الوفاة ونفطات الجنازة :
4
فً حالة الوفاة ٌتم صو منحة وفاة ونفطات جنازة عن المعا األول  ،وتحدد ( قٌمة منحة الوفاة ونفطات
الجنازة ) اطٌمة المعا المنصو فً تاوٌخ الوفاة حتى لو تم صوفها من جهة العمل على األجو.
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ثُبء عهً يب ضجك تعتاو مدة االرتواك األخٌوة مدة قالمة ااذاتها وتتحادد حطوقاه التأمٌنٌاة
عنها وفطا ً لذلك  ،ونظاواً لوفااة المانمن علٌاه فٌساتحق المعاا للوفااة وفطاا ألحكاام الاناد  3مان الماادة  95مان
قانون التأمٌن االجتماعً وٌضا إلى معاره السااق امواعاة أحكام منروو عام  3لسنة .1696
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لىاعذ حطبة
االشزراكبد
انًبدح ()910
انطؤال رلى 910 /5
ماانمن علٌااه مُعاااو للخاااوج وقعاات وفاتااه أ ثناااء المهلااة المحااددة لمعفاااء ماان الماااالغ اإلضااافٌة المسااتحطة علااى
ارتواكات اإلعاوة ولم ٌطم االسداد قال وفاته ،فما هً الكٌفٌة والعملة التً تسدد اها االرتواكات؟
اإلجبثخ:
تنص المادة ( )910من قانون التأمٌن االجتماعً الصادو االطانون وقم  91لسنة  9198على أنه-:
"تستحق اإلرتواكات عن المدد اآلتٌة وفطا ً للطواعد واألحكام الماٌنة قوٌن كل منها :
 -9ماادد اإلعاااوات الخاوجٌااة ااادون أجااو وماادد اإلجااازات الخاصااة للعماال االخاااوج ٌلتاازم الماانمن علٌااه
احصته وحصة صاحب العمل فى اإلرتواكات وتند اإحد العمالت األجناٌة.
وٌصدو وزٌو التأمٌنات ااالتفاق مع وزٌاو اإلقتصااد قاواواً اتحدٌاد ناو العماالت األجناٌاة  ،واساعو
التحوٌل  ،وكٌفٌة ومواعٌد أداء اإلرتواكات  ،والماالغ اإلضاافٌة التاى تساتحق فاى حالاة التاأخٌو فاى
السداد وذلك اما ال ٌجاوز النسب المطووة فى المادتٌن ( 911و.)936
. .......................... -1
. ............................. -3
. ................................ -5
" . ................................. -8
كما تنص المادة ( )955من قانون التأمٌن االجتماعً الصادو االطانون وقم  91لسنة  9198على أنه:
" ال ٌجوز الحجز أو النزول عن مستحطات المانمن علٌاه أو صااحب المعاا أوالمساتفٌدٌن لاد الهٌلاة الطومٌاة
للتأمٌن اإلجتماعى.
وإستثناء من حكم الفطوة السااطة ٌجوز الحجز أو النزول عن المستحطات المراو إلٌها لسداد الحطوق اآلتٌة :
 -9النفطات امواعاة أحكاام قاانون تنظاٌم اعاض أوضاا واجاواءات التطاضاً فاً مساالل األحاوال الرخصاٌة
المراو إلٌه.
 -1ما تجمد للهٌلة من ماالغ على صاحب الرأن  ،على أن ٌكون الخصم االنساة للمعاا الراهو فاى حادود
.%18
ُ
ً
وفى حالة التزاحم ٌادأ خصم دٌن النفطة فى حدود الجزء الجالز الحجز علٌه مخصوما منه ثمن المعا للوفااء
ادٌن الهٌلة.
 -3أقساا قووض انك ناصو اإلجتماعى.
 -5األقساا المستحطة للهٌلة الطومٌة للتأمٌن اإلجتماعى.
وامواعاة الفطوة السااطة ٌكون للهٌلة الطومٌة للتأمٌن اإلجتمااعى خصام ماا ٌكاون اساتحق علاى المانمن علٌاه أو
صاحب المعا من ماالغ قال وفاته من إجمالى الحطوق التأمٌنٌة للمستفٌدٌن تطسم اٌنهم انساة ما ٌصو لكل منهم.
". ..............................
كماا تاانص المااادة (  ) 86مان قااواو وزٌااو المالٌااة وقام  885لساانة  1669الصااادو اتنفٌاذ أحكااام قااانون التااأمٌن
االجتماعً الصادو االطانون وقم  91لسنة  9198على أنه:
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" ٌلتزم المنمن علٌه ااأداء اإلراتواكات واألقسااا المساتحطة علٌاه عان مادد اإلعااوة أو اإلجاازة الخاصاة للعمال
االخاااوج فااى المواعٌااد الدووٌااة ال محااددة ألداء اإلرااتواكات عاان األجااو األساسااى اااإفتواض عاادم قٌامااه ااإلعاااوة أو
اإلجازة.
ً
وٌكون أداء اإلرتواكات اإحد العمالت األجناٌة المعلن لها سعوا االانك الموكز المصو .
كما ٌكون أداء اإلرتواكات االنساة لمدد اإلعاوات أو اإلجازات الخاصة اادون أجاو للعمال اوحادات المنظماات
الدولٌة داخل جمهووٌة مصو العواٌة اإحد العمالت األجناٌاة المعلان لهاا ساعو مان الاناك الموكاز أو ماا ٌعادلهاا
االعملة المصوٌة.
. ...........................
ً
وٌلتازم فاى حالاة تاأخوه فاى الساداد ااأداء مالاغ إضاافً وفطاا للنسااة المحاددة االماادة ( )911مان قاانون التااأمٌن
اإلجتماعى عن مجمو اإلرتواكات واألقساا المستحطة علٌه  ،وذلك عن المدة من تاوٌخ وجوب األداء حتاى نهاٌاة
رهو السداد.
وٌعفى المنمن علٌاه مان أداء المالاغ اإلضاافً فاى حالاة الساداد خاالل راهو مان تااوٌخ إنتهااء سانة اإلعااوة أو
اإلجازة وتكون مهلة اإلعفاء االنساة آلخو سنة ساتة أراهو مان تااوٌخ إنتهااء اإلعااوة أو اإلجاازة  ،وفاى حالاة وفااة
المنمن علٌه خالل المهلة المحددة لمعفاء من الماالغ اإلضافٌة قال أداء الماالغ المستحطة علٌاه عان مادة اإلعااوة أو
األجازة ٌ ،عفى المستحطون عنه من أداء الماالغ اإلضافٌة إذا قاموا االسداد خالل ستة أرهو من تاوٌخ الوفاة.
وٌتم سداد الماالغ اإلضافٌة اذات العملة والكٌفٌة التى تسدد اها اإلرتواكات واألقساا".
ء عهً يب ضجك اذا توفى المنمن علٌه خاالل المهلاة المحاددة لمعفااء مان المااالغ اإلضاافٌة قاال
ثُبً
أداء الماالغ المستحطة علٌه عن مدة اإلعاوةٌ ،عفى المستحطون عنه من أداء الماالغ اإلضاافٌة عان السانة األخٌاوة إذا
قاموا االسداد االعملاة األجناٌاة خاالل ساتة أراهو مان تااوٌخ الوفااة  ،فاإذا لام ٌاتم الساداد خاالل المهلاة الممنوحاة لهام
ُتحصل هذه الماالغ االخصم من إجمالى الحطوق التأمٌنٌة للمستفٌدٌن تطسم اٌنهم انساة ما ٌصو لكل منهم ،على أن
ٌكون الخصم االنساة للمعا الرهو فى حدود  %18منه.
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انطؤال رلى 910 /8
منمن علٌه حصل على إجازة خاصة لغٌو العمال اعتاااوا مان  9111/9/9وانتهات االجاازة ااساتطالته فاً /16
 ، 1690/9و قد قام اسداد االرتواكات المستحطة عن االجازة عن الفتوة من  9111/9/9حتى 1665/91/39
 ،ثم تطدم المذكوو االب صو حطوقه التأمٌنٌة عن مدة ارتواكه اتاوٌخ  ،1690/1/9فكٌ تسدد االرتواكات
عن ااقً مدة االجازة؟
اإلجبثخ:
تنص المادة ( )95من قانون التأمٌن االجتماعً الصادو االطانون وقم  91لسنة  9198على أنه-:
"ٌستحق المعا فى الحاالت اآلتٌة -:
. .....................
 -8انتهاء خدمة المنمن علٌه لغٌو األسااب المنصوص علٌها فاى الانادٌن ( ، )3،9اراوا تاوافو مادة إراتواك
فعلٌة ال تطل عن  156رهواً وأال ٌكون خاضعا ً لتأمٌن الرٌخوخة والعجاز والوفااة فاى تااوٌخ تطادٌم الاب
الصو .
". ................................
تنص المادة ( )910من قانون التأمٌن االجتماعً الصادو االطانون وقم  91لسنة  9198على أنه-:
"تستحق اإلرتواكات عن المدد اآلتٌة وفطا ً للطواعد واألحكام الماٌنة قوٌن كل منها :
. ........................ -9
 -1يذد اإلجبزاد انخبصخ ثذوٌ أجـرٌ :لتازم المانمن علٌاه احصاته وحصاة صااحب العمال فاى
اإلرتواكات وذلك إذا وغب فى حسااها ضمن مدة إرتواكه فى التأمٌن وتحدد مواعٌد إااداء الوغااة وأداء
اإلرتواكات اطواو من وزٌو التأمٌنات.
. ..................... -3
. ....................... -5
" . .......................... -8
كما تنص المادة (  ) 85مان قاواو وزٌاو المالٌاة وقام  885لسانة  1669الصاادو اتنفٌاذ أحكاام قاانون التاأمٌن
االجتماعً الصادو االطانون وقم  91لسنة  9198على أنه:
" ٌلتزم المنمن علٌه اأداء اإلرتواكات المستحطة وفطا لحكم المادة الساااطة عان كال سانة علاى حاده مان سانوات
مدة اإلجازة خالل رهو من تاوٌخ إنتهاء سنة اإلجازة6
ً
وفى حالة تخلفه عن السداد خالل هذا المٌعاد ٌلتزم اأداء مالغ إضافى وفطا للنساة المحددة انص المادة ()911
من قانون التأمٌن اإلجتماعى عن المدة من أول الرهو التالى إلنتهاء سنة اإلجازة وحتى نهاٌة رهو السداد6
وإذا لم ٌتم السداد خالل ثالثة أرهو من تاو ٌخ تحطاق واقعاة االساتحطاق فاى تاأمٌن الراٌخوخة والعجاز والوفااة
امعوفة المنمن علٌه أو المستحطٌن عنه فتعتاو المدة التى لم ٌتم سداد الماالغ المستحطة عنها فً هذه الحالة مدة
غٌو مرتوك عنها".
ـذو إذا قااام الماانمن علٌااه االسااداد عاان الماادة ماان  1661/9/9حتااى
ـب رمـ
ـً يـ
ء عهـ
ثُـ
ـبً
 1690/9/16خالل ثالثة أرهو من تاوٌخ تطدٌم الب الصو تحسب هاذه المادة ضامن مادة اراتواك المانمن
علٌه ،وإذا لم ٌتم السداد تستاعد تلك المدة من مدة ارتواك المنمن علٌه ،واذا كانت مادة اراتواك المانمن علٌاه
فً التأمٌن اعاد اساتاعاد المادة المرااو إلٌهاا أقال مان 16سانة فعلٌاة فاال ٌساتحق المانمن علٌاه معاراا وٌساتحق
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تعوٌض من دفعة واحدة وٌصو
 19من الطانون.

