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م

1

األسئلة:
مألسئالنمني ب لنكيعمعمننمني مت عمتنمي لمل علنلمني م عمتنمنيصعم رنكمنييعمعمننرقعمن
148ننيس لن.2019

2

املرفقات :ن
ا عععمون لرقنرقعععمن ن4ن)ننيسع ع لن2019كيعععجننمي ع ع متمتنمني ب ع علننكيعععجننحتصع ع لن
مي ععكمامتنمنيسع عيلنلاععصنمني ععمتامننيععاهنمنيألععاننلييعملنألأوععمانقععمعمننمني جت ععمتن
مي لمل عععلنلمني م عععمتنمنيصعععم رنكمنييعععمعمننرقعععمن148ننيسععع لن2019نمل بعععمرملنتععع ن
 2020/1/1ن

يف التغطية التأمينية
والتعريفات

السؤال رقم 1 /1
تمنهمنس نمنيي خمخلنكمني سبلننيا متامنيفنمجل مثنمإل مرهننياالنيل؟ ن
اإلجابة:

ي صنمنيب ان )10نت نمنيم ان1نتع نقعمعمننمني جت عمتنمي لمل علنلمني م عمتنمنيصعم رنكمنييعمعمننرقعمن

148ننيس لن2019نلاصن عه :ن
"-10ن سن الشيخوخة:نس نمنيس منكمني سبلننياب عاي ن ليلنلامنيماعمنتع نمنيعم ان ن)2نتع نهع منمنييعمعمن ن
لس نمخلمتسلنلمنيس منكمني سبلننيالؤت نلا منمنييمرناني منكمنيب اي نامعامنلرمك ام نلذنيععنتععنت ملعمان
أومنمنيم ان )41نت نه منمنييمعمن.
ن
ل صنمنيم ان )41نت نذمتنمنييمعمننلاصن عه :ن
"نيصععارنرسع سن

اععسنمنيععمثرمتنك ععمتانلاععصنلع

نمنيععمثي نمنيخع صنكمني جت ععمتنقع مرامنك مأ ععانسع ن

منيي خمخلن ارجيامنني ومننمخلمتسلنلمنيس منمل بمرامنت ن لانيمني من .2040ن
ً
وفقا ملا تقدم:
يُعا نس نمنيي خمخلنكمني سبلننيا متامنكمجل مثنمإل مرهننياالنيلنكس نمنيس م نليصارنرس سن

اسن

منيمثرمتنق مرامنكزيم انس نمنيي خمخلن ارجيامنني ومننمخلمتسلنلمنيس منمل بمرامنت ن لانيمني من .2040ن
ن

ن

املعاشات والتعويضات
السؤال رقم 23 /2

ن

تؤت نلا هنمع تنخات هنكمجل مثنمإل مرهننياالنيعلنك عمري ن 2020/1/7ني علننيعاخلنمنييع نمنيع هن
مع تني هنمخلاتلنضل نيكانمني مسطنل انأسمونمني مش؟ ن
اإلجابة:

صنمنيم ان )22نت نقمعمننمني جت عمتنمي لمل علنلمني م عمتنمنيصعم رنكمنييعمعمننرقعمن ن)148ننيسع لن

2019نلاصن عه :ن
"حيا ن

ن لن خلنمني سعميلنلع نتعاانمي عكميتنمنيعيتن بعا نتع ن عمري نمني لعلنكجأوعمانهع من

منييمعمننلاصن سمسنمني مسطنمنيي قننيأل مرن لنمنيعاخمانمنيعيتن يعتنلاعصن سمسع منمي عكمامتن
ل نه منمأل

ن لنمنياخل.

لي ملصنيفنأسمونمني مسطنمنيي قنتمنيج ني :ن
 -1ينياخلن

نمنيباميلنضل نيكانمني مسطنايناذمنامنن

ملناعمتًلنليعاخلنمنييع نمنيع قن

مع تني هنمخلاتلنامتًلنضل نيكانمني مسط .ن
 -2يزم نمني مسعطنك سعبلن سعملقنت مسعطنعسعضنمني دعخمنخعًانمنيعاانتع نكاميعلنمي عكميتن
لأ ععصنحتيع نلمق ععلنمسع عيمتنم يععمتنمني جت ععلنلع ناععلنسع لنامتاععلنتع نسع ممتنتععاان
مي كميتنمنيف ا لنل نه منمأل
م انمألقصصنأل

نكي طن ين يزيعانمني مسعطنك عاناضعميلنهع ينمنيزيعم انلاعصن

نمي كميت.

لحتا نمنيًسعلنمني ف يلنهل منمنييمعمننقمملانل أومان ف نه ينمنيم ا.

ً
وفقا ملا تقدم:

ننننياخلنمنيي نمني قنمع تني هنمخلاتلناعمتًلنضعل نيعكانمني مسعطن منيع هنحيسعضنلاعصن سمسعهن
مني مشنلك متنلا عهناذمنمع عتنخاتعلنمنيعؤت نلا عهنيعمان2020/1/7ني عاخلن ع نع ميعلنمخلاتعلن
امتًلنضل نيكانمني مسط.ن ن ن

السؤال رقم 23 /3
ننننتععؤت نلا ععهنكمجل ععمثنمإل مرهننياالنيععلن يععاانك اععضننييع متنتععاانضععل نتععاانم ععكماهنيفن ععجتمن
منيي خمخلنلمني جزنلمنيميمانيفنظلنمني للنكجأومانقمعمننمني جتمنمي لملنينمنيصم رنكمنييعمعمننرقعمن
79ننيسع لن1975نلمتنمختععمذنم ع متمتنمنييع متنيفنظععلنمنييععمعمننمنييععمرناني عهن ني ععانأسععمونأيمقععهن
مني جت لنيفنظلنمني للنكجأومانقمعمننمني جت متنمي لمل لنلمني م متنمنيصم رنكمنييمعمننرقمن148ن
نيس لن2019نهلنحتسضنمنياانمنييكمينضل نتاانمي كميتنيفنمني جتم؟ ن
اإلجابة:

ع صنمنيععم ان ن)23نتع نقععمعمننمني جت عمتنمي لمل ععلنلمني م عمتنمنيصععم رنكمنييعمعمننرقععمن148ننيسع لن

2019نلاصن عه :ن
"نتاانم كميتنمنيؤت نلا هنيفن جتمنمنيي خمخلنلمني جزنلمنيميمانهني :ن
 -1تا نمي كميتنلييملننييممعمنمني جتمنمي لملنينمنيسمكيلنلاصن مري نميع فمننكجأوعمانهع من
منييمعمننلجيربناس نمنيي ن

امنيفن

لمننأسمونه ينمنيا نلذنيعنتعنلاانمإلخعًان

كجأومانمنيم ان )159نت نه منمنييمعمن.
 -2منياانمنييتن با نت ن مري نميع فمننكجأومانه منمنييمعمن.
 -3منيا نمنييتنضلتننياانم كميتنمنيؤت نلا هنيفنه منمني جتمنك متانلاصنطابه.
 -4منيا نمنيدميلنكيممعمنلق مرمتنخمدل نلاصن ننحتسضنه ينمنيا نيفنمني عمشنضعل ن
تاانمي كميتنكممقعنمني كععنل علعلنمخلزمععلنمني متعلنكمني وافعلنمنيك بعلنلاعصناضعميلنهع ين
منياا.ن
لجيرباس نمنيي ن

