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 الفهرس
 

 صفحة الموضوع

 04 مقدمة

إجراءات وقواعد تطبٌق نظام التؤمٌن اإلجتماعً علً العمالة المنتظمةة :  األول  فصلال
 فً القطاع الخاص

06 

 06 إجراءات اإلشتراك علً العاملٌن بالقطاع الخاص أوال   :        

 06 كٌفٌة تحدٌد اإلشتراكات ثانٌا   :        

 06 الملتزم بؤداء اإلشتراكات إلً صندوق التؤمٌن اإلجتماعً ثالثا   :        

 06 نسب اإلشتراك رابعا  :        

 07 ك الحد األدنً ألجر اإلشترا :خامسا        

 07 الموعد القانونً ألداء اإلشتراكاتسادسا:         

 07 المبلغ اإلضافً فً حالة تؤخٌر أداء اإلشتراكات سابعا :        

أسباب إستحداث نظم خاصة لتطبٌق نظام التؤمٌن اإلجتماعً علً بعض  ثامنا  :        
 فئات العاملٌن بالقطاع الخاص

09 

لعاملٌن فً القطاع الخاص التً تم إعداد نظم خاصة للتؤمٌن علةً فئات ا تاسعا :        
 العاملٌن بها

09 

المحاجر عمال ووالبناء والتشٌٌد إجراءات التؤمٌن علً عمال المقاوالت الثانً : الفصل 
 والمالحات

11 

 11 مقدمة         

 14 : العامل  المبحث األول          

 14 بٌقمجال التط أوال     :         

 15 أجر إشتراك العامل ثانٌا    :         

 15 إجراءات إشتراك العامل وتعدٌل مستوي المهارة ثالثا    :         

 17 إستخدامات البطاقة التؤمٌنٌة وإجراءات تجدٌدها رابعا   :         

إجةراءات أداء المةإمن علٌةح لحصةتح فةً اإلشةتراكات وإ بةات  خامسا :         
 د اإلشتراكمد

18 

حالة التحاق عامل المقاوالت بمنشؤة نمطٌة خالل فترة سةرٌان سادسا :          
  البطاقة

18 

 19  ٌراعً فً صرف الحقوق التؤمٌنٌة:   سابعا                 

 20 : صاحب العمل  المبحث الثانً 

 20 لاألجور التً تإدي علً أساسها حصة صاحب العم أوال     :         

تحصٌل اإلشتراكات المسةتحقة وضمانات االشتراك إجراءات  ثانٌا    :         
 والبناء والتشٌٌد علً صاحب العمل فً أعمال المقاوالت

22 

إجراءات تحصٌل اإلشتراكات المسةتحقة علةً صةاحب العمةل  ثالثا    :         
 فً أعمال المحاجر والمالحات

27 

 27 ات تحدٌد نسب األجورإجراء رابعا   :         

 31 العملٌات المست ناة من مجال التطبٌق خامسا  :         

 33 لجنة الفنٌة ألعمال المقاوالت والمحاجر والمالحاتال : سادسا          

تنظٌم إجراءات منع اإلزدواج فةً أداء اإلشةتراكات فةً حالةة  :   سابعا         
 إستخدام المقاول عمالة دائمة

34 
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 المرفقات
 الحد األدنً ألجر االشتراك األساسً فً القطاع الخاص :  1رقم  مرفق         

36 

 37 تؤمٌنًالحد األدنً ألجر االشتراك ال:  2مرفق رقم 

عةن المبةالغ التةً لةم تسةدد فةً  نسب المبالغ اإلضافٌة المستحقة :  3رقم  مرفق         
 ق هذه المبالغاستحقاوفقا لتوارٌخ   الموعد القانونً

38 

المرفةق بةالقرار الةوزاري  -المهن الرئٌسةٌة بٌان  6جدول رقم  :  4رقم  مرفق         
 2007لسنة  554

41 

المحةةددة  األعمةةال التةةً تنةةدرج تحةةت مهةةن عمةةال المقةةاوالت :  5رقققم  مرفققق        
بشؤن إجراءات التؤمٌن علةً  1989لسنة   4بالتعلٌمات رقم 

 المحةةاجر والمالحةةات بالقطةةاع الخةةاصعمةةال المقةةاوالت و
بشؤن تعدٌل القرار الةوزاري  1993لسنة  1والتعلٌمات رقم 

 1988لسنة  74رقم 

42 

المرفةةق  –تحدٌةةد أجةةر إشةةتراك المةةإمن علٌةةح  7جةةد ل رقةةم  :  6رقققم  مرفققق         
 2007سنة  554بالقرار الوزاري رقم 