هذا التعوٌض اذا توافوت احد حاالت الصو

المنصوص علٌهاا االماادة
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انهُئخ انمىيُخ نهزأيٍُ االجزًبعٍ
صُذوق انزأيٍُ االجزًبعٍ
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انطؤال رلى 910 /0
هل مدد اإلجازات الدواسٌة ادون أجو إلزامٌة السداد؟
اإلجبثخ:
تنص المادة ( )910من قانون التأمٌن االجتماعً الصادو االطانون وقم  91لسنة  9198على أنه-:
"تستحق اإلرتواكات عن المدد اآلتٌة وفطا ً للطواعد واألحكام الماٌنة قوٌن كل منها :
 -9يذد اإل عبراد انخبرج ُخ ثذوٌ أ جر و يذد اإل جبزاد انخب صخ نهع ًم
ثبنخبرج . ....................
 -1يذد اإلجبزاد انخبصخ ثذوٌ أجرٌ :لتزم المنمن علٌه احصته وحصة صااحب العمال فاى
اإلرتواكات وذلك إذا وغب فى حسااها ضمن مدة إراتواكه فاى التاأمٌن وتحادد مواعٌاد إااداء الوغااة
وأداء اإلرتواكات اطواو من وزٌو التأمٌنات.
 -3يذد اإلجبزاد انذراضُخ ثذوٌ أجر فً انذاخم ٌ :لتزم صااحب العمال احصاته فاى
اإلرتواكات وتند فى المواعٌد الدووٌة وٌلتزم المنمن علٌه احصته وٌندٌها على النحو المراو إلٌه
االاند (.)1
 -5يذد انجعثبد انعهًُخ ثذوٌ أجر . ........................ :
 -8يذد اإلعبرح انذاخهُخ" ............................... :
كما تنص المادة (  ) 85مان قاواو وزٌاو المالٌاة وقام  885لسانة  1669الصاادو اتنفٌاذ أحكاام قاانون التاأمٌن
االجتماعً الصادو االطانون وقم  91لسنة  9198على أنه:
"ٌلتزم المنمن علٌه اأداء اإلرتواكات المستحطة وفطا لحكم المادة الساااطة عان كال سانة علاى حاده مان سانوات
مدة اإلجازة خالل رهو من تاوٌخ إنتهاء سنة اإلجازة6
وفى حالة تخلفه عن السداد خالل هذا المٌعاد ٌلتزم اأداء مالغ إضافى وفطا ً للنساة المحددة انص المادة ()911
من قانون التأمٌن اإلجتماعى عن المدة من أول الرهو التالى إلنتهاء سنة اإلجازة وحتى نهاٌة رهو السداد6
."............
ً نًب رمذو ٌتضح أن مدد االجازات الدواسٌة ادون أجو وجواٌة السداد وٌلتزم صاحب
وفمب
العمل احصته فى االرتواكات وتند فى المواعٌد الدووٌة  ،وٌلتزم المنمن علٌه احصته فً االرتواكات
وتند عن كل سنة على حده من سنوات مدة اإلجازة خالل رهو من تاوٌخ إنتهاء سنة اإلجازة6

ـــــــــــ ( ) 1 /9061 /538التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )33 / 15ــــــــــ
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ـــــــــــ ( ) 1 /9061 /538التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )33 / 16ــــــــــ
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تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :
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انهُئخ انمىيُخ نهزأيٍُ االجزًبعٍ
صُذوق انزأيٍُ االجزًبعٍ
نهعـبيهٍُ ثبنمطبع انحكـىيٍ