امنيفن

لمننأسمونمنيا نمنييمرناني م نالمنجيربناس نمنيسع لنسع لنامتاعلن

يفنه منمجمللمنناذمنامننت ن جننذنيعنمس عيمتنمنيؤت نلا هنت م ام .ن

ً
وفقا ملا تقدم:
ن اخلنضل نتاانم كميتنمنيؤت نلا هنيفن جتمنمنيي خمخلنلمني جعزنلمنيميعمانتعا نمي عكميتنلييعملن
نييممعمنمني جتمنمي لملنينمنيسمكيلنلاصن عمنري نميع فعمننكجأوعمانهع منمنييعمعمنننسعممتنامععتنتعا ن
ي ا لن لنتا نتيكمان لنتا نتدميلنكيممعمنلق مرمتنخمدل .ن
لك متانلا هن اخلنمنياانمنييكمينلييلمنألأومانقمعمننمني جتمنمي لملنينمنيصم رنكمنييمعمننرقعمن79ن
نيس لن1975ن ضل نتاانم كميتنمنيؤت نلا عهنل عان سعميلنأيمقعهنمني جت علنيفنظعلنمني لعلنكجأوعمان
قمعمننمني جت متنمي لمل لنلمني م متنمنيصم رنكمنييمعمننرقمن148ننيسع لن 2019نتععنت ملعمانأسعمون
مني مشنل نمنيا نمنيسمكيلنلاصن2020/1/1نلاضمي هننيال مشنمنيس ع نل نمنيفكانت ن2020/1/1ن
أ صن مري نمع متنمخلاتلن لنمني للن لنمني يمط.
ن
ن
ن
ن
ن
ن

نظام املكافأة
السؤال رقم 36 /4

ن

تععمنهععصنمنيفئععمتنمخلمضع لنني مععمانمنيوميععجانلييلععمنألأوععمانقععمعمننمني جت ععمتنمي لمل ععلنلمني م ععمتن
منيصم رنكمنييمعمننرقمن148ننيس لن 2019نلتمنهنينعسضنمي كمامتنمنيي را؟ ن
اإلجابة:

ي صنمنيب ان ليلنت نمنيم ان )2نت نقمعمننمني جت عمتنمي لمل علنلمني م عمتنمنيصعم رنكمنييعمعمننرقعمن

148ننيس لن2019نلاصن عه :ن
"ن س قن أومانه منمنييمعمننلاصنمنيفئمتنمآل ل :ن

ً
أوال :العاملني لد الغر:

 -1مني متامنمنياع منكمجل مثنمإل مرقننياالنيلنلمهل ئمتنمني متلنلمنيؤسسعمتنمني متعلنلمنيمأعامتن
ميق صم يلنمني مك لنألهٍّنت نه ينمجل مت.
 -2مني متام نكمأامتنمنيي مننمني عمانلق عمننمألللعمانمني عماننلغاهعمنتع نمنيمأعامتنميق صعم يلنن
مني مك ععلنهلععم نمبععمنيفنذنيعععنرؤسععمتنل لدععمتن

ععمنيسنمإل مرانمني ععاكمننيفن ع امتنق ععمنن

مألللمانمني ما.
الععمن سعع قن أوععمانهعع منمنييععمعمننلاععصنمني ععمتامنمنيععؤق منلمني ضعع منلمنيععم

من

كمجل متنمني صمصنلا منيفنمنيب اي ن  1ن .)2ن
 -3مني ععمتامنكمنيي ععمننمخلععمصنمخلمضع منألأوععمانقععمعمننمني لععل نتعععنت ملععمان نن وععمننلًقععلن
مني للنمنييتن كطنمنيؤت نلا هنكصعمأضنمني لعلنت ملعلن نليسع م صنتع نهع منمنييع طنللعمان
منييمليتنلللمانمنييعع نلمني ف يع نن لللعمانمنيصع انلللعمانمني يعلنمنيعربق نلحتعا نمنيًسععلن
مني ف يلنهل منمنييمعمننمنييمملانلمنيي لطنمنيًثان ممي همنيل بمرنلًقلنمني للنت ملل.
 -4منيي ألامنكمألللمانمني ايلندخاتعلنمني عمثان ن ي لعمنلعامنتع ني لعلنتع من مخعلنمني عمثان
لحتا همنمنيًسعلنمني ف يلنهل منمنييمعمن.
ً نكيعع طن ععممي نمنييعع لطن
 -5يعع م ن سعع اندععمأضنمني لععلنمنيعع ي ني لاععمنننيايععهنلي ععمهلمني عع ل
مني صمصنلا منيفنمنيب ان .)3

لييكطنيفنمنيب م ن  3ن 4ن)5ن ين يلنس نمنيؤت نلا هنل نمنيممت لنلي ا .ن
ليفنأمنيلنمني ععمتنمنيعؤت نلا عهنكمني لعلننيعاهن امع نتع ندعمأضنللعلنيعًني عانضعل نتعاان
م كماهناينمباانللاهننياهندمأضنلللنلمأا نلحتعا نمنيًسععلنمني ف يعلنهلع منمنييعمعمننقمملعان
ل أومانحتايانتاانمني للنمخلمض لنهل منمنييمعمن .ن
ل صنمنيم ان )36نت نذمتنمنييمعمننلاصن عه :ن
"خيدعععنني مععمانمنيوميععجانمنيععؤت نلاع منمنيععممر نذاع همنيفنمنيب ععان ليلنتع نمنيععم ان ن)2نتع نه ع من
منييمعمن .ن
لميمانعممانمنيوميجانمممنيج ني :ن
-1نأصلنيا زانك منمنيؤت نلا هنكممقعن )٪1نت ن
 -2أصلنيا زانك مندمأضنمني للنكممقعن )٪1نت ن

نمي كميتن

يام .ن

نم كميتنمنيؤت نلا هننيايهن

يام.

ل م ننمنيبعمني نمنيع امرانيفنأسعمون خصعننينخعمصنكعمنيؤت نلا عه نليسع ع نلع نمنيبعمني ن
منيف ا لنمنيم للنيفنه منم سمونلمسانمس ملمرنل نمنيعاانتع ن لانمنييع نمني عمنينينإليعامننمنيبعمني ن
يفنم سمونلأ صنع ميلنمنيي نمنيسمك نلاصن مري نمس عيمتنم يمتنمني جت لنن.ن ن
ل يمانمهل ئلنكمس ملمرن تممانه منم سعمو نلحتعا ننمنيًسععلنمني ف يعلننهلع منمنييعمعمننمنييمملعان
لمإل

متمتنمني مللنإليامننمنيبمني نلأسمونلمساناسع ملمرن تعممانهع منم سعمونلا ف علناضعمي هن

نيا د ا .ن
ً
وفقا ملا تقدم:
خيدعنني ممانمنيوميجانمنيؤت نلا من ت نيئعلنمني عمتامننيعاهنمنيألعا نلحتعا نعسعضنمي عكمامتن
نحبصلنيا زانك منمنيؤت نلا عهنكممقععن )٪1نتع ن ع نمين عكميتن ع يانمنلأصعلنيا عزانك عمندعمأضن
مني للنكممقعن )٪1نت ن

نم كميتنمنيؤت نلا هننيايهن

يام.ن

ن ن

تأمني املرض
السؤال رقم 72 /5
تؤت نلا هن

صنخات هنكمجل مثنمإل مرهننياالنيلنك مري ن2021/4/21نكبامغنس نمنييع خمخلن يفن

ظلنمني للنكجأومانقمعمننمني جت متنمي لمل لنلمني م متنمنيصم رنكمنييمعمننرقمن148ننيسع لن)2019ن
ي لننيهنمكامتنمني غبلنيفنلاانمإل كميتنيفنمني ًجنلمني لميلنمني ب لناصمأضنت مش؟ ن
اإلجابة:

صنمنيم ان )72ن تع نقعمعمننمني جت عمتنمي لمل علنلمني م عمتنمنيصعم رنكمنييعمعمننرقعمن148ننيسع لن

2019نلاصن عه :ن
"ن سعع قن أوععمانن هعع منمنيبععمونلاععصنيئععمتن دعععمونمني م ععمتنلمنيسعع عيمنلييلععمننيايمملعععان
لمأللنيميععمتنمنيععيتنيصععارنك ععمنق ع مرنتع نرسع سن