44 

المرفةق بةالقرار الةوزاري  –سب األجةور تحدٌد ن 8جدول رقم :   7رقم  مرفق         
 2007لسنة  554رقم 

45 

 أعمال التشٌٌد والبناء -1
 األعمال المتكاملة ) تورٌد ومصنعٌة ـ تسلٌم مفتاح (  أوال  :          
األعمال غٌر المتكاملة ) المتعلقة بؤحد بنود العملٌة ) تورٌد ثانٌا :                   

 ومصنعٌة(
 أعمال المصنعٌات والتركٌبات ثالثا :                      

45 

 48 أعمال الشبكات العامة -2

 49 أعمال متكاملة تورٌد ومصنعٌة ()  قطاع الري -3

 50 أعمال الطرق البرٌة والمائٌة -4

 51 )أعمال متكاملة ( أعمال المٌكانٌكا والكهرباء -5

 قطاع البترول -6
 أعمال متكاملة أوال  :     
 أعمال غٌر متكاملة ثانٌا :     
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 أعمال النقل -7
 تورٌد ونقل مواد البناء ) غٌر المصنعة(   أوال  :    

 النقل بالسٌارات مع التحمٌل والتفرٌغ  ثانٌا :
 التحمٌل والتفرٌغ فقطثالثا :                          

54 

 55 مقاوالت مختلفة -8

 56 أعمال المحاجر والمالحات -9

 57 بٌان الحالة التؤمٌنٌة:  8رفق رقم م

 58 إخطار عن عملٌة مقاولة / إستغالل محجر أو مالحة:  9مرفق رقم          

 60 2007لسنة  554: المرفقة بالقرار الوزاري رقم النماذج 

 61 شهادة بسداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعً:   031نموذج رقم          

 62 طلب إشتراك لعمال المقاوالت :  203رقم نموذج          

 63 بطاقة تؤمٌنٌة لعامل مقاوالت : 205نموذج رقم 

 65 بٌان بالعمالة المإمن علٌها بالمنشؤة وتعمل بعملٌة مكرر : 214نموذج رقم 

 66 إخطار عن عملٌة مقاولة : 217نموذج رقم 
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 ةمقدم
الدولقة وأسقر م مقن خقالل مجموعقة مقن الققوانٌن إمتدت مظلة التؤمٌن اإلجتمقاعً لتشقمل جمٌقل العقاملٌن ب

 تشمل:
)وٌشمل كافة العاملٌن لحساب الغٌر فةً  1975لسنة  79قانون التؤمٌن اإلجتماعً الصادر بالقانون رقم  -1

 الحكومة والقطاعٌن العام والخاص(.
ٌشمل جمٌع )و 1975لسنة  90قانون التقاعد والتؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم  -2

 ة(.أفراد القوات المسلح
 1976لسنة  108قانون التؤمٌن اإلجتماعً علً أصحاب األعمال ومن فً حكمهم الصادر بالقانون رقم  -3

 )وٌشمل كافة العاملٌن لحساب أنفسهم(.
)وٌشمل  1978لسنة  50قانون التؤمٌن اإلجتماعً للعاملٌن المصرٌٌن فً الخارج الصادر بالقانون رقم  -4

وغٌةر مةإمن علةٌهم بؤحةد قةوانٌن لمصرٌٌن العاملٌن فةً الخةارج لحسةاب أنفسةهم أو لحسةاب الغٌةر كافة ا
 .(، وكذا العاملٌن منهم بالمنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة داخل مصرالتؤمٌن سابق اإلشارة إلٌها 

غٌةر )وٌشةمل العمالةة  1980لسةنة  112قانون نظةام التةؤمٌن اإلجتمةاعً الشةامل الصةادر بالقةانون رقةم  -5
 المنتظمة ممن لم تشملهم أي من قوانٌن التؤمٌن اإلجتماعً السابق اإلشارة إلٌها(

بحٌةةث تكةةون  ،كةةل مةن الفئةةات الخاضةةعة لهةا  ل مقن القققوانٌن المشققار إلٌهقا طبٌعققةفقً تطبٌققق كققوققد روعققً 
 إجراءات التطبٌق مناسبة لكل منها.

من صعوبات فةً التطبٌةق علةً  بالقطاع الخاص ونظرا لما أسفر عنه التطبٌق العملً للتؤمٌن علً العاملٌن
نظةم خاصةة لتطبٌةق نظةام إعةداد بعض العاملٌن من العمالة غٌر المنتظمة فً هذا القطاع ، فقد إسةتدعً ذلةك 

ومن هذه الفئات العاملٌن فةً مجةال المقةاوالت  ،التؤمٌن اإلجتماعً علً بعض فئات العاملٌن فً هذا القطاع 
 والمحاجر والمالحات.