يطزُذاد انصرف
يبدح ()931
انطؤال رلى 931 /9
منمن علٌه ٌعمل اروكة من روكات الطاا العام ُنطل للعمل االجهااز اإلداوي للدولاة ،فهال ٌلازم وجاود إقاواو
استالم العمل فً الجهة المنطول إلٌها ضمن مستندات مل التأمٌن االجتماعً؟
اإلجبثخ:
تنص المادة ( )139من قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975على أنه-:
" ٌحادد اطااواو ماان وزٌااو التأمٌناات اناااء علااى إقتااوا مجلاس اإلداوة الرااووا واألوضااا والمسااتندات الالزمااة
لتسوٌة وصو الحطوق المطووة اهذا الطانون وذلك ماع عادم التطٌاد اأحكاام اللحاة توتٌاب المحااكم الراوعٌة وقاانون
الوالٌة على المال" .
كما تنص المادة (  ) 5من قررار ويٌرر المالٌرة رقرم  554لسرنة  2227الصرادر بتنيٌرأ أحكرام قرانون الترأمٌن
االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975على أنه:
" ٌلتاازم صاااحب العماال الااذ لدٌااه جهاااز تااأمٌن إجتماااعى أو المكتااب التااااع للصااندوق المخااتص االنساااة لااااقى
أصااحاب األعمااال اإنراااء ملا خاااص االتااأمٌن اإلجتماااعً لكاال ماانمن علٌااه ٌتضاامن كافااة المسااتندات الخاصااة اااه
وٌواعى فى جمٌع األحوال إستٌفاء هذه المستندات أوالً اأول على أن ٌتضمن على األخص المستندات اآلتٌة :
أوالً  :انًطزُذاد انزٍ رطزىفٍ عُذ ثذء يذح اإلشزران :
 -9مستند المٌالد ( رهادة الماٌالد أو مساتخوج وسامً مان واقاع ساجالت الموالٌاد أو حكام قضاالى أو الاااقاة
الرخصٌة أو العاللٌاة أو جاواز السافو أو صاووة ضاولٌة مان أي مانهم علاً أن تااااق هاذه الصاووة علاً
األصل والتوقٌع اما ٌفٌد الماااطة امعوفة الموظ المختص).
وفى الحاالت التى ٌكون فٌها أكثو من مستند مٌالد ٌتضمن كل منها تاوٌخ مٌالد مختل عن اآلخو ٌعتد امستند
المٌالد الذ ٌعامل اه وظٌفٌا ً االنساة للعاملٌن االحكومة والطاا العام وقاا األعمال العام على أن ٌتم الوجو إلى
مصلحة األحوال المدنٌة االنساة للعاملٌن االطاا الخاص.
 -1قواو التعٌٌن أو اٌان معتمد اتاوٌخ ادء مدة اإلرتواك أو نسخة من عطد العمل إن وجد.
 -3إستماوة إخااو اإرتواك عامل االنساة للعاملٌن االطاا الخاص  ،وفطا ً للنموذج وقم( )9الموفق.
 -5إقواو إستالم العمل إن وجد.
 -8صحٌفة الاٌانات األساسٌة  ،وفطاا ً للنماوذج وقام ( ) 8الموفاق فاى حالاة وجاود مادد ساااطة تااعاة لطااا ٌتااع
الصندوق اآلخو.
 -0إستماوة تحدٌد المستفٌدٌن من التعوٌض اإلضافى  ،وفطا ً للنموذج وقم ( )968الموفق.
 -9إستماوة تحدٌد المستفٌدٌن من منحة الوفاة  ،وفطا ً للنموذج وقم (968مكووا) الموفق.
 -5اٌان من المنمن علٌه امدد اإلرتواك السااطة أو مد إستحطاقه معا آخو ،وفطا ً للنموذج وقم ( )9الموفق.
 -1تطوٌو اللٌاقة الااٌة للعاملٌن االطاا الخاص الصادو من الجهة الااٌة المختصة عند ادء اإلرتواك.
 -96إسااتماوة اٌانااات التغاٌااة التأمٌنٌ اة ( الاٌانااات التاوٌخٌااة ) للماانمن علٌااه  ،وفط اا ً للنمااوذج وقااـم ()96
الموفق.
ً  :يطزُذاد رطزىفً خالل يذح اإلشزران :
ثبَُب
 -9اٌان تدوج أجو اإلرتواك األساسى والمتغٌو.
ـــــــــــ ( ) 1 /9061 /538التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )33 / 17ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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انهُئخ انمىيُخ نهزأيٍُ االجزًبعٍ
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نهعـبيهٍُ ثبنمطبع انحكـىيٍ

 -1إستماوة حساب أو اإلرتواك عن مدد  ،وفطا ً للنموذج وقم ( )55الموفق.
 -3الطواوات الخاصة امدد اإلعاوات واإلجازات الخاصة ادون أجو واإلجازات الدواساٌة اادون أجاو والاعثاات
العلمٌة واإلستماوات والمستندات الدالة على السداد عن تلك المدد.
 -5اٌان معتمد من الجهة المختصة االمدد التى تطضاً أٌاة قاوانٌن أو قاواوات اإضاافتها إلاى مادة اإلراتواك فاى
التأمٌن.
 -8إخااوات تحصٌل األقساا.
 -0رهادة تطدٌو العجز الجزلً المستدٌم.
ثبنثب  :انًطزُذاد انزٍ رطزىفٍ عُذ إَهبء انخذيخ:
 -9صووة معتمدة من قواو إنهاء الخدمة أو مستخوج وسمً منه.
 -1اإلسااتماوة الخاصااة ااإلخااااو عاان إنتهاااء الخدمااة االنساااة للعاااملٌن االطاااا الخاااص  ،وفط اا ً لنمااوذج
االستماوة وقم ( )0الموفق.
 -3رهادة الوفاة أو رهادة تطدٌو العجز الكامل.
 -5قواو اللجنة المراو إلٌها االمادة ( )960اعدم وجود عمل آخو للمنمن علٌه لد صاحب العمل.
 -8النموذج الخاص اإضافة مدة خدمة اعتااوٌة فى حساب المعا أو تعاوٌض الدفعاة الواحادة للعمال فاى
اعض المحافظات وفطا ً للنموذج وقم ( )36مكووا الموفق.
وٌواعى تعلٌة جمٌع المستندات المراو إلٌها فى هذا الفصل على غال المل مع إثاات أوقامها وتواوٌخها.
وٌلتزم الصندوق المختص احفاظ صاوو أصال المساتندات والنمااذج واإلساتماوات المرااو إلٌهاا وأٌاة مساتندات
أخو ٌو الصندوق حفظها إلكتوونٌا ً ااألورٌ اإللكتوونى من خالل المساح الضاولى علاى أن ٌتضامن الوصا
األوراٌفى تحدٌااداً لماان قااام اااالحفظ وماان قااام االمواجعااة وٌعتاد اهااذا المسااتند اإللكتوونااى فااى صااو جمٌااع الحطااوق
التأمٌنٌة.
وفااى جمٌااع األحااوال ٌتعااٌن علااى صاااحب العماال تسااجٌل كافااة الاٌانااات والمعلومااات الخاصااة امل ا التااأمٌن
االجتماعً للمنمن علٌه على الحاسب اآللى وإاالس الصندوق المختص انسخة إلكتوونٌة منها عند الاهاا  ،علاى أن
ٌتم تنفٌذ هذا اإللتزام تدوٌجٌا ً كلما أمكن ذلك.
وٌجوز لصاحب العمل تطدٌم الاٌانات واإلستماوات المالواة منه إلكتوونٌاً.
وعلى صندوقً التأمٌن اإلجتماعً إنراء مل الكتووناى لكال مانمن علٌاه ٌتضامن كافاة الاٌاناات والمعلوماات
الخاصة اه والتً ٌتضمنها مل التأمٌن اإلجتماعً المراو إلٌه على أن ٌتم تحدٌثها اصووة دووٌة منتظمة".
ء عهً يب ضجك ٌتضح أن إقواو استالم العمل ٌعد من ضمن مستندات مل التأمٌن االجتمااعً
ثُبً
فً حالة وجوده ،ومن ثم ال ٌنثو عدم وجود إقواو استالم العمل على صو المستحطات التأمٌنٌة للمنمن علٌه.