اععسنا مرانمهل ئععلنمني ععلنكمني ععجتمنمنيصعععنيننك ععان

مي فمتنتعنرس سنمهل ئل نلذنيعن لننمإلخًانحبيمتنيئلن دعمونمني م متنلمنيسع عيمنمنيع ي ن
مع ف ععممنك ععجتمنمني ع

نلييعملنألأوععمانقععمعمننمني ععجتمنمي لععملنينمنيصععم رنكمنييععمعمننرقععمن79ننيس ع لن

.1975
ً
وفقا ملا تقدم:
ننننخًنقمعمننمني جت متنمي لمل لنلمني م عمتنمنيصعم رنكمنييعمعمننرقعمن148ننيسع لن2019نتع نمنيع صن
لاصن ممثنمكامتندمأضنمني مشنمني غبلنيفنلاانمي كميتنيفنمني ًجنلمني لميلنمني ب ل نيل ناعمنين
جيمثنألدعمونمني م متنمم ن س قنلا من أومانمني ًجنلمني لميلنمني ب لنم

نيفناكامتنمني غبعلن

يفنلععاانمي ععكميت نتعععنت ملععمان ننهع منم وععمنيس ع قنلاععصن دعععمونمني م ععمتنمني ع ي نمع ف ععممن
كمني ًجنلمني لميلنمني ب لنقبلن.2020/1/1ننن ن
ن

املستحقون يف املعاش
السؤال رقم 100/6

ن

مك نمس ع نمني مشننيا جزنل نمنيوسضنلالامنكجعهني للننياهنمنيألاني لنجيمثن ننجيلعنكمنت م عهن
منيسع ع نلع نلمنيععاينل خاععهنتع نمني لععلنلييلععمنألأوععمانقععمعمننمني جت ععمتنمي لمل ععلنلمني م ععمتن
منيصم رنكمنييمعمننرقمن148ننيس لن2019؟ ن
اإلجابة:

صنمنيم ان ) 100نت نقعمعمننمني جت عمتنمي لمل علنلمني م عمتنمنيصعم رنكمنييعمعمننرقعمن148ننيسع لن

2019نلاصن عه :ن
"نيُيكطنيس عيمتنميك لن ين ومننت زل ل.
ليُيكطنيس عيمتنميك ن ينيومننقانكا نس نم م يلنلمني يع ي

نليسع م صنتع نهع منمنييع طن

م ميتنمآل ل:
 -1مني م زنل نمنيوسض.ن ن
 -2مني منيضنكإأاهنت مألنمني ا منمنييتنينجتعملثنت أاعلنم صعمانلاعصنتؤهعلنمنيا سعمعسن لن
منيبومنيمريمسن لنتمني م هلمنكي طنلاانجتملثينس نمنيسم سلنلمني يع ي نل نيا عع نك لعلن لن
نيزملانت ل.ن ن
 -3ت نأصلنلاصنتؤهلنع مسنينينجيملثنمني أالنمنييمرناني منكمنيب انمنيسمك نل نيا ع نك للن
لن نيزملانت لنل نيو نقانكا نس نمنيسم سلنلمني يع ي نكمني سعبلننياعمدعامنلاعصنتؤهعلن
منيا سمعسن لنمنيبومنيمريمسنلس نمني مك لنلمني ي ي نكمني سبلننياعمدامنلاصنمنيؤهًتنمألقل.ن ن
ن
ل صنمنيم ان )103نت نذمتنمنييمعمننلاصن عه :ن
"نيمقفند فنت مشنمنيس ع نيفنم ميتنمآل ل:

 -1ميني عمتنكجقنلللنلم صمانت هنلاصن خلندمفٍنيسعملقنق لعلنمني عمشن لنيزيعانلا عه ن
يإذمنعيصنمنياخلنل نمني مشندع فناني هنمنيف تنيفن عمري نمني عمقعهنكمني لعلناعمنيفني عمي ن
ت نالنس ل نلحتا نمنيًسعلنمني ف يلنهل منمنييمعمننمنييصم نكمنياخلنمنيصميف .ن
 -2تزملنيلنت لنجتمريلن لنغانجتمريلنت مللنكيممعمن لننيممسحننياان زيانلاصنمخسنس ممتن
ت صععالن لنت ي ععل نلي ععم نم ع نيفند ع فنمني ععمشنيفنأمنيععلن ع يتنتزملنيععلنه ع ينمني ععلن
مل بمرامنت ن لانمنيي نمني منينينني مري ن يتنمني ل نلحتعا نمنيًسععلنمني ف يعلنهلع منمنييعمعمنن
أميتنل لطنتزملنيلنمني ل .ن
ً
وفقا ملا تقدم:

يفنأمنيعلنمسع عيمتنمني ععمشننيًكع نني جععزينلع نمنيوسعضنلمني عمقععهنك لععلننيععاهنمنيألععانيمقععفندع فن
مني مشنيفنأمنيلنم صمانلاصن خلندمفٍنيسملقنق للنمني مشن لنيزيانلا ه نيإذمنعيصنمنيعاخلن
ل نمني مشندع فناني هنمنيف تنت نمني مش .ن

السؤال رقم 121 /7
تمنهنينتممل عان متنمي عكمامتننمني جت علننيا عمتامننيعاهنمنيألعان؟نلهعلنه عميتنتبعمني ناضعمي لنني عاان
منيسام نيفنمنيممل انمنيي رانقمعمعام؟نلا فنحتسضنمنيبمني نمإلضمي ل؟نلتمنهنينأعميتنمإللفعمتنتع ن
منيبمني نمإلضمي ل؟ ن
اإلجابة:

صنمنيم ان )121نت نقمعمننمني جت متنمي لمل علنلمني م عمتنمنيصعم رنكمنييعمعمننرقعمن148ن

نيس لن2019نلاصن عه :ن
"يا زاندمأضنمني للنكمني سبلننيالؤت نلا منمنييمرناني منيفنمنيب عان ليلنتع نمنيعم ان ن)2نتع ن
ه منمنييمعمننالمنيا زانمنيؤت نلا هنلييلمنألأومانمنيب م نامعامنلامنيمامنلرمك امنت نذمتنمنيم ا نحبسعضن
مألأمما نكج متنمنيبمني نمني منينينك مع منيفنمنيممل انمحملا انق ي نالنت م:ن ن
 -1مي كمامتنمنيس عيلنل نمنيي

نلذنيعنيفن لانمنيي نمني منينيننيي نميس عيمت .ن

 -2مألقسمطنمنيس عيلنلاصنمنيؤت نلا ه نلذنيعنيفن لانمنيي نمني منينيننيي نميس عيمت .ن
 -3مألقسمطنمنيس عيلنل نمنيبمني نمني جخ ا نلذنيعنيفن لانمنيي نمنيس ع نل هنمنييسط.ن ن
 -4منيبمني نمنييتنييماندخصل من

يامنت ن

نمنيؤت نلا هنيفنم عال نمجلعمسزنم جعزنلا عمن

لنمني زلانل منلمنييتند يتننيالؤت نلا هنكالننل هنأ نتع نمهل ئعلنلذنيععنمل بعمرامنتع ن
لانمنيي نمني منينينني مري ناخ مرندمأضنمني لل .ن
ليفنأمنيلنمني جخانيفن متن قنت نمنيبمني نمنييمرناني منيس ع نلاعصنمنيا عزانكعمأل مت نمبعمنيفن
ذنيعنمجل م ثنمإل مرقننياالنيعلنلمهل ئعمتنمني متعل نتباع ناضعميفن ع قنلع نتعاانمني عجخانتع ن عمري ن
ل مونمأل متنأ صنع ميلن

نمنيسام نلحيسضنمنيبا نمإلضميفنك سعبلن سعملقنت مسعطنادعامرمتن

مخلزمعلنت نمألذلننلمنيس امتنيفنمنيي نمنيسمك ننياي نمني قنيع مني عهنسعام نمنيبعمني نتدعميلمناني عهن
 .)٪2ن
لي من مإللفمتنتع نمنيباع نمإلضعميفناذمنمتنمنيسعام نخعًانمخسعلنليع نيمتاعمنتع ن عمري نل عمون
مأل مت .ن