إجراءات وقواعد تطبٌق نظةام التةؤمٌن اإلجتمةاعً علةً هةذه الفئةة ، وذلةك علةً  مذكرةتعرض فً  ذه الونس
 : النحو التالً

 1975لسةنة  79الصةادر بالقةانون رقةم إجراءات وقواعد تطبٌةق نظةام التةؤمٌن اإلجتمةاعً :   األول  الفصل
 علً العمالة المنتظمة فً القطاع الخاص

 ءات اإلشتراك علً العاملٌن بالقطاع الخاصإجرا أوال   :         
 كٌفٌة تحدٌد اإلشتراكات ثانٌا  :         
 الملتزم بؤداء اإلشتراكات إلً صندوق التؤمٌن اإلجتماعً ثالثا  :         
 نسب اإلشتراك رابعا :         
 الحد األدنً ألجر اإلشتراك  خامسا:         
 ألداء اإلشتراكات الموعد القانونًسادسا:          
 المبلغ اإلضافً فً حالة تؤخٌر أداء اإلشتراكات سابعا :         
أسةةباب إسةةتحداث نظةةم خاصةةة لتطبٌةةق نظةةام التةةؤمٌن اإلجتمةةاعً علةةً بعةةض فئةةات العةةاملٌن  ثامنققا  :         

 بالقطاع الخاص
 للتؤمٌن علً العاملٌن بها فئات العاملٌن فً القطاع الخاص التً تم إعداد نظم خاصة : تاسعا         
                إجةةراءات التةةؤمٌن علةةً عمةةال المقةةاوالت والبنةةاء والتشةةٌٌد وعمةةال المحةةاجر والمالحةةاتالثققانً :  الفصققل 

 مقدمة 
 المبحث األول : العامل 

 مجال التطبٌق أوال     :        
 أجر إشتراك العامل ثانٌا    :        
 ات إشتراك العامل وتعدٌل مستوي المهارةإجراء ثالثا    :        
 إستخدامات البطاقة التؤمٌنٌة وإجراءات تجدٌدها رابعا   :        
 إجراءات أداء المإمن علٌح لحصتح فً اإلشتراكات وإ بات مدد اإلشتراك خامسا  :        
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 لبطاقةحالة التحاق عامل المقاوالت بمنشؤة نمطٌة خالل فترة سرٌان اسادسا :         
 ٌراعً فً صرف الحقوق التؤمٌنٌةسابعا :          

 المبحث الثانً : صاحب العمل
 األجور التً تإدي علً أساسها حصة صاحب العمل أوال     :        
تحصٌل اإلشتراكات المسةتحقة علةً صةاحب العمةل وضمانات االشتراك إجراءات  ثانٌا    :        

  التشٌٌدفً أعمال المقاوالت والبناء و
إجراءات تحصٌل اإلشتراكات المسةتحقة علةً صةاحب العمةل فةً أعمةال المحةاجر  ثالثا    :        

 والمالحات
 إجراءات تحدٌد نسب األجور رابعا   :        
 العملٌات المست ناة من مجال التطبٌق خامسا  :        
 والمالحاتلجنة الفنٌة ألعمال المقاوالت والمحاجر ال : سادسا         
تنظٌم إجراءات منع اإلزدواج فً أداء اإلشتراكات فً حالة إستخدام المقاول عمالة  :سابعا          

 دائمة
 المرفقات
 الحد األدنً ألجر االشتراك األساسً فً القطاع الخاص :  1رقم مرفق          

 تؤمٌنًالحد األدنً ألجر االشتراك ال:   2مرفق رقم 
وفقةا   عن المبالغ التً لم تسدد فةً الموعةد القةانونً نسب المبالغ اإلضافٌة المستحقة :  3م رق مرفق         

 استحقاق هذه المبالغلتوارٌخ 
 2007لسنة  554المرفق بالقرار الوزاري  - المهن الرئٌسٌة بٌان 6جدول رقم :   4رقم  مرفق         
لسنة   4المحددة بالتعلٌمات رقم  مقاوالتاألعمال التً تندرج تحت مهن عمال ال :  5مرفق رقم  

بشؤن إجراءات التؤمٌن علً عمال المقاوالت والمحاجر والمالحات بالقطاع  1989
لسنة  74بشؤن تعدٌل القرار الوزاري رقم  1993لسنة  1والتعلٌمات رقم  الخاص
1988 