ـــــــــــ ( ) 1 /9061 /538التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )33 / 18ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
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ـــــــــــ ( ) 1 /9061 /538التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )33 / 19ــــــــــ
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يحبضرح
أحكبو االعبراد انخبرجُخ واإلجبزاد انخبصخ ثذوٌ أجر
نهعًم ثبنخبرج واإلجبزاد انخبصخ ثذوٌ أجر نغُر انعًم
وثعض يذد االشزران األخري









مدد اإلعاوة الخاوجٌة ادون أجو ومدد اإلجازات الخاصة ادون أجو للعمل االخاوج.
اإلجازات الخاصة ادون أجو لغٌو العمل.
اإلجازة الخاصة لوعاٌة الافل.
مدد اإلعاوة الداخلٌة ومدد الندب اول الوقت.
اإلجازة الدواسٌة ادون أجو لغٌو العمل.
مدد الاعثات العلمٌة ادون أجو.
مدد االستاطاء واالستدعاء االطوات المسلحة.

ـــــــــــ ( ) 1 /9061 /538التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )33 / 22ــــــــــ
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يذد اإلعبرح انخبرجُخ ثذوٌ أجر ويذد اإلجبزاد انخبصخ ثذوٌ
أجر نهعًم ثبنخبرج
أوالً َطت االشزراكبد -:
اإلجمالً
األجـــر المتـغٌر
األجـــر األساسً
حصة
حصة
نوع التــأمٌن
حصة
حصة
المؤمن األساسى المتغٌر
المؤمن
الحكومة
الحكومة
علٌه
علٌه
%51
%51
%51
%51
%51
%51
الشٌخوخة والعجي والوفاة
%1
___
___
%3
%5
المكــافـأة
% 1.1 % 1.1
% 1.1
%1.1
اصابة العمـــل
%51.1 %31.1
% 51
%51.1
%53
% 5..1
اإلجمالً(حكومة)
%5
%5
%5
%5
إصابة عمل (قطاع عام)
%5
%5
%5
%5
البطالة (قطاع عام)
% 51
%33
%51
%51
%53
%51
اإلجمالى(قطاع عام)
وٌراعى ما ٌلى -:
ٌ .تم اإلعياء من سداد اشتراكات تأمٌن المرض للوحدات الخاضعة لهأا التأمٌن اأا قضٌت
االجاية خارج البالد.
 %حٌث ال ٌنتيع المؤمن علٌه بأحكام
ٌ .تم سداد إصابة العمل للعاملٌن بالحكومة بنسبة
العالج والرعاٌة الطبٌة خالل مدة اإلجاية.
 ) %بالنسبة للوحدات
ٌ .تم سداد اإلصابة بنسبة (  ) %وتأمٌن البطالة بنسبة (
االقتصادٌة (مثل :شركة الكهرباء  -شركة مٌاه الشرب ) ............ -
ٌ .تم سداد اشتراكات المكافأة اإلضافٌة (  ) %بالنسبة للعاملٌن بويارة التربٌة والتعلٌم
.
والمدٌرٌات التعلٌمٌة التابعة لها اعتبارا من / /
ً :أجر االشزران األضبضً وانًزغُر -:
ثبَُب
تحسب االشتراكات وفقا ً لما ٌلً -:
 .بالنسبة لألجر األساسً  -:أجر المؤمن علٌره بجهرة عملره األصرلٌة برافتراض عردم إعارتره أو حصروله
على أجاية خاصة .
 .بالنسبة لألجر المتغٌر -:
أ .عناصر األجرر المتغٌرر رٌرر المرتبطرة بمعردالت أداء المرؤمن علٌره ( العرالوات الخاصرة العرالوات
االجتماعٌررة واإلضررافٌةةعالوة الحررد األدنررى البرردالت ) ة وتتحرردد بررافتراض مباشرررته لعملرره بجهررة
عمله األصلٌة
ب .عناصر األجر المتغٌر المرتبطة بمعدالت أداء المؤمن علٌه (الحوافي الجهرود المكافر ت األجرر
االضافى  )......ة وتتحدد بمتوسط ما استحقه عنها خالل السنة السابقة علرى اإلعرارة أو اإلجراية
أو مدة اشتراكه فً التأمٌن عن هأا األجر إن قلت عن ألك.
ـــــــــــ ( ) 1 /9061 /538التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )33 / 21ــــــــــ
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ً:انًهزسو ثأداء االشزران - :
ثبنثب
ٌلتيم المؤمن علٌه بأداء االشتراكات ( حصته وحصة صاحب العمل ) المستحقة علٌه عن مردد اإلعرارة
أو األجاية الخاصة للعمل بالخارج وما فً حكمها فً المواعٌد الدورٌة المحددة ألداء االشتراكات عن األجر
األساسً بافتراض عدم قٌامه باإلعارة أو األجاية .
ً :يىاعُذ أداء االشزراكبد -:
راثعب
ٌ .لتيم المؤمن علٌه بأداء االشتراكات واألقساط المستحقة علٌه فً المواعٌد الدورٌة المحددة ألداء
االشتراكات عن األجر األساسً بافتراض عدم قٌامه باإلجاية أو اإلعارة.
ٌ .لتيم المؤمن علٌه فً حالة تأخره فً السداد بأداء مبلغ إضافً بواقع نسبة تساوي سعر الخصم
المعلن من البنك المركيي المصري فً الشهر الأي ٌتعٌن سداد المبالغ فٌه مضافا إلٌه  %وألك
من مجموع االشتراكات واألقساط المستحقة على المؤمن علٌه عن المدة من تارٌخ وجوب األداء
حتى نهاٌة شهر السداد على أن تسدد بأات العملة التً تسدد بها االشتراكات المستحقة.
ٌ .عيى المؤمن علٌه من أداء المبلغ اإلضافى فى حالة السداد خالل شهر من تارٌخ انتهاء سنة
اإلعارة أو اإلجاية وتكون مهلة اإلعياء بالنسبة لإلشتراكات واألقساط المستحقة عن السنة األخٌرة
ستة أشهر من تارٌخ انتهاء اإلعارة أو اإلجاية.
 .فً حالة وفاة المؤمن علٌه خالل المدة المحددة لإلعياء من المبالغ اإلضافٌة قبل سداد المبالغ
المستحقة علٌه عن مدة اإلعارة أو األجاية ة ٌعيى المستحقٌن عنه من أداء المبالغ اإلضافٌة إأا
قاموا بالسداد خالل ستة أشهر من تارٌخ الوفاة.
ً انزساو صبحت انعًم فً حالة عردم قٌرام المرؤمن علٌره بسرداد االشرتراكات واألقسراط
خبيطب
المستحقة علٌه حتى تارٌخ عودته للعمل-:
فً حالة عودة المؤمن علٌه من االعارة أو االجاية واستالمه العمل دون سداد االشتراكات ٌلتيم صاحب
العمل بتحصٌل االشتراكات واألقساط مضافا ً إلٌها المبالغ اإلضافٌة من أجر المؤمن علٌه بطرٌق التقسٌط
وفقا ً للجدول رقم ( )6المرفق بقانون التأمٌن االجتماعى ة وٌلتيم صاحب العمل بسداد األقساط المشار إلٌها
للصندوق المختص فً المواعٌد الدورٌة اعتبارا من أجر الشهر التالً النتهاء مهلة االعياء .دون الرجوع
للمؤمن علٌه
وإأا كانرت قٌمررة ال قسررط تجراوي ربررع األجررر فٌجرروي للمرؤمن علٌرره طلررب أداء هرأه المبررالغ ب حررد طرٌقتررً
السداد الواردتٌن بالبندٌن 3ة 2من المادة ( )38من القرار الوياري.
أ -الخصم من إجمالً اجر المؤمن علٌه فً حدود الربرع و فرً حالره انتهراء الخدمرة تخصرم المبرالغ
من الحقوق التأمٌنٌة فً حدود الربع .
ب -التقسٌط على خمس سنوات و ألك بعد موافقة الصندوق.
وفى حالة اخالل جهة العمل بالتيامها بتحصٌل المبرالغ المسرتحقة علرى المرؤمن علٌره بطرٌرق التقسرٌط
إلى أن تحققت للمؤمن علٌه إحد حاالت استحقاق الحقوق التأمٌنٌة فً تأمٌن الشٌخوخة والعجي والوفاة ة
ٌتم حصر األقساط التً كان ٌجب أن تحسب بعد انتهاء المهلة ة وٌلتيم المؤمن علٌه بسداد إجمالً األقساط
التً لم ٌمض على ترارٌخ اسرتحقاقها خمسرة عشرر عامرا ً ة وتلتريم الجهرة اإلدارٌرة بسرداد المبرالغ اإلضرافٌة
المستحقة نتٌجة عدم سداد األقساط .
وفً حالة انتهاء المهلة المحددة لإلعياء من المبالغ اإلضافٌة دون وجود عالقة عملة ٌلتيم المؤمن
علٌه بسداد االشتراكات والمبالغ اإلضافٌة المستحقة دفعة واحدة فً مٌعاد راٌته شهر من تارٌخ تحقق