ليفنمج عنمألأمما ني عللنمنيا زانكمأل متنك فيمتنارسمانمي عكمامتنلمنيبعمني نمنيسع عيلن
النمهل ئل نلجيمثننيا ئلن نن يععمانكمني عص علنتيمكعلنلمأعانيفنمألنيعفنت نق لعلنمنيبمني نمحملصالن
حبععان عععصنتيععامرينلي ع ان

ععمتنلحبععان قصععصنتيععامرينتمسععلن

ععهنلي أععلنه ع منمنيبا ع نالن

م سععمونمني صمصنلا هنيفنمنيم ان )150نت نه منمنييمعمن .ن
لمس م متانتع ن أوعمانمنيفيع متنمنيسعمكيل نجيعمثننيا ئعلنك عانتممييعلن

اعسنمإل مران نن بععنيفن

حتص لنمي كمامتنط قلمنللسمسلن خ هنيفنم ميتنمنييتنحت مجني عمنالنذنيععنللاعصنمألخعصن
تمنيج ني :ن
 -1اس م نحتص لنم كمامتنمني جتمنمي لملنينالنمجل متنمإل مريلنكمي فعمتنتععنمنيسعا متن
منيخ صععل نليعع منلاععصنهعع ينمجل ععمتنحتصعع لنمي ععكمامتنل مريععاهمنيفنتممل ععاهمن
محملا انيمرنحتص ا منالنمهل ئلنيفنت م نغمي هن لانمنيي نمني منينيننييع نمني عصع لنلذنيععن
تيمكعععلنعسععبلنين زيععانلعع ن ن)٪1نت ع نق لعععلنمنيبععمني نمحملصععالنختصععصن سععمونمني ععمتامن
منييمسلمنكمني عص ل نليومننهل ينمجل متنيفنسب لنمس فمتنتس عيمتنمهل ئلنسا لن مق ععن
م جزنمإل مرقنلييلمن ومنمنيم ان )132نت نه منمنييمعمن .ن
 -2حتايانمنيبمني نمإلضمي لنمنييتن س ع نلاصنمنيا زانكمني عص لنيفنأمنيلنمني عجخ نيفنمني مريعان
ل نمنيممل انمنيي رانلذنيعنمبمنينجيملثنمني سضنمنيي رانك ينمنيم ا.
لحتا نمنيًسعلنمني ف يلنهلع منمنييعمعمننيفنمج ععنم عميتنمنيممل عانلمنييع لطنلمإل ع متمتن
منييتن بعنيفنحتص لنمي كمامتنلمنيبمني نمنيس عيلننيا ئلنطبيلمنألأومانه منمنييمعمن.
ً
وفقا ملا تقدم:
يا زاندمأضنمني للنكمني سبلننيالؤت نلا مننيايهنكج متنمي كمامتنمنيس عيلنل نمنيي
لانمنيي نمني منينيننيي نميس عيمتن منيص فنمنيف انيننيأل

نلذنيعنيفن

) .ن

ليفنأمنيلنمني جخانيفن متنمي كمامتنمني جت لنيس ع نلاصندمأضنمني لل نمبمنيفنذنيعنمجل عمثن
مإل مرقننياالنيلنلمهل ئمتنمني متل نتبا ناضعميفن ع قنلع نتعاانمني عجخانتع ن عمري نل عمونمأل متن

أ صنع ميلن

نمنيسام نلحيسعضنمنيباع نمإلضعميفنك سعبلن سعملقنت مسعطنادعامرمتنمخلزمععلنتع ن

مألذلننلمنيس امتنيفنمنيي نمنيسمك ننياي نمني قني مني هنسام نمنيبمني نتدميلمناني هن  .)٪2ن
لي منمإللفمتنت نمنيبا نمإلضميفناذمنمتنمنيسام نخًانمخسلنلي نيمتامنت ن مري نل مونمأل مت .ن

كتاب دوري رقم (  ) 4لسنة 2019

بشأن
ً
االجراءات املتبعة بشأن حتصيل االشرتاكات املستحقة على العاملني لد الغر وفقا ألحكام قانون
التأمينات االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
ً
اعتبارا من 2020/1/1

ك عمري ن2019/8/19ندعارنقععمعمننمني جت عمتنمي لمل ععلنلمني م عمتنمنيصعم رنكمنييععمعمننرقعمن148ننيسع لن
 2019نلمني هنيٌ للنكجأومتهنمل بمرامنت ن :2020/1/1ن
وحيث ينص البند  8من املادة ( )1من قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات الصادر بالقاانون

رقم  148لسنة  2019على أن:

"  -8أجر االشرتاك :منييمكلنمني ياقنمني قنحيصلنلا هنمنيؤت نلا هنتع نمنيفئعمتنمنييعمرناني عمن

كمنيب ان ليلنت نمنيم ان )2نت نه منمنييمعمننت ن
لحتا نل مد ن

لنللاهنمألدا لننييمتنللاهنمألداني .ن

نمي كميتنلاصنمني عمنمآل ني:ن

 -1مأل

نمنيمظ فني .ن

 -2مأل

نمألسمسني .ن

 -3مأل

نمنيولل .ن

 -4م مميز .ن
 -5مني لميت .ن
 -6منيمهبل نت صن ممي تنيفن جع منمنيي لطنمآل ل :ن
ن.

ننيوععمننقععان ع هنمني ع فنلاععصن ننيععاي منللععًتنمني يععجانلاععصن سععمسنعسععبلنتئميععلن
حما انتياتملنت نمنيبمني نمنيس عيلنلاصنمني لًت .ن

نو .ننيومننهلمند التنتيكيتنيفنمني يجان مضعني هنأص ا منني مثي منكمنمني لما .ن
نج .نن ومننه ميتنقمملانت ف نلا منكمنرونمني للنلمني لمانحتا نمبم ب منا ف لن مثي من
لا م .ن
 -7منيبايت ني لمنلامنمنيبايتنمني مني لنيًن ربن زتامنت ن

نمي كميت:ن

ن  .كاانميع يمانلكاانمنيسف نلكعاانأدعمرنمجلاسعمتنلغاهعمنتع نمنيبعايتنمنيعيتن صع فن
نيالؤت نلا هنتيمكلنتمني وافهنت ن لبمتن ي د من للمانلظ ف هنليس م صنت نذنيعنكعاان
مني لم ل .ن

نو .كاانمنيسو نلكاانمنيابسنلكاانمنيس مرانلغاهمنت نمنيبايتنمنييتن ص فنتيمكلنتزميمن
ل ل .ن
نج .منيبايتنمنييتن س ع نع جلنعاونمنيؤت نلا هنك ضنمنيمقتن مخلن
لنخمر

لنللاهنمألدا لن

م .ن
لن لبمتنمني يلنخمرجنمنيبً  .ن

ن  .منيبايتنمنييتن س ع ننيالؤت نلا هننيمم
 -8مأل مرنمإلضمي ل .ن
 -9مني ميضنل نمجل م نغانمني م يل .ن
 -10المعلنغًتنمني يل .ن
 -11مني ًلمتنمي لمل ل .ن
 -12مني ًلمتنمي لمل لنمإلضمي ل .ن
 -13مني حنمجللمل ل .ن
 -14منيوميآتنمجللمل ل .ن
 -15تمنثم نل نم انمألقصصننيأل

نمألسمسني .ن

 -16مني ًلمتنمخلمدلنمنييتن ني منضل مننيأل

نمألسمسني .ن

لحتا نمنيًسعلنمني ف يلنهل منمنييمعمننم اي نمأل عصنلمألقصصنأل

ً
كما ينص البند أوال من املادة ( )2من ذات القانون على أن:

نمي كميت".