 554المرفق بالقرار الوزاري رقم  – تحدٌد أجر إشتراك المإمن علٌح 7ل رقم وجد:   6رقم  مرفق                  
 2007سنة 

لسةةنة  554المرفةةق بةةالقرار الةةوزاري رقةةم  – تحدٌةةد نسةةب األجةةور 8جةةدول رقةةم :   7رقققم  مرفققق 
2007 

 بٌان الحالة التؤمٌنٌة :  8مرفق رقم          
 إخطار عن عملٌة مقاولة / إستغالل محجر أو مالحة:   9مرفق رقم          
 النماذج 

 شهادة بسداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعً:  031نموذج رقم          
 طلب إشتراك لعمال المقاوالت : 203نموذج رقم          
 بطاقة تؤمٌنٌة لعامل مقاوالت : 205نموذج رقم          
 بٌان بالعمالة المإمن علٌها بالمنشؤة وتعمل بعملٌة مكرر : 214نموذج رقم          
 إخطار عن عملٌة مقاولة : 217نموذج رقم  

 و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌل
 محمد حامد الصٌاد      

 مستشار التؤمٌن االجتماعً
 وكٌل أول وزارة التؤمٌنات )سابقا(
 رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً

 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(
W :  www.elsayyad.net 

http://www.elsayyad.net/
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 األول  الفصل
 إجراءات وقواعد

 تطبٌق نظام التؤمٌن اإلجتماعً
 فً القطاع الخاص مالة المنتظمةعلً الع

 
نستعرض فٌما ٌلً بعض الجوانب الفنٌة واإلجرائٌة المتعلققة بالعقاملٌن بالقطقاع الخقاص ا ومقا أسقفر عنقه 

مما إستدعً إسةتحداث  – ا القطاعت العاملٌن فً هذمن صعوبات فً التطبٌق علً بعض فئا التطبٌق العملً
 نظم خاصة لتطبٌق نظام التؤمٌن اإلجتماعً علً هذه الفئات.

 
 العاملٌن بالقطاع الخاص: أوال: إجراءات اإلشتراك علً

العةاملٌن بالقطةاع الخةاص قٌةام صةاحب العمةل بموافةاة مكتةب التةؤمٌن  علةً تتطلب إجقراءات اإلشقتراك
 قع فً دائرة إختصاصح نشاط صاحب العمل ببعض النماذج تتم ل فً:اإلجتماعً الذي ٌ

خالل  ،بنظام التؤمٌن اإلجتماعً )عند إلتحاق عامل جدٌد لدٌح(  نموذج اإلخطار عن إشتراك عامل -1
 من تارٌخ اإللتحاق. أسبوعٌن 

م خالل التً طرأت علً العاملٌن لدٌح وأجورهم فً ٌناٌر من كل عام )ٌقد نموذج ببٌان التعدٌالت -2
حٌث ٌتم حساب اإلشتراكات الشهرٌة علً أساس أجر بداٌة اإللتحاق ،  ،شهر ٌناٌر من كل عام( 

  م علً أساس أجر ٌناٌر من كل عام.
 من تارٌخ إنتهاء الخدمة. أسبوعخالل  ،لدٌح  نموذج اإلخطار عن إنتهاء خدمة عامل -3

 
 ثانٌا: كٌفٌة تحدٌد اإلشتراكات:
 فإنه: االمستحقة فً القطاع الخاص  لتٌسٌر تحدٌد اإلشتراكات

 تستحق اإلشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فٌح الخدمة ، أٌا كان ٌوم اإللتحاق. -1
ال تستحق اإلشتراكات عن شهر إنتهاء الخدمة ، إال إذا كان إنتهاء الخدمة اخر ٌوم فً الشهر )تبعا  -2

 لعدد أٌام الشهر(.
 ٌإدي اإلشتراك عن كامل الشهر. –ر إذا كان اإللتحاق والترك فً ذات الشه -3

 
 ثالثا: الملتزم بؤداء اإلشتراكات إلً صندوق التؤمٌن اإلجتماعً:

ٌلتزم صاحب العمل فً القطاع الخاص بؤداء اإلشتراكات المستحقة عن كل شهر إلةً صةندوق التةؤمٌن 
لتةً ٌلتةزم بهةا ، وتشةمل الحصةح ا ،اإلجتماعً ، فً أول الشهر التالً للشهر المسةتحق عنةح اإلشةتراك 

 والحصح التً ٌلتزم بإقتطاعها من أجور المإمن علٌهم.
 