ـــــــــــ ( ) 1 /9061 /538التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )33 / 22ــــــــــ
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واقعة استحقاق الحقوق التأمٌنٌة ةوإأا لم ٌتم السداد خالل هأه المهلة تحصل المبالغ المستحقة وفقا ً للمادة
 144من القانون .
ً :عًهخ انطذاد :
ضبدضب
حتررى
 .مرردد االعررارات واالجررايات الخاصررة برردون أجررر للعمررل بالخررارج اعتبررارا مررن / /
/ /

تسدد االشتراكات عنها بالعملة المصرٌة.
تسرردد

 .2مرردد االعررارات واالجررايات الخاصررة برردون أجررر للعمررل بالخررارج اعتبررارا مررن / /
االشتراكات عنها ب حد العمالت األجنبٌة المعلن لها سعرا بالبنك المركيي المصري .
 .3ج -مرردد اإلعررارة أو اإلجرراية الخاصررة للعمررل ب حررد المنامررات الدولٌررة أو اإلقلٌمٌررة والهٌئررات
الدولٌة داخل الجمهورٌة تسدد االشتراكات عنها ب حد العمالت األجنبٌة المعلن لها سعرا بالبنك
المركيي المصري أو ما ٌعادلها بالعملة المصرٌة .
ً :طرق ضذاد االشزراكبد :
ضبثعب
ٌكون السداد ب حد الطرق اآلتٌة:
 .اإلٌداع لد البنك بحساب الصندوق المختص بموجب إأن تورٌد صادر من الصندوق .
 .التحوٌالت المصرفٌة أو اإللكترونٌة .
 .شٌكات مصرفٌة أو سٌاحٌة مقبولة الدفع .
 .5الكروت االئتمانٌة.
ً :أحكبو عبيخ :
ثبيُب
 -1المدد التى تعتبر فى حكم اإلعارة الخارجٌة أو اإلجاية الخاصة للعمل فى الخارج- :
أ -مدد اإلعارة أو اإلجاية الخاصة للعمل ب حد المنامات الدولٌة أو اإلقلٌمٌة والهٌئات الدولٌة
داخل الجمهورٌة.
ب -حالة المؤمن علٌه المرخص له ب جاية خاصة لغٌر العمل إأا ما ثبت التحاقه ب حد الجهات
المنصوص علٌها فً البند السابق أو ثبت التحاقه بعمل خارج البالد وألك من تارٌخ التحاقه
بالعمل.
 -1الطواعد الواودة اطواو ولٌس مجلس الوزواء وقم  950لسنة 1666
أ -ال ٌجوز للسلاة المختصة تحدٌد حد أقصى لمدد اإلعاوات واإلجازات الخاصة ادون أجو
لألسااب التً ٌادٌها العامل وتطدوها السلاة المختصة .
بٌ -مكن منح اإلعاوة لمدة  5سنوات أول موة على أن ٌتم التجدٌد سنوٌا اعد ذلك.
ج -ال ٌرتوا حضوو العامل رخصٌا إلتمام إجواءات التجدٌد .
دٌ -لتزم صاحب العمل االموافطة على الب الحصول على االعاوة أو االجازة خالل ٌ 98وم.
ه -ال ٌجوز تعلٌق تجدٌد اإلجازات الخاصة ادون أجو للعمل االخاوج علاى ساداد اراتواكات التاأمٌن
االجتماعً مع االحتفااظ للهٌلاة الطومٌاة للتاأمٌن االجتمااعً احطهاا فاً احتسااب المااالغ اإلضاافٌة
المستحطة نتٌجة عدم االنتظام فً السداد.
أكىاد رطجُم اإلعبرح و اإلجبزح انخبصخ نهعًم ثبنخبرج عهً -و
َظبو انزغطُخ انزأيُُُخ
مسمى اإلجاية
االكواد
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أجاية خاصة للعمل بالخارج أو اإلعارة الخارجٌة بدون أجر
اإلعارة الخارجٌة بأجر
إعارة خارجٌة قبل 1975/9/1
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اإلجبزاد انخبصخ ثذوٌ أجر نغُر انعًم
أوالًَ :طت االشزراكبد -:
ٌلتيم المؤمن علٌه فً حالة إبداء الرربة باالشتراك عن مدة االجاية بأداء حصته وحصة صاحب
العمل فً اشتراكات التأمٌن االجتماعً وفقا للجدول اآلتً -:
االجمالً
األجـــر المتـغٌر
األجـــر األساسً
حصة
حصة
نوع التــأمٌن
حصة
حصة
االساسى المتغٌر
المؤمن
المؤمن
الحكومة
الحكومة
علٌه
علٌه
تأمٌن الشٌخوخة والعجي والوفاة
%25
%25
%12
%15
%12
%15
___
___
___
المكــافـأة
%5
%3
%2
___
___
___
__
تأمٌن اصابة العمـــل
األجمالى (بدون تأمٌن المرض)
%25
%32
% 12
%15
%13
%17
تأمٌن المــرض
%4
%4
%1
%3
%1
%3

(بشرط أن تقضى األجاية داخل البالد )

تأمٌن البطالة (قطاع عام)
االجمالى
وٌراعى ما ٌلى -:
 .1ال ٌتم خصم اشتراكات تأمٌن إصابة عمل (ألن األجاية لغٌر العمل )
 .2إأا كانت جهة العمل تخضع لتأمٌن المرض ٌلتيم المؤمن علٌه بسداد اشتراكات تأمٌن المرض
مادامت االجاية قضٌت داخل البالد (سواء ابدي الرربة باالشتراك أو عدم االشتراك عن مدة األجاية
)
 .3إأا كانت جهة العمل تخضع لتأمٌن البطالة ٌلتيم المؤمن علٌه بسداد اشتراكات تأمٌن البطالة .
(الشركة القابضة للكهرباء ـــ الشركة القابضة لمٌاه الشرب )
ً :إثذاء انرغجخ فٍ االشزران عٍ يذح اإلجبزح -:
ثبَُب
للمؤمن علٌه أن ٌبد رربته فً االشتراك عن مدة اإلجاية الخاصة لغٌر العمل قبل قٌامه باإلجاية
وبما ال ٌجاوي تارٌخ تحقق واقعة االستحقاق فً تأمٌن الشٌخوخة والعجي والوفاة.
وٌقدم طلب إبداء الرربة المشار إلٌه على النموأج رقم ( )57المرفق بالقرار الوياري رقم
 7002/552ة وألك بمراعاة القواعد اآلتٌة-:
إبداء الرربة ٌشمل جمٌع سنوات االجاية بشرط عدم وجود فاصل (اسرتالم عمرل ) خرالل فتررة
-4
األجاية .
ال ٌجوي للمؤمن علٌه أن ٌعدل عن رربته فً االشتراك عن مدة اإلجاية برأي حرال مرن األحروال
-7
0
فً حالة إبداء الرربة بعدم االشتراك عرن مردة اإلجراية ال ٌجروي طلرب حسراب هرأه المردة ضرمن
-9
مدة االشتراك فً التأمٌن طبقا ألحكام المادة ( ) 92من قانون التأمٌن االجتماعً.
إأا توفى المؤمن علٌه دون إبداء الرربة فً االشتراك عن مدة االجاية فٌجوي للمستحقٌن عنه
-2
طلب حساب مدة اإلجاية فرً مٌعراد راٌتره ثالثرة شرهور مرن ترارٌخ ورود طلرب صرر الحقروق
%2
% 22