" س قن أومانه منمنييمعمننلاصنمنيفئمتنمآل ل :ن
ً
أوال :العاملني لد الغر:

 -1مني متامنمنياع منكمجل مثنمإل مرقننياالنيلنلمهل ئمتنمني متلنلمنيؤسسعمتنمني متعلنلمنيمأعامتن
ميق صم يلنمني مك لنألهٍّنت نه ينمجل مت .ن
 -2مني متامنكمأامتنمنيي مننمني عمانلق عمننمألللعماننمني عمانلغاهعمنتع نمنيمأعامتنميق صعم يلن
مني مك ععلنهلععم نمبععمنيفنذنيعععنرؤسععمتنل لدععمتن

ععمنيسنمإل مرانمني ععاكمننيفن ع امتنق ععمنن

مألللمانمني ما.
الععمن سعع قن أوععمانهعع منمنييععمعمننلاععصنمني ععمتامنمنيععؤق منلمني ضعع منلمنيععم
كمجل متنمني صمصنلا منيفنمنيب اي ن  1ن.)2

من

 -3مني ععمتامنكمنيي ععمننمخلعمصنمخلمضع منألأوععمانقععمعمننمني لععل نتعععنت ملععمان نن وععمننلًقععلن
مني للنمنييتن كطنمنيؤت نلا هنكصعمأضنمني لعلنت ملعل نليسع م صنتع نهع منمنييع طنللعمان
منييمليتنلللمانمنييعع نلمني ف يع نلللعمانمنيصع انلللعمانمني يعلنمنيعربق نلحتعا نمنيًسععلن
مني ف يلنهل منمنييمعمننمنييمملانلمنيي لطنمنيًثان ممي همنيل بمرنلًقلنمني للنت ملل .ن
 -4منيي ألامنكمألللمانمني ايلندخاتعلنمني عمثا ني لعمنلعامنتع ني لعلنتع من مخعلنمني عمثان
لحتا همنمنيًسعلنمني ف يلنهل منمنييمعمن.
ً نكيعع طن ععممي نمنييعع لطن
 -5يعع م ن سعع اندععمأضنمني لععلنمنيعع ي ني لاععمنننيايععهنلي ععمهلمني عع ل
مني صمصنلا منيفنمنيب ان .)3
لييكطنيفنمنيب م ن  3ن 4ن)5ن ين يلنس نمنيؤت نلا هنل نمنيممت لنلي ا.
ليفنأمنيلنمني ععمتنمنيعؤت نلا عهنكمني لعلننيعاهن امع نتع ندعمأضنللعلنيعًني عانضعل نتعاان
م كماهناينمباانللاهننياهندمأضنلللنلمأا نلحتعا نمنيًسععلنمني ف يعلنهلع منمنييعمعمننقمملعان
ل أومانحتايانتاانمني للنمخلمض لنهل منمنييمعمن ".ن
وتنص املادة ()19من ذات القانون على أن:

ن"ن عا نم كمامتن جتمنمنيي خمخلنلمني جزنلمنيميعماننيافئعمتنمنييعمرناني عمنكمنيعم ان ن)2نتع ن

ه منمنييمعمننلييلمننيمنيج ني :ن
 -1كمني سبلننيافئمتنمنييمرناني منكمنيب ان ليلن :ن
ن  -م صلنمنييتنيا زانك مندمأضنمني للنكممقعن 12ن)٪نت ن عمرنمنيعؤت نلاع منمني عمتامن
نيايهن

يام.

نو -م صلنمنييتنيا زانك منمنيؤت نلا هنكممقعن )٪9نت ن

ين

يام.

وتنص املادة ( )36من ذات القانون على أن:

"خيدعععنني مععمانمنيوميععجانمنيععؤت نلاع منمنيععممر نذاع همنيفنمنيب ععان ليلنتع نمنيععم ان ن)2نتع نه ع من
منييمعمن.
لميمانعممانمنيوميجانمممنيج ني :ن
-1نأصلنيا زانك منمنيؤت نلا هنكممقعن )٪1نت ن
 -2أصلنيا زانك مندمأضنمني للنكممقعن )٪1نت ن

نمي كميتن

يام .ن

نم كميتنمنيؤت نلا هننيايهن

يام .ن

ل م ننمنيبعمني نمنيع امرانيفنأسعمون خصعنينخعمصنكعمنيؤت نلا عه نليسع ع نلع نمنيبعمني ن
منيف ا لنمنيم للنيفنه منم سمونلمسانمس ملمرنل نمنيعاانتع ن لانمنييع نمني عمنينينإليعامننمنيبعمني ن
يفنم سمونلأ صنع ميلنمنيي نمنيسمك نلاصن مري نمس عيمتنم يمتنمني جت لنن.ن
ل يمانمهل ئلنكمس ملمرن تممانه منم سعمو نلحتعا نمنيًسععلنمني ف يعلنهلع منمنييعمعمننمنييمملعان
لمإل

متمتنمني مللنإليامننمنيبمني نلأسمونلمساناسع ملمرن تعممانهع منم سعمونلا ف علناضعمي هن

نيا د ا ".ن
وتنص املادة()46من ذات القانون على أن:

"تعنلاانمإلخًانكجأومانقمعمننعممانمني عجتمنمنيصععنينمنييعمتلنمنيصعم رنكمنييعمعمننرقعمن2ننيسع لن
 2018نميمان جتمنادمكمتنمني للنمممنيج ني:
 -1م كميتن

قنيؤ يهندمأضنمني للني عا نكممقعن 1ن٪ن)نت ن

نمي كميتننيا عمتامننيايعهن

كمني سبلننيألانمخلمض منألأومانقمعمننعممانمني جتمنمنيصعنينمنييمتلنمنييمرناني عهنيعؤ هنالن
مهل ئلنمني لنكمني جتمنمنيصعنينتيمكلنمني ًجنلمني لميلنمني ب ل .ن
 -2م كميتن

قنيؤ يعهندعمأضنمني لعلني ععا نكنممقععن ن٪0.5ن)نتع ن ع نمي عكميتننيا عمتامن

نيايهنتيمكلنم يمتنمنيمني لنمنييتن ا زانك منمهل ئل نل منثيم انعسبلنمي كميتنمنييع قنأ عصن
صلنالن)ن(٪1ن ب امننيخمط نعيمطنمني يجانلييلمننيمنحتا ينمنيًسعلنمني ف يلنهل منمنييعمعمنن
يفنه منمنييجن.
ل ا زانلأامتنمجل مثنمإل مرقننياالنيلنلمهل ئمتنمني متلنلغاهمنت نمأل خمصنميل بمريعلنمني متعلن
للأامتنمنيي مننمني مانلق مننمألللمانمني مانكصع فن عميضنمأل ع نلتصعمريفنميع يعمانيفنأمنيعلن
مإلدمكلنتيمكلنختفع ضنعسعبلنمي عكمامتنمنيعيتن ا عزانك عمنلييلعمننياب عان ن)2نتع نهع ينمنيعم انكممقععن
مني صف .ن
لنيا ئلنمنيممييلنلاصنق ماندمأضنمني للنيفنغانمجل متنمنييمرناني منكمنيفي انمنيسمكيلنت نه ين
منيم انكج متن ميضنمأل

نلتصمريفنميع يمانتيمكلنختف ضنعسبلنمي كمامتنمنييتن ا زانك منلييلمن

نياب ان )2نت نه ينمنيم انكممقعنمني صف .ن
 -3ريعناس ملمرنمي كمامتنمنييمرناني م .ن
لي فععصن دعععمونمألللععمانت ع ن متنمي ععكمامتنل ع نمنيععؤت نلا ع منمنييععمرناني ع منكععمنيب م ن
)4 3 2 1نت نمنيم ان )45نت نه منمنييمعمنناذمنامعممنيني يمضمنن

ام ".ن

وتنص املادة ( )70من ذات القانون على أنه:

"تعنلاانمإلخًانكجأومانقمعمننعممانمني عجتمنمنيصععنينمنييعمتلنمنيصعم رنكمنييعمعمننرقعمن2ننيسع لن
 2018نميمان جتمنمني