 رابعا: نسب اإلشتراك:
 

 اإلجمالً حصة العامل حصة صاحب العمل نوع التؤمٌن

 %25 %10 %15 شٌخوخة وعجز ووفاة

 %03 - %03 إصابة عمل

 %05 %01 %04 مرض

 %02 - %02 بطالة

 %35 %11 %24 ؽٌرإجمالً نسب اإلشتراك عن األجر المت

 %05 %03 %02 نظام المكافؤة

 %40 %14 %26 األساسًاألجر إجمالً نسب اإلشتراك عن 
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 مالحظات:
ٌضمن نظام المكافؤة للمإمن علٌح عند إستحقاقح للمعاش أو تعوٌض الدفعةة الواحةدة فةً  -1

تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفةاة ، مٌةزة تتم ةل فةً مكافةؤة شةهر عةن كةل سةنة مةن مةدة 
ٌةتم تحدٌةدها علةً أسةاس متوسةط األجةر الشةهري األساسةً  ،اإلشتراك فً هةذا النظةام 
 خالل السنتٌن األخرتٌن.

 وتستحق بحد أدنً عشرة أشهر فً حالتٌن:
 العجز الكامل المنهً للخدمة. - أ
 الوفاة المنهٌة للخدمة. - ب

وهةو هنةاك األجةر المتغٌةر  ،إلً جانب أجر اإلشتراك األساسً ، وهو ٌم ل أجةر المةدة  -2
ٌم ةةل عناصةةر األجةةر األخةةري بخةةالف األجةةر األساسةةً ، وال ٌسةةتحق إشةةتراك نظةةام 

 المكافؤة عن هذا األجر.
 

 : خامسا: الحد األدنً ألجر اإلشتراك
 األجر األساسً :  – 1

جنًٌهقا شقهرٌا وٌقتم زٌادتقه سقنوٌا  180 ةبقٌمق 1/7/2016ٌتحدد الحد األدنى لهذا األجر فقً 
ا وفقى تحدٌقد % منسقوبة إلٌقه فقً شقهر ٌونٌقو السقابق 10بنسقبة  فً أول ٌولٌو من كل سنة

 ٌراعى جبر الحد األدنى الشهرى إلى أقرب عشرة جنٌهات. الحد المشار إلٌه
 

 الحد األدنً ألجر االشتراك األساسً فً القطاع الخاص : 1مرفق رقم                
 

 : التؤمٌنً أجر االشتراك – 2           
فً  )األجر التؤمٌنً(األساسً والمتغٌر ل ٌراعى أال ٌقل إجمالً أجر االشتراك فً جمٌع األحوا

% سقنوٌا مقن الحقد 25وٌقزاد  قذا الحقد األدنقى بنسقبة ا جنٌه شقهرٌا  400عن  1/7/2016
% 10ا لمدة خمقس سقنواتا ثقم تعقدل الزٌقادة إلقى  األدنى لهذا األجر فً نهاٌة السنة السابقة

  . حد األدنى لألجور المحددة وفقا لقانون العملا على أال ٌقل عن ال سنوٌا
 
 تؤمٌنًالحد األدنً ألجر االشتراك ال:  2مرفق رقم      
 

 نونً ألداء اإلشتراكات:اسادسا: الموعد الق
ول الشهر التالً  للشةهر المسةتحق عنةح اإلشةتراك ، وذلةك خةالل مهلةة مقةدارها أتستحق اإلشتراكات 

 ٌوما من تارٌخ اإلستحقاق. 15
 

 سابعا: المبلػ اإلضافً فً حالة تؤخٌر أداء اإلشتراكات:
، ٌلتةزم بةؤداء هةذه المبةالغ مضةافا  الملتزم بؤدائهافً حالة تؤخر صاحب العمل عن أداء أي من المبالغ 

إلٌها مبلغا إضافٌا عن كل شهر عن مدة التؤخٌر وذلك من تارٌخ وجوب األداء حتً نهاٌة شهر السداد 
 وفقا لما ٌؤتً:إلضافً ، وٌقدر المبلغ ا

 ولم ٌتم سداد ا: 1/7/2003المبالػ التً أستحقت قبل   - 1
 30/6/2003% شهرٌا من تارٌخ وجوب األداء حتً 1 -
 30/6/2004% شهرٌا حتً 1.5 -
 31/12/2006حتً  1/7/2004% شهرٌا إعتبارا من 3 -
% مةن تةارٌخ وجةوب 2سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصةري شةهرٌا مضةافا إلٌةح  -