___
%14

%2
%22

___
%11

%2
%36

%2
%31
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التأمٌنٌة للصندوقةعلً أن تؤد المبالغ المستحقة دفعة واحردة خرالل ثالثرة شرهور مرن ترارٌخ
تقدٌم طلب حساب مدة األجاية ةوال ٌجوي خصم هأه المبالغ من المستحقات التأمٌنٌة.
البد من قٌام صراحب الشرأن شخصرٌا برالتوقٌع علرً نمروأج إبرداء الرربرة واعتمادهرا مرن جهرة
-5
العمل.
ً :أجر االشزران -:
ثبنثب
ٌلتيم المؤمن علٌه بسداد االشتراكات الموضحة بالجدول إأا أبد الرربة فً احتساب مدة األجاية ضمن
مدة االشتراك ةوتحسب االشتراكات وفقا ً للقواعد التً سبق أكرها بشأن االعارة واالجاية الخاصة للعمل
بالخارج.
ً  :انًهزسو ثأداء االشزراكبد وعًهخ انطذاد -:
راثعب
ٌلتيم المؤمن علٌه بأداء حصته وحصة صاحب العمل فً اشتراكات التأمٌن االجتماعًة وٌتم السداد عن
مدة األجاية بالعملة المصرٌة.
ً :يُعبد أداء االشزراكبد -:
خبيطب
ٌ -1لتيم المؤمن علٌه بأداء االشتراكات المستحقة علٌه عن كل سنة من سنوات مدة االجاية خالل شهر من
تارٌخ انتهاء سنة االجاية ة و ٌلتيم المؤمن علٌه فً حالة تأخره فً السداد بأداء مبلغ إضافً بواقع
ػغ فٌه
نسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركيي المصري فً الشهر الأي ٌتعٌن سداد المبال
مضافا إلٌه  %ةوألك عن المدة من أول الشهر التالً النتهاء سنة االجاية وحتى نهاٌة شهر السداد.
 -2فى حالة عدم قٌام المنمن علٌه اسداد االرتواكات المستحطة علٌه عن مدة اإلجازة حتى تاوٌخ عودته إلى
العمل ٌلتزم صاحب العمل اتحصٌلها مضافا ً إلٌها الماالغ اإلضافٌة من أجو المنمن علٌه ااوٌق التطسٌا
وفطا ً للجدول وقم ( )0الموفق اطانون التأمٌن اإلجتماعى ،وتحدد قٌمة الطسا على أساس سن المنمن علٌه
فى أول الرهو التالى لتاوٌخ العودة إلى العمل أو الرهو التالى إلاداء الوغاة أٌهما ألحق وٌلتزم صاحب
العمل اسداد األقساا المراو إلٌها للصندوق المختص فى المواعٌد الدووٌة إعتااواً من أجو الرهو التالى
لتاوٌخ العودة إلى العمل أو إاداء الوغاة حسب األحوال  ،وإذا كانت قٌمة الطسا تجاوز واع األجو فٌجوز
للمنمن علٌه الب أداء هذه الماالغ اإحد اوٌطتً السداد الواودتٌن االاندٌن ( )3 ، 1الواودة االمادة ()35
من الطواو الوزاوي المشار إلٌهما بعالٌه.
 -3وفى حالة اخالل جهة العمل بالتيامها بتحصٌل المبالغ المستحقة على المؤمن علٌه بطرٌق التقسٌط إلى
أن تحققت للمؤمن علٌه إحد حاالت استحقاق الحقوق التأمٌنٌة فً تأمٌن الشٌخوخة والعجي والوفاة ة
ٌتم حصر األقساط التً كان ٌجب أن تحسب من تاوٌخ العودة إلى العمل أو إاداء الوغاة حسب األحوالة
وٌلتيم المؤمن علٌه بسداد إجمالً األقساط التً لم ٌمض على تارٌخ استحقاقها خمسة عشر عاما ً ة
وتلتيم الجهة اإلدارٌة بسداد المبالغ اإلضافٌة المستحقة نتٌجة عدم سداد األقساط .
ٌ -5وق سداد األقساط المسرتحقة علرى المرؤمن علٌره فرً حالرة حصروله علرى اجراية خاصرة لغٌرر العمرل
،وٌستأن السداد فوو استحطاق األجو و تزاد مدة التطساٌا اعاد سان الساتٌن اطادو المادة التاً أوقا فٌهاا
سداد األقساا.
 -8فى حالة انتهاء الخدمة خالل مدة اإلجازة الخاصة لغٌو العمل مع عدم ساداد االراتواكات المساتحطة عان
مدة اإلجازة تعتاو المدة التى لم ٌتم سداد الماالغ المستحطة عنها فً هذه الحالة مدة غٌاو مراتوك عنهاا ،
ما لم ٌطم المنمن علٌه أو المستحطٌن عنه احسب األحوال اسداد االرتواكات خالل ثالثة أرهو من تاوٌخ
تحطااق واقعااة االسااتحطاق فااى تااأمٌن الرااٌخوخة والعجااز والوفاااة ،وال ٌجرروي خصررم المبررالغ المسررتحقة (
االشتراكات والمبالغ اإلضافٌة ) عن مدة اإلجاية الخاصة لغٌر العمل من الحقوق التأمٌنٌة
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وإذا كانت مدة االرتواك اعد استاعاد مدة اإلجازة غٌو المرتوك عنها ال تعاى المنمن علٌه الحق فى
الحصول على معا فال ٌنتفع اأحكام المادة  903من قانون التأمٌن االجتماعى الصادو االطانون وقم  91لسنة
 ،9198وٌحق للمنمن علٌه اعد الوغه سن الستٌن االنتفا اأحكام الفطوة الثالثة من المادة  59من الطانون المراو
إلٌه االب حساب مدة سااطة الستكمال المدة الموجاة الستحطاق المعا مع مواعاة عدم جواز رواء مدة اإلجازة
الخاصة لغٌو العمل غٌو المرتوك عنها وٌتم حساب تكلفة الرواء على األجو فى تاوٌخ انتهاء الخدمة وإن كان
هذا األجو واقعا ً خالل مدة اإلجازة التى تم استاعادها مع مواعاة أال ٌطل األجو عن الحد األدنى ألجو االرتواك
فً تاوٌخ تطدٌم الب الرواء.
ً ــ أح كبو خب صخ ث طُىاد اال جبزح انخب صخ ثذوٌ أ جر
ضبد ضب
نغُر انعًم انزٍ ثذأد لجم : 1669/96/9
 -1اإلجايات الخاصة التً لم تنته حتى : 2227/12/1
أٌ -لتيم المؤمن علٌه الأي أبد الرربة فً حساب مردة اإلجراية ضرمن مردة االشرتراك فرً الترأمٌن
.
بسداد االشتراكات المستحقة ( بدون مبالغ إضافٌة ) خالل مهلة تنتهً فً / /
ب -فً حالة عدم سابقة إبرداء الرربرة ة ٌجروي لره إبرداء الرربرة والسرداد خرالل المهلرة المشرار إلٌهرا
بدون حساب مبالغ إضافٌة.
ٌحسب مبلغ إضافً وفقا ً لسعر الخصم المعلن من
ج -وفى حالة سداد االشتراكات بعد / /
البنك المركيي مضافا ً إلٌه  %عن المدة من /
 -2اإلجايات الخاصة المنتهٌة قبل : 2227/12/1
أ -فررً حالررة عرردم إبررداء الرربررة حتررى / /

/

حتى نهاٌة شهر السداد.