نمممنيج ني :ن

 -1مي كمامتنمنيي يلننيالؤت نلا منمنييمرناني منكمنيم ان )2نت نه منمنييمعمننل يلل :ن
نأصلندمأضنمني للنل يارنلاصنمني عمنمآل ني :ن)٪3 )1نت ن مرنمنيؤت نلا منمنييمرناني منكمنيب اي ن  1ن)2نت نمنيب ان ليل)نت نمنيم ان
)2نت نه منمنييمعمننلذنيعننيا ًجنلمني لميلنمني ب ل نل ا زانمجل متنمنييعمرناني عمنكعج متن
ميضنمأل

نلتصمريفنميع يمانمني صمصنلا منيفنه منمنيبمو .ن

)٪3.25 )2نت ن مرنمنيؤت نلاع منمني صعمصنلاع منكعمنيب م ن ن 3ن 4ن)5نتع نمنيب عان ليلن
ت نمنيم ان )2نت نه منمنييمعمن .ن
و-نأصلنمنيؤت نلا منل يارنلاصنمني عمنمآل ني:ن
)%1 -1نت نمأل مرنكمني سبلننيا متام.ن ن
) ٪4 -2نت نيئلن خلن لن

نمي كميتنمنييع قننيالعؤت نلاع منتع نمنيفئعمتنمنييعمرناني عمن

كمنيب اي نامعامنلرمك امنت نمنيم ان )2نت نه منمنييمعمن.
)%1 -3نت ع نمني ععمشنكمني سععبلنألدعععمونمني م ععمتنمني ع ف منكجأوععمانمني ععًجنلمني لميععلن
مني ب لنمنيممر انيفنه منمنيبمو .ن
)%2 -4نتعع نمني ععمشنكمني سععبلننيالسعع عيمنمني عع ف منكجأوععمانمني ععًجنلمني لميععلنمني ب ععلن
منيممر انيفنه منمنيبمو.
ل مثننعسضنا كمامتن جتمنمني

نلييلمننيآل ني:

)%4 ننيا ًجنلمني لميلنمني ب لننيألان دعمونمني م مت .ن
)%0.25 نأل متن ععميضنمأل عع نلتصععمريفنميع يععماننيالععؤت نلاعع منمني نصععمصنلاعع من
كمنيب م ن  3ن 4ن)5نت نمنيب ان ليلنت نمنيم ان )2نت نه منمنييمعمن نلجيمثنني س سنمهل ئلن ن
ي فععصندععمأضنمني لععلنتعع ن متنهعع منمي ععكميتنتيمكععلنمني زمتععهنكععج متن ععميضنمأل عع ن
لتصمريفنميع يما.ن ن

لجيمثننيصمأضنمني للنلًجنمني يضنلرلمي هنطبامنك ص يحنت نمهل ئلنمني لنكمني جتمنمنيصعنين
لييملننياي لطنلمأللضمننمنييتني دل منمنيي مرنمني صمصنلا هنكمنيم ان )48نتع نهع منمنييعمعمننلذنيععن
تيمكلنختف ضنعسبلنمي عكمامتنمنيخصصعلننيا عًجنلمني لميعلنمني ب علنالن )%1نتع ن عمرنمنيعؤت ن
لا مني علا مندمأضنمني للنكمإلضميلنالنعسبلنمي كمامتنمنيخصصلنني ميضنمأل

نلتصعمريفن

ميع يمانلمحملا انكممقعن )٪0.25نت ن مرنمنيؤت نلا م .ن
 -2ريعنمس ملمرن تممانه منمني جتم ".ن
وتنص املادة ( )85من ذات القانون على أنه:

" س قن أومانه منمنيبمونلاعصنمنيعؤت نلاع منمني صعمصنلاع منيفنمنيب عاي ن ن 2ن)3نتع ن ليلن
ت نمنيم ان )2نت نه منمنييمعمن نليس م صنت نذنيعنمني متامننمني ي نيس خاتمننيفن للمانل ض لن
لنتؤق لنللاصنمألخصنللمانمنييعمليتنلللعمانمنيكمأ علنلمني لعمانمنيعم

منلللعمانمنييعع ن

لمني ف ي نلللمانمني يلنمنيربقنلللمانمنيزرمللنلللمانمنيص ا .ن
لييكطننيًع فمننك منمني جتمن ينجتملثنس نمنيؤت نلا هنمنيي خمخل ".ن
وتنص املادة ( )86من ذات القانون على أنه:

"ميمان جتمنمنيب منيلنمممنيج ني:

 -1م صلنمنييتنيا زانك مندمأضنمني للنكممقعن )٪1نت ن مرنمنيؤت نلا مننيايهن

يام .ن

 -2ريعنمس ملمرن تممانه منمني جتم".
وتنص الفقرتان الرابعة واخلامسة من املادة ( )115من ذات القانون على أنه:

"ن لين س ع نمي كمامتنل نمنيي نمني قن با ني هنمخلاتعلنايناذمنامنن

مي كمامتنامتاللنل نمنيي نمني قن

امناعمتًلنلن سع ع ن

صني هنمخلاتل.ن

لي فصنمنيؤت نلا هنلدمأضنمني للنت نمي كمامتنمنيس عيلنل نتاانمني ج انمإلنيزمتني".
مما سبق فإنه يتعني علي مجيع الوحدات اإلدارية مراعاة ما يلي:ن ن
 .1منيفئععمتنمخلمضع لننييععمعمننمني جت ععمتنمي لمل ععلنلمني م ععمتنمنيصععم رنكمنييععمعمننرقععمن148ننيسع لن
2019نت نيئلنمني متامننياهنمنيألانتمنياني:
ن  -مني عععمتامنمنيعععاع منكمجل عععمثنمإل مرقننياالنيعععلنلمهل ئعععمتنمني متعععلنلمنيؤسسعععمتنمني متعععلن
لمنيمأامتنميق صم يلنمني مك لنألهٍّنت نه ينمجل مت.

نو -مني متامنكمأامتنمنيي مننمني مانلق مننمألللمانمني مانلغاهمنت نمنيمأامتنميق صم يلن
مني مك لنهلم نمبمنيفنذنيعنرؤسعمتنل لدعمتن

عمنيسنمإل مرانمني عاكمننيفن ع امتنق عمنن

مألللمانمني ما.
الععمن سعع قن أوععمانهعع منمنييععمعمننلاععصنمني ععمتامنمنيععؤق منلمني ضعع منلمنيععم

من

كمجل متنمني صمصنلا منيفنمنيب اي ن  1ن.)2
نج -مني متامنكمنيي مننمخلمصنمخلمض منألأومانقمعمننمني لل نتعنت ملعمان نن وعمننلًقعلن
مني للنمنييتن كطنمنيؤت نلا هنكصمأضنمني للنت ملل نليس م صنت نه منمنيي طنللمان
منييمليتنلللمانمنييع نلمني ف ي نلللمانمنيص انلللمانمني يلنمنيربق نلحتعنا نمنيًسععلن
مني ف يلنهل منمنييمعمننمنييمملانلمنيي لطنمنيًثان ممي همنيل بمرنلًقلنمني للنت ملل .ن
ن  -منيي ألامنكمألللمانمني ايلندخاتلنمني مثا ني لمنلامنت ني للنت من مخعلنمني عمثان
لحتا همنمنيًسعلنمني ف يلنهل منمنييمعمن.
ني-

ً نكيع طن ععممي نمنييع لطن
يع م ن سع اندععمأضنمني لععلنمنيع ي ني لاععمنننيايععهنلي ععمهلمني ع ل
مني صمصنلا منيفنمنيب ان ج).