 1/1/2007األداء حتً نهاٌة شهر السداد وذلك إعتبارا من 
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 :31/12/2006حتً  1/7/2003المبالػ التً تستحق إعتبارا من   - 2
 % شهرٌا عن كل شهر خالل السنة المالٌة األولً التً أستحق خاللها هذا المبلغ.1.5 -
 .31/12/2006تالٌة حتً % شهرٌا عن كل شهر تؤخٌر عن السنوات المالٌة ال3 -
% من تةارٌخ وجةوب 2سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري شهرٌا مضافا إلٌح  -

 .1/1/2007األداء حتً نهاٌة شهر السداد وذلك إعتبارا من 
 :1/1/2007المبالػ التً تستحق إعتبارا من   - 3

% مةن تةارٌخ وجةوب 2سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصةري شةهرٌا مضةافا إلٌةح 
 .1/1/2007األداء حتً نهاٌة شهر السداد وذلك إعتبارا من 

 كما ٌلً:  1/1/2007وحٌث تطور سعر الخصم المعلن من البنك المركزي  اعتبارا من 
 

 سعر الخصم المعلن  التارٌخ

01/01/2007 09.00% 

29/06/2008 10.00% 

10/08/2008 11.00% 

2008/09/21 11.50% 

2009/02/15  10.50%  

2009/03/29 10.00% 

17/05/2009 09.50% 

21/06/2009 09.00% 

2009/08/02 08.50% 

28/11/2011 09.50% 

24/03/2013 10.25% 

04/08/2013 09.75% 

2013/09/22 09.25% 

2013/12/08 08.75% 

20/07/2014 09.75% 

18/01/2015 09.25% 

27/12/2015 09.75% 

20/03/2016 11.25% 

19/06/2016 12.25% 

03/11/2016 15.25% 

22/05/2017 17.25% 

09/07/2017 19.25% 

18/02/8201 52.18% 

01/04/8201 52.17% 

 
 ن المبلػ االضافً فً حالة التؤخٌر فً األداء ٌكون وفقا للنسب المحددة فً :إف       
عن المبالػ التً لم تسدد فً الموعد  نسب المبالػ اإلضافٌة المستحقة:  3مرفق رقم   

 استحقاق  ذه المبالػ وفقا لتوارٌخ   القانونً
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اإلجتمققاعً علققً بعققض فئققات العققاملٌن بالقطققاع  ثامنققا: أسققباب إسققتحداث نظققم خاصققة لتطبٌققق نظققام التققؤمٌن
 الخاص:

  : سرعة دوران العمالة - 1
حٌث قد تتم ل مدة العمةل فةً أٌةام معةدودة ، أو فةً ٌةوم واحةد فقةط ، كمةا هةو الحةال فةً أعمةال      

حٌث ٌستخدم صاحب العمل أحٌانا عدد كبٌر من العمال لصب خرسانة مسلحة لمدة  –المقاوالت 
، وال ٌعقةةل مطالبتةةح بتقةةدٌم نمةةاذج اإلخطةةار باإللتحةةاق فةةً أول الٌةةوم ، ونمةةاذج  ٌةةوم واحةةد فقةةط

 اإلخطار بإنتهاء الخدمة فً نهاٌة الٌوم 
 حٌث ٌتسم نظام التؤمٌن االجتماعً المشار إلبه بسمتٌن  امتٌن : -
 القانون إجباري :  –أ 

 وبالتالً ال ٌجوز مخالفتح .     
 د ا التؤمٌن :ال توجد فترة انتظار ٌتم بع –ب 

 حٌث ٌكون التؤمٌن من أول ٌوم فً العمل .      
 :مما ٌعنً –     
 عدم منطقٌة مطالبة صاحب العمل بـ: - أ

 هاء الخدمة.إنتقدٌم النماذج المطلوبة عند اإللتحاق ، وعند  (1)
 ٌوم واحد أو أٌام معدودة.سواء ل خاللحأداء اإلشتراكات كاملة عن الشهرالذي عمل  (2)

 :ام صندوق التؤمٌن اإلجتماعً بإجراء التفتٌش الدوري علقً صقاحب العمقلعدم إمكانٌة قٌ - ب
 .لسرعة دوران العمالة

 
  : المنشؤة متحركة - 2

وبالتالً فإنح ٌصعب مالحقتها للتفتٌش علٌها وإ بات العمالةة  –كما هو الحال بالنسبة للسٌارات 
 التً تعمل بها.