ة ٌجرروي للمررؤمن علٌرره إبررداء الرربررة حتررى

دون حساب مبالغ إضافٌة ة وفى هذه الحالة تاند المااالغ إماا دفعاة واحادة خاالل
/ /
المهلة المراو إلٌها أو االتطسٌا وفطا ً إلحد اوق التطسٌا المنصوص علٌها االمادة (. )35
ٌحسرب مبلرغ إضرافً وفقرا ً لسرعر
ب -فى حالة تقردٌم طلرب إبرداء الرربرة والسرداد بعرد / /
الخصم المعلن من البنك المركيي مضافا ً إلٌه  %عن المدة من /
السداد.
أكىاد رطجُم االجبزاد انخبصخ نغُر انعًم عهً َظبو انزغطُخ
انزأيُُُخ
نوع اإلجاية
الكود
م
 1 11 35إجاية خاصة لغٌر العمل بالداخل ( مشترك عنها )
1
 1 11 37إجاية خاصة لغٌر العمل بالداخل ( رٌر مشترك عنها )
2
 1 11 36إجاية خاصة لغٌر العمل بالخارج ( مشترك عنها )
3
 1 11 31إجاية خاصة لغٌر العمل بالخارج ( رٌر مشترك عنها )
4
 1 11 33إجاية خاصة للدراسة بالداخل
5
 1 11 34إجاية خاصة للدراسة بالخارج
6
/

حتى نهاٌة شهر

ـــــــــــ ( ) 1 /9061 /538التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )33 / 27ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

انهُئخ انمىيُخ نهزأيٍُ االجزًبعٍ
صُذوق انزأيٍُ االجزًبعٍ
نهعـبيهٍُ ثبنمطبع انحكـىيٍ

اإلجبزح انخبصخ نرعبَخ انطفم
أوالً – َطت االشزراكبد -:
اإلجمالً
األجـــو المتـغٌو
األجـــو األساسً
حصة
حصة
نو التــأمٌن
حصة
حصة
األساسى المتغٌو
المنمن
المنمن
الحكومة
الحكومة
علٌه
علٌه
تأمٌن الرٌخوخة والعجز والوفاة
%18
%18
%96
%98
%96
%98
___
___
المكــافـأة
%8
%3
%1
___
__
تأمٌن اصااة العمـــل
االجمالً( ادون تأمٌن موض )
%18
%36
% 96
%98
%93
%99
تأمٌن المــوض (اروا أن تطضى
%5
%5
%9
%3
%9
%3
اإلجازة داخل الاالد )
تأمٌن الااالة( قاا عام)
%1
%1
%1
%1
االجمالى
%39
%30
%99
%16
%95
% 11
وٌراعى ما ٌلى -:
 .1ال ٌتم خصم اشتراكات تأمٌن إصابة عمل (ألن األجاية لغٌر العمل )
 .2إأا كانت جهة العمل تخضع لتأمٌن المرض ٌلتيم صاحب العمل بسداد اشتراكات تأمٌن المرض مادامت
األجاية قضٌت داخل البالد 2
 .3إأا كانت جهة العمل تخضع لتأمٌن البطالة ٌلتيم صاحب العمل بسداد اشتراكات تأمٌن البطالة ( .الشركة
القابضة للكهرباء ـــ الشركة القابضة لمٌاه الشرب ).
 .4تتحمل المؤمن علٌها بسداد اشتراكات المكافأة اإلضافٌة بالتربٌة والتعلٌم.
ً :أجر االشزران -:
ثبَُب
ٌتحدد أجر االشتراك األساسً والمتغٌر وفقا ً للقواعد التً سبق أكرها بشأن أجر االشتراك عن مدة االعارة
واالجاية الخاصة للعمل بالخارج.
ً  :انًهزسو ثأداء االشزراكبد ويىاعُذ انطذاد -:
ثبنثب
 %من األجو-:
 فً حالة عدم وغاة المنمن علٌها صوأ -الملتيم بأداء االشتراكات:
ٌلتيم صاحب العمل بسداد حصته و حصة المؤمن علٌها فً اشتراكات التأمٌن االجتماعً
بالعملة المصرٌة.
ب -مواعٌد السداد :
ٌلتيم صاحب العمل بسداد االشتراكات المستحقة فً المواعٌد الدورٌة لسداد االشتراكات
بافتراض عدم الحصول على اإلجاية ة وفى حالة عدم االنتاام فً السداد ٌتحمل صاحب
العمل بالمبالغ اإلضافٌة طبقا ً ألحكام المادة  121من القانون.
ج -الملتيم بسداد األقساط :
ـــــــــــ ( ) 1 /9061 /538التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )33 / 28ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

انهُئخ انمىيُخ نهزأيٍُ االجزًبعٍ
صُذوق انزأيٍُ االجزًبعٍ
نهعـبيهٍُ ثبنمطبع انحكـىيٍ

ٌوق سداد األقساط -فً حالة وجودها -أثناء مدة االجاية وتياد بمدة مساوٌة لمدة االجاية
بعد سن الستٌن.
 %من األجو-:
 فً حالة وغاة المنمن علٌها صوأ -الملتيم بسداد االشتراكات :ــ
تلتيم المؤمن علٌها بسداد حصتها وحصة صاحب العمل فً اشتراكات التأمٌن االجتماعً إأا
رربت فً حساب مدة االجاية ضمن مدة اشتراكها فً ناام التأمٌن االجتماعً 2
ب -مواعٌد السداد :
تلتيم المؤمن علٌها بسداد اشتراكات التأمٌن االجتماعً -إأا رربت فً حساب مدة االجاية
ضمن مدة اشتراكها -فً المواعٌد المحددة لسداد االجاية الخاصة لغٌر العمل 2
ج -الملتيم بسداد األقساط :
ٌوق سداد األقساط  -فً حالة وجودها -أثناء مدة االجاية وتياد بمدة مساوٌة لمدة االجاية
بعد سن الستٌن.

ـــــــــــ ( ) 1 /9061 /538التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )33 / 29ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

انهُئخ انمىيُخ نهزأيٍُ االجزًبعٍ
صُذوق انزأيٍُ االجزًبعٍ
نهعـبيهٍُ ثبنمطبع انحكـىيٍ

يذد اإلعبرح انذاخهُخ
ويذد انُذة طىل انىلذ
أوالً  -:يذد اإلعبرح انذاخهُخ:
 .1فً حالة إعاوة المنمن علٌه إلى جهة داخال الجمهووٌاة تتاولى الجهاة المعااو إلٌهاا المانمن علٌاه خصام
حصة المنمن علٌه واألقساا المستحطة وخالفه من أجوه وتووٌدها رهوٌا ً ماع حصاة صااحب العمال إلاى
الجهة المعاو منها المنمن علٌه فً مدة ال تتجاوز الخمسة أٌام األولى مان الراهو التاالً للراهو المساتحق
عنه تلك االرتواكات.
ٌ .2لتزم صاحب العمل األصلً اسداد االرتواكات واألقساا والماالغ األخو المستحطة للصاندوق المخاتص
عن المنمن علٌاه المعااو فاً المواعٌاد الدووٌاة المحاددة لساداد االراتواكات دون تعلٌاق ذلاك علاً ووود
الماالغ من الجهة المعااو إلٌهاا وعلٌاه متااعاة انتظاام تلاك الجهاة فاً الساداد ،وفاى حالاة عادم االنتظاام فاً
السداد ٌتحمل صاحب العمل األصلً االماالغ اإلضافٌة.
ٌ .3تحدد األجو الذي تحسب على أساسه االرتواكات ااألجو األساساً ومااٌوتاا ااه مان عناصاو أجاو غٌاو
موتااة ااالنتاج كالعالوات الخاصة والادالت فى جهة العمل األصلٌة واااقً ماا ٌحصال علٌاه مان الجهاة
المعاو إلٌها ٌعتاو أجوا متغٌوا.
 .4تتحدد نسب االرتواكات على أساس النسب المعمول اها فً جهة العمل األصلٌة.
ٌ .5رتوا لالنتفا اتاأمٌن الماوض واالتاالً أداء االراتواكات المساتحطة عناه أن تكاون جهاة العمال األصالٌة
والمعاو إلٌها خاضعة لتأمٌن الموض.
ً :يذد انُذة طىل انىلذ:
ثبَُب
تسر أحكام اإلعارة الداخلٌة فً حالة الندب طول الوقت .