لييكطنيفنمنيب م ن ج ن ني)ن ين يلنس نمنيؤت نلا هنل نمنيممت لنلي ا.
 .2ي عا ن

نمي كميتنمل بمرملنت ن2020/1/1ننيالؤت نلا هنتع نمنيفئعمتنمنييعمرناني عمنيفنمنيب عان

)1نلييلمننيمنياني :ن
منييمكلنمني ياقنمني قنحيصلنلا هنمنيؤت نلا هنت ن
لحتا نل مد نه منمأل
ن  -مأل

نمنيمظ فني .ن

نو -مأل

نمألسمسني .ن

نج -مأل

نمنيولل .ن

علنللاعهنمألدعا لننييعمتنللاعهنمألدعانين ن

نلاصنمني عمنمآل ص:

ن  -م مميز .ن
ني -مني لميت .ن
نل -منيمهبل نت صن ممي تنيفن جع منمنيي لطنمآل ل :ن
 )1ننيومننقان

هنمني فنكجننياي منللًتنمني يجانلاصن سعمسنعسعبلنتئميعلنحمعا ان

تياتامنت نمنيبمني نمنيس عيلنلاصنمني لًت .ن

 )2ننيومننهلمند التنتيكيتنيصنمني يجان مضعني هنأص ا منني مثي منكمنمني لما .ن
 )3ننيوععمننه ععميتنقمملععانت فع نلا ععمنكععمنرونمني لععلنلمني لععمانحتععا نمبم ب ععمنا ف ععلن
مثي منلا م .ن
نث -منيبايت ني لمنلامنمنيبايتنمآل لنيًن ربن زتامنت ن

نمي كميت:ن ن

 )1كاانميع يمانلكاانمنيسف نلكاانأدمرنمجلاسمتنلغاهعمنتع نمنيبعايتنمنيعيتن صع فن
نيالؤت نلا هنتيمكلنتمن وافعهنتع ن لبعمتن ي دع من للعمانلظ ف عه نليسع م صنتع نذنيععن
كاانمني لم ل .ن
 )2كاانمنيسو نلكاانمنيابسنلكعاانمنيسع مرانلغاهعمنتع نمنيبعايتنمنيعيتن صع فنتيمكعلن
تزميمنل ل .ن
 )3منيبععايتنمنيععيتن سع ع نع جععلنعععاونمنيععؤت نلا ععهنك ععضنمنيمقععتن مخععلن
مألدا لن لنخمر

ععلنللاععهن

م .ن

 )4منيبايتنمنييتن س ع ننيالؤت نلا هننيمم

لن لبمتنمني يلنخمرجنمنيبً  .ن

نح -مأل مرنمإلضمي ل.
نط -مني ميضنل نمجل م نغانمني م يل .ن
نق -المعلنغًتنمني يل .ن
نيت -مني ًلمتنمي لمل ل .ن
نا -مني ًلمتنمي لمل لنمإلضمي ل .ن
نا -مني حنمجللمل ل .ن
نن -منيوميآتنمجللمل ل .ن
نس -تمنثم نل نم انمألقصصننيأل

نمألسمسني.

نن -مني ًلمتنمخلمدلنمنييتن ني منضل مننيأل
.3

ينجيملثن

لمننمنيبايتنمنيس ب اانت ن

 .4ي عا نم انمأل عصنلمألقصصنأل
.5

نمألسمسني .ن
نمي كميتن%25نت ن

نم كميتنمنيؤت نلا ه .ن

نمإل كميتنلييلمننياجالانمني ي ن مرفق رقم (.))1

ا زانمج عنمنيمأامتنمإل مريلنمل بمرامنت ن2020/1/1نكمس فمتنمنمذجنك مقلن ع نمي عكميتن
مني ي ننيولنتؤت نلا هنلي انه منمنيس انتع نتسع امتنتاعفنمني عجتمنمي لعملني نليا عزان

منيفع انمنيخع صنمب م ععلندعععلنمأل ععمرنمنيععممر انكععهنلييلععمننيالسع امتنلمنيسععجًتنمني ععاان
كمنيمأاانمإل مريلنهل منمنيأل
.6

نلمل لم ينكمخلممتنمخلمصنكه.ن مرفق رقم ())2

ا زانمج عنمنيمأامتنمإل مريلنمل بمرامنت ن2020/1/1نكسام نم كمامتنمني جتمنمي لعملنين
جلل عنمنيؤت نلا منك منلييلمننيا سضنمني مني ل:
نسب االشرتاكات

نوع التأمني
صاحب

املؤمن عليه

إمجاىل

%12

%9

%21

%1

%1

%2

أومتني

%1.25

-

%1.25

لما

%1.25

-

%1.25

خمص

%1.50

-

%1.50

أومتنين–نلما

%3

%1

%4

خمص

%3.25

%1

%4.25

%1

-

%1

أومتني

%17.25

%11

%28.25

لما

%18.25

%11

%29.25

خمص

%18.75

%11

%29.75

العمل
منيي خمخلنلمني جزنلمنيميما

مني متامننياهنمنيألا

منيوميجا
ادمكمتنمني لل

مني

منيب منيلن لمان–نخمص)
امجمل

ن

 .7ينحتسضنم كمامتنل ن
مني ميلنكمل بمرين

ً نلحتسعضنمي عكمامتنلع ن ع ن
نمنيباميلنتمن نيوع ن ع امناعمت ل

امنامتًلن يامنامننيمانمع عمتنمخلاتعل نتععنت ملعمان نني علعلنمنيعؤت نلا عهن

حبص هنلي عللندمأضنمني للنحبص ه.ن ن
.8

زم نعسبلنم كمامتن جتمنمنيي خمخلنلمني جزنلمنيميمانكممقعن%1ننالنسبعنسع ممتنتع ن عمري ن
مني للنكمنييمعمنني علا منالنت ندمأضنمني للنلمنيؤت نلا هنت مدفلنحبان قصصن.%26ن

.9

أل نينم كمامتن جتمنادمكلنمني للنتزميمنمني ًجنلمني لميلنمني ب لنك سعبلن%1نلكمني سعبلننياعيعمتن
منيمني ععلني وععمننكمني سععبلننيمأععامتنمجل ععمثنمإل مرقننياالنيععلنلغاهععمنتع نمأل ععخمصنميل بمريععلن
مني متععلنللأععامتنمنيي ععمننمني ععمانلق ععمننمألللععمانمني ععما:نك سععبلنن.25ن%ن ععزم نأ ععصن.5ن%ن ب اععمن
نيخمط نمني يجانك متانلاصنق مرنيصارنت نرس سنمهل ئل.

 .10يفنأمنيلنمني ص يحننيصمأضنمني للنك ًجنمنيصمونلرلمي هنطباعمنلييلعمننيايع لطنلميلضعمننمني عصن
حيا همنرس سن

اسنا مرانمهل ئلنمني لنكمني جتمنمنيصعصنكمي فمتنتعنرسع سنمهل ئعل ني فعصن

دمأضنمني للنت ن متنمي كمامتنمنييمكالننيا ًجنلمني لميلنمني ب ل.
 .11مثننم كمامتن جتمنمني

ن

نلاصنمنيم هنمآل صن:ن ن

ن %4 -ننيا ًجنلمني لميلنمني ب لننيألاننمخلمض منألأومانعممانمني جتمنمنيصععنينمنييعمتلنمنيصعم رن
كمنييمعمننرقمن2ننيس لن.2018ن
نو%0.25 -نأل متن ميضنمأل

نلتصمريفنمإلع يمانننيالؤت نلا م .ن

 .12يفنأمنيلن ص يحنمهل ئلنمني لنكمني جتمنمنيصعصننيصمأضنمني للنك ًجنمني يضننيايعهنلرلمي عهن
طب ععمنيع منختفع ضنعسععبلنمإل ععكمامتنمنيخصصععلنننيا ععًجنلمني لميععلنمني ب ععلنالن%1نتع ن ععمرن
منيؤت نلاع منكمإلضعميلنالنعسعبلن%0.25نأل متن عميضنمأل ع نلتصعمريفنمإلع يعمانننيالعؤت ن
لا م.
ليس هنه منمني خف ضنال بعمرملنتع ن لانمنييع نمني عملننيصعالرنقع مرنمهل ئعلنمني علنكمني عجتمن
منيصعص .ن
ل سا نم كمامتن جتمنمني
منييمكالنني ميضنمأل

نالنمهل ئلنمني علنكمني عجتمنمنيصععصنلعامنعسعبلنمي عكميتن

نلتصمريفنميع يما .ن

 .13يا ععزانمنيععؤت نلا ععهنكععج متنمي ععكمامتن أصع هنلأصععلندععمأضنمني لععل)نلع نتععا نمإللععمرمتن
مخلمر لنلمإل مثمتنمخلمدلنكالنن

ننيا للنكمخلمرج.