 
 : صعوبة تحصٌل اإلشتراكات - 3

 زام بتقدٌم النماذج الخاصة بحركة اإللتحاق والترك.نظرا لعدم اإللت  
 

 :عدم إمكان إتخاذ إجراءات الحجز اإلداري  - 4
والتً قد تنتهً ببٌع المنشؤة بالنسبة لةبعض األنشةطة ، كمةا هةو الحةال فةً المخةابز البلدٌةة التةً       

عن أن الدولة تدعم فضال  ،تنتج رغٌف العٌش ، وهو سلعة أساسٌة بالنسبة لك ٌر من المواطنٌن 
 رغٌف العٌش من خالل توفٌر الدقٌق لهذه المخابز بسعر أقل من سعر السوق.

 
 لدي أصحاب األعمال والعاملٌن لدٌهم بوجه عام. إنخفاض الوعً التؤمٌنً -5

 
  :ٌترتب علً كل ماتقدم  -6

 .القطاع الخاصبعدم تحقٌق اإلنتفاع بنظام التؤمٌن اإلجتماعً للعاملٌن فً هذه المجاالت     
 

 فً القطاع الخاص التً تم إعداد نظم خاصة للتؤمٌن علً العاملٌن بها: لٌنتاسعا: فئات العام
 العاملون فى مجال المقاوالت والمحاجر والمالحات. -1
 العاملون فى مجال النقل البرى. -2
 .ةالعاملون فى مجال المخابز البلدٌ -3
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تنفٌذا للقانون  1988/  1/  1اعتبارا من  إلغاء هذا النظام )تم العاملون فى مجال صناعة الطوب -4
سةةنة  53بتعةةدٌل بعةةض أحكةةام قةةانون الزراعةةة الصةةادر باقةةانون رقةةم  1983لسةةنة  116رقةةم 

1966). 
 مالحظة:

من طمً النٌل الذي كان ٌترسب بقاع المجاري المائٌة قبل إنشاء السةد  كان ٌتم إنتاج هذا الطوب
 العالً.

إنشاء السد العةالً حجةز هةذا الطمةً خلفةح ، وبالتةالً عةدم وصةولح إلةً وادي  وحٌث ترتب علً
النٌل ، فقد إتجةح أصةحاب األعمةال فةً مجةال صةناعة الطةوب إلةً تجرٌةف األراضةً الزراعٌةة 

 ة الالزمة لهذه الصناعة.إقتطاع طبقات منها لتوفٌر األتربب
 1983الزراعً ، فقد صةدر عةام  ونظرا لأل ر السلبً لتجرٌف األراضً الزراعٌة علً اإلنتاج

نةةص علةةً أن ٌقةةوم أصةةحاب ومسةةتغلً مصةةانع وقمةةائن الةةذي  1983سةةنة  116رقةةم قةةانون ال
توفٌةق أوضةاعهم بإسةتخدام بةدائل أخةري للطةوب المصةنع مةن أتربةة التجرٌةف ، بالطوب القائمة 

مضةً هةذه وذلك خالل مدة ال تجاوز سنتٌن مةن تةارٌخ العمةل بهةذا القةانون ، كمةا ال ٌجةوز بعةد 
المدة أن ٌستعمل الطوب المصنع من أتربة ناتجةة عةن أرض زراعٌةة فةً إقامةة المنشةؤت العامةة 

 الحكومٌة أو مإسسات القطاع العام.
 وبناء علً ذلك فقد توقفت صناعة الطوب من أتربة التجرٌف.

 
 محاجر والمالحات إجراءات التؤمٌن علً عمال المقاوالت وال الثانً من  ذه المذكرة  لفصلفً اونستعرض 

 .التً تتمٌز بطبٌعة خاصة – قطاع الخاصذج إلجراءات وقواعد التؤمٌن لبعض فئات العاملٌن بالكنمو –
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 لثانًا الفصل
 إجراءات التؤمٌن علً

 والبناء والتشٌٌد المقاوالتعمال 
 المحاجر والمالحاتعمال و

 
 مقدمة
 

لسقنة  79الصقادر بالققانون رققم ا التطبٌق العملً لنظام التؤمٌن اإلجتمقاعً نظرا للصعوبات التً أسفر عنه
لعمالققة المنتظمققة فققً القطققاع وفقققا لألسققلوب المتبققل بالنسققبة ل،  علققً العققاملٌن بمجققال المقققاوالت 1975
   :الخاص

 للعاملٌن بمجال المقاوالت :روعً فً إعداد نظام التؤمٌن االجتماعً  فقد
اءات التؤمٌن وأداء األشتراكات التً ٌقوم بها عامل المقاوالت من جانب ا وإجراءات الفصل بٌن إجرأوال : 