ـــــــــــ ( ) 1 /9061 /538التوجٌه الفنً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )33 / 32ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

انهُئخ انمىيُخ نهزأيٍُ االجزًبعٍ
صُذوق انزأيٍُ االجزًبعٍ
نهعـبيهٍُ ثبنمطبع انحكـىيٍ

اإلجبزح انذراضُخ ثذوٌ أجر نغُر انعًم
أوالً – َطت االشزراكبد -:
االجمالً
األجـــر المتـغٌر
األجـــر األساسً
حصة
حصة
نوع التــأمٌن
حصة
حصة
االساسى المتغٌر
المؤمن
المؤمن
الحكومة
الحكومة
علٌه
علٌه
%25
%25
%10
%15
%10
%15
تأمٌن الشٌخوخة والعجي والوفاة
%5
___
___
%3
%2
المكــافـأة
ــ
ــ
___
__
تأمٌن أصابة العمـــل
%25
%30
% 10
%15
%13
%17
االجمالً( بدون تأمٌن مرض )
تأمٌن المــرض (بشرط أن تقضى
%4
%4
%1
%3
%1
%3
االجاية داخل البالد )
%2
%2
%2
%2
تأمٌن البطالة( قطاع عام)
%31
%36
%11
%20
%14
% 22
االجمالى
مالحاات الجدول :ـ
 .1ال ٌتم خصم اشتراكات تأمٌن اصابة العمل (ألن األجاية لغٌر العمل )
 .2تسدد ارتواكات تأمٌن الموض إأا قضٌت االجاية داخل البالد وكانت جهة العمل تخضع لتأمٌن
المرض.
 .3ال تسدد اشتراكات تأمٌن البطالة بالنسبة للعاملٌن بالحكومة.
ثانٌاً :أجر االشتراك األساسً والمتغٌر-:
ٌتحدد أجر االشتراك األساسً والمتغٌر وفقا ً للقواعد التً سبق أكرها بشأن االعارة واالجاية الخاصة للعمل
بالخارج.
ثالثا ً :أداء االشتراكات
ٌ .1لتيم صاحب العمل بحصته فً االشتراكات وتسدد فً المواعٌد الدورٌة ة وفى حالة عدم االنتاام فً
السداد ٌتحمل صاحب العمل بالمبالغ اإلضافٌة طبقا ً ألحكام المادة  121من القانون.
ٌ .2لتيم المؤمن علٌه بأداء حصته فً االشتراكات عن كل سنة من سنوات مدة االجاية خالل شهر من
تارٌخ انتهاء سنة االجايةة وٌلتيم المؤمن علٌه فً حالة تأخره فً السداد بأداء مبلغ إضافً ٌتم
حسابه على النحو السابق أكره.
سداد األقساط :
ٌوق سداد األقساط  -فً حالة وجودها -أثناء مدة االجاية وتياد بمدة مساوٌة لمدة االجاية بعد سن
الستٌن.
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انهُئخ انمىيُخ نهزأيٍُ االجزًبعٍ
صُذوق انزأيٍُ االجزًبعٍ
نهعـبيهٍُ ثبنمطبع انحكـىيٍ

يذد انجعثبد انعهًُخ ثذوٌ أجر
أوالً – َطت االشزراكبد -:
االجمالً
األجـــر المتـغٌر
األجـــر األساسً
حصة
حصة
نوع التــأمٌن
حصة
حصة
االساسى المتغٌر
المؤمن
المؤمن
الحكومة
الحكومة
علٌه
علٌه
تأمٌن الشٌخوخة والعجي والوفاة
%25
%25
%12
%15
%12
%15
___
___
المكــافـأة
%5
%3
%2
االجمالً( بدون تأمٌن مرض )
%25
%32
% 12
%15
%13
%17
تأمٌن المــرض (بشرط أن
%4
%4
%1
%3
%1
%3
تقضى األجاية داخل البالد )
تأمٌن البطالة
%2
%2
%2
%2
االجمالى
%31
%36
%11
%22
%14
% 22
مالحاات الجدول :ـ
 .1ال ٌتم خصم اشتراكات تأمٌن اصابة عمل (ألن األجاية لغٌر العمل )
 .2إأا كانت جهة العمل تخضع لتأمٌن المرض ٌلتيم صاحب العمل بسداد اشتراكات تأمٌن المرض مادامت
األجاية قضٌت داخل البالد .
 .3ال تسدد اشتراكات تأمٌن البطالة بالنسبة للعاملٌن بالحكومة.
ً :أجر االشزران األضبضٍ وانًزغُر-:
ثبَُب
ٌتحدد أجر االشتراك األساسً والمتغٌر وفقا ً للقواعد التً سبق أكرها بشأن االعارة واالجاية الخاصة
للعمل بالخارج.

ً :أداء االشزراكبد
ثبنثب
تلتيم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن علٌه فً االشتراكات وتسدد فً
المواعٌد الدورٌة ة وفى حالة عدم االنتاام فً السداد تتحمل بالمبالغ اإلضافٌة طبقا ً ألحكام المادة 121
من القانون.
ضذاد األلطبط :
ٌوق سداد األقساط  -فً حالة وجودها -أثناء مدة االجاية وتياد بمدة مسراوٌة لمردة االجراية بعرد
سن الستٌن.
يذد االضزجمبء واالضزذعبء ثبنمىاد انًطهحخ
أوالً :أداء االشزراكبد:
تلتزم الجهة التً تند أجو المنمن علٌه خالل مدة استدعاله أو استاطاله االطوات المسلحة احصة
صاحب العمل فً االرتواكات كما تلتزم هذه الجهة اخصم حصة المنمن علٌه من أجوه وتند الحصتان
للهٌلة  ،هذا ااإلضافة إلً األقساا المستحطة على المنمن علٌه  ،وذلك فً المواعٌد الدووٌة .
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صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
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انهُئخ انمىيُخ نهزأيٍُ االجزًبعٍ
صُذوق انزأيٍُ االجزًبعٍ
نهعـبيهٍُ ثبنمطبع انحكـىيٍ

وإذا كان المنمن علٌه من المنتفعٌن اتأمٌن الموض ٌوق
مدة االستبقاء.

سوٌان هذا التأمٌن اوال مدة االستدعاء أو

ًَ :طت االشزراكبد:
ثبَُب
األجـــو المتـغٌو
األجـــو األساسً
حصة
حصة
نو التــأمٌن
حصة
حصة
المنمن
المنمن
الحكومة
الحكومة
علٌه
علٌه
تأمٌن الشٌخوخة والعجي والوفاة
%12
%15
%12
%15
___
___
المكــافـأة
%3
%2
ــــــ
ـــــ
تأمٌن اصابة العمـــل
%1
%1
ـــــــ
ـــــ
ــــــ
ــــ
تأمٌن المــرض
تأمٌن البطالة( قطاع عام)
%2
222
%2
االجمالى
% 12
%18
%13
%22
وٌراعى ما ٌلى :
تياد نسبة تأمٌن اصابة العمل إلى  %بالنسبة للعاملٌن بالقطاع العام.

االجمالً
االساسى

المتغٌو

%25
%5
ــ
ــــــــ
%2
%33

%25
ــ
ــــــــ
%2
%28
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