.14

ربنيصنأومنمإللمران لنمإل مثاننيا للنيصنمخلمرجنم ميتنمآل لن:ن
ن  -تا نمإللمران لنمإل مثانمخلمدلننيا للنكإأاهنمني ملمتنمنيالني لن لمإلقا ل لن لمهل ئمتن
منيالني لن مخلنمجلل مريل.ن ن

نو -أمنيلنمنيؤت نلا هنمني خصننيهنكإ مثانخمدلننيألعانمني لعلناذمنتعمنابعتناني عمقعهنكإأعاهن
مجل متنمني صمصنلا منيصنمنيب ان منيسعمك ن لنابعتناني عمقعهنك لعلنخعمرجنمنيعبً نلذنيععن
ت ن مري ناني عمقهنكمني لل.
 .15عا نمإل كمامتنمني صنيا زانمنيؤت نلا هنكج مس منل نتا نمإللمرمتنمخلمر علنلمإل عمثمتن
مخلمدلنكالنن

ننيا للنكمخلمرجنلييلمننيمنياني:ن

ن  -أصلندمأضنمني للنلأصلنمنيؤت نلا هنيصن جتمنمنيي خمخلنلمني جزلمنيميمانلمنيوميجان
لمني مشنمإلضميص .ن
نو -مني سبلنمني صن أل صنمني ميضنل نمني جزنمنيس ايمنلمنيميمانيصن جتمنادمكمتنمني لل .ن
نج -لحتسععضنمإل ععكمامتنلاععصن سععمسن ع نمأل ععكميتنل ععلنللاععهنمألدععا لنكععإيكم

نلععاان

المر هن لنأصمنيهنلاصن مثينخمدل .ن
 .16يا عزانمنيععؤت نلا ععهنكععج متنمي عكمامتن أصع هنلأصععلندععمأضنمني لعل)نلع نتععا نمإل ععمثمتن
مخلمدلننيألانمني للن .ن
 .17عا نمإل كمامتنمني صنيا زانمنيؤت نلا هنكج مس منل نتاانمإل مثانمخلمدلنكالنن ع ننيألعان
مني للنلاصنمني عمنمآل ص:ن
ن  -أص هنلأصلندعمأضنمني لعلنيعصنا عكمامتن عجتمنمنييع خمخلنلمني جعزنلمنيميعمانلعمعمان
منيوميجانلمني مشنمإلضميصنلذنيعناذمن كاهنرغب هنيصنأسمونتاانمإل مثانضعل نتعاان
مإل كميتنيصنمني جتم.ن ن
نو -أص هنلأصعلندعمأضنمني لعلنيعصنا عكمامتن عجتمنمنيع

نمني عصن أل عصنأع نمني عًجن

لمني لميلنمني ب لناذمنامننممع ن سع هنيعصن عجعهن أوعمانهع منمني عجتمنلع نتعاانمإل عمثان
مخلمدلنكالنن

ناذمنقد تنمإل مثان مخلنمنيبً نلذنيعنيصنمج عنمألأمما.ن ن

نج -لحتسععضنمإل ععكمامتنلاععصن سععمسن عع نم ععكميتنمنيععؤت نلا ععهنكععميكم
كمإل مثا .ن

نلععاانق متععهن

ن  -لينجيععمثننيالععؤت نلا ععهنطاععضنأسععمونتععاانمإل ععمثانمخلمدععلنمني ععصن نيبععانمني غبععلنيععصن
مي كميتنل منلييملنألأومان متنمنياا .ن
 .18ا ععزانمجل ععلنمنيميععااننياب مععمتنمني ال ععلنكععالنن ع ن لنمنيميععااننيالب ععمامنلاععصنعفيععلنمنيالنيععلن
كسععام نأصععلندععمأضنمني لععلنلأصععلنمنيععؤت نلا ععهنيفنمي ععكمامتنل ععؤ هنيفنمنيممل ععان
منيالريل .ن
 .19ا زانمجل لنمنييتن ؤ هن

نمنيؤت نلا هنخًانتاانمإلس المتنلمإلس بيمتنكمنييممتنمنيساعلننن

كسام نأصلندمأضنمني للنيفنمي كمامتنالمن ا زانه ينمجل لندخصمنأصلنمنيعؤت نلا عهن
ت ن

ينل ؤ هنم ص منننيا ئلنيفنمنيممل انمنيالريل.

 .20ا زانمنيمأامتنمإل مريلنكج متنم كمامتنمني جتمنمي لعملصنلييلعمنألأوعمانقعمعمننمني جت عمتن
مي لمل ععلنلمني م ععمتنمنيصععم رنكمنييععمعمننرقععمن148ننيسعع لن2019ن لانمنييعع نمني ععمنينينني ععمري ن
ميس عيمت نلذنيعنلاصنأميملنامجمنينينمي كمامتنلمألقسمطنمنيس عيلنكمني لمذجنرقمن )14ن
لا نيعنأميملنجتل عنمي كمامتنلمألقسمطنمنيس عيلنكمني لمذجنرقمن )15نلا نيعنمس لمران
حتص لنمألقسمطنمخلمدلنلاصنمني لمذجنرقمن )18ن مرفق رقم (.))3
ليفنأمنيلنمني جخانيفن متن قنت نمنيبمني نمنييمرناني منيسع ع نلاعصنمنيا عزانكعمأل مت نمبعمن
يفنذنيعنمجل مثنمإل مرقننياالنيعلنلمهل ئعمتنمني متعل نتباع ناضعميفن ع قنلع نتعاانمني عجخانتع ن
مري نل مونمأل متنأ صنع ميلن

نمنيسام نلحيسعضنمنيباع نمإلضعميفنك سعبلن سعملقنت مسعطن

ادامرمتنمخلزمعلنت نمألذلننلمنيس امتنيفنمنيي نمنيسمك ننياي نمني قني مني هنسام نمنيبمني ن
تدميلمناني هن .)٪2
 .21ي منخصمنمإل كمامتنل نامتلن

نمنيؤت نلا هنأ عصنمنيمدعمانالنم عانمألقصعصنأل ع ن

مإل كميتنمنيس مهنامني مناييمفنخصمنمإل كمامت .ن
لذا يهيب الصندوق بكافة وحدات اجلهاز اإلداري للدولة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدوري بكل دقة.
حت ي ملنيف:ننننننن/نن12نننن/ن2019
رئيس صندوق التأمني االجتماعي
للعاملني بالقطاع احلكومي
حممد سعودي قطب

(مرفق رقم ())1

(مرفق رقم ())2
جدول حتديد احلدين األدنى واألقصى السنويني ألجر االشرتاك
السنة

احلد األدنى السنوي

احلد األقصى السنوي

ي مي 2020

12000

84000

2021

14400

97200

2022

16800

112800

2023

20400

130800

2024

24000

151200

2025

27600

174000

2026

32400

200400

2027

38400

231600

يالحظ:
ثيم انم عاي نمأل ععصنلمألقصعصنكممقععنن15ن%ننيفن لاني عمي نتع ناعلنلعمانت سعمكلناني عهنيفنن ع ن
يسلربنمنيسمك ننيعاانسعبعنسع ممتنمل بعمرامنتع ن2020/1/1ناعمنيع منثيعم انهع ي نم عاي نك سعبلن
مني دخمن نلي ملنين ربنم اي نمأل عصنلمألقصصنمنيي قنملن ق ونتمسلن

ه.

(مرفق رقم ())3