 :التؤمٌن وأداء األشتراكات التً ٌقوم بها صاحب العمل )المقاول( من جانب اخر
 : حٌث نص نظام التؤمٌن علً العاملٌن فً مجال المقاوالت علً         

 بالنسبة لعامل المقاوالت :  – 1
فً دائرتح محل الواقع عامل المقاوالت بالتؤمٌن علً نفسح لدي مكتب التؤمٌن اإلجتماعً  قٌام( أ)

احب العمةل دون الحاجةة لمعرفةة صة –وحصولح علً بطاقة التةؤمٌن الدالةة علةً ذلةك  سكنح ،
 خر.آوذلك لك رة تحركح من صاحب عمل إلً  –الذي ٌعمل لدٌح 

 أداإه حصتح فً االشتراكات بنفسح . (ب)
 
 النسبة لصاحب العمل )المقاول( :ب – 2

قٌام صاحب العمل )المقاول( باإلشتراك عن المقاولة لدي مكتب التؤمٌن اإلجتماعً المختص  ( أ)
وحصولح علً شهادة التؤمٌن الدالة علً أداء حصةتح فةً إشةتراكات التةؤمٌن اإلجتمةاعً عةن 

 ان العمالة بالمقاولة.وذلك لسرعة دور –سم دون الحاجة لمعرفتهم باإل –العاملٌن بالمقاولة 
أداء حصةةتح فةةً االشةةتراكات علةةً أسةةاس األجةةور الحكمٌةةة للعةةاملٌن بالمقاولةةة وفقةةا للنسةةب  ( ب)

 المحددة لعملٌات المقاوالت المختلفة .
 

بمعنً اخر فإن  ذا النظام ٌقوم علً أساس ان جمٌل عمال المقاوالت ٌعملون لقدي جمٌقل المققاولٌن    
 دون تحدٌد.

 
 علً أساس: ا النظام ذ ثانٌا : ٌقوم
  حصته فى االشتراكات  : بؤن ٌإدى شهرٌاً عامل المقاوالت  لتزامإ - 1

وذلك إعتباراً من بدء اإلشتراك وحتى إنتهاء مدة سرٌان بطاقة  ،بؤى مكتب من مكاتب الصندوق             
نونً ٌلتزم بؤداء وفً حالة التؤخٌر فً أداء االشتراكات فً الموعد القا  ،لٌح إاإلشتراك المسلمة 

من تارٌخ وجوب األداء حتً نهاٌة شهر السداد وٌحسب ا مبلػ إضافً سنوي عن مدة التاخٌر 
 79من قانون التامٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  929المبلػ اإلضافً وفقا ألحكام المادة 

 .  9975لسنة 
 

لتقالً عقدم إمكانٌقة معرفقة األجقر نظقرا لعقدم إرتبقاط عمقال المققاوالت بصقاحب عمقل معقٌن ا وبا - 2
 :الذي ٌعملون به  الحقٌقً

فقد تم تحدٌةد أجةور حكمٌةة لعمةال المقةاوالت تبعةا لدرجةة مهةارتهم ، وقةد روعةً فةً تحدٌةد هةذه             
 .التؤمٌنً  ألجر اإلشتراكاألجور الحكمٌة المرونة ، بحٌث ٌتم تحرٌكها مع تحرك الحد األدنً 
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 :  العمل )المقاول( عن العاملٌن بالمقاولةلتحدٌد حصة صاحب  -3
فقد تم تشكٌل لجنة فنٌة من مهندسٌن فً جمٌةع المجةاالت ، قامةت بتحدٌةد نسةبة أجةور حكمٌةة لكةل     

بحٌةةث ٌمكةةن تحدٌةةد أجةةور العةةاملٌن الةةذٌن قةةاموا بالعمةةل فةةً  –نةةوع مةةن أنةةواع أعمةةال المقةةاوالت 
ٌة للمقاولة ،  م ٌتم تحدٌد حصة صةاحب العمةل فةً المقاولة  بضرب هذه النسبة فً القٌمة اإلجمال

إشتراكات نظام التؤمٌن اإلجتماعً بضرب نسبة اإلشتراكات التً ٌلتةزم بؤدائهةا فةً قٌمةة األجةور 
 الحكمٌة للمقاولة التً تم تحدٌدها.

 
 :  تم إلزام الجهة المسندة للمقاولة -4

 . ملٌات المقاوالت التً ٌتم إسنادها إلً المقاولٌن بإخطار صندوق التؤمٌن اإلجتماعً عن ع -أ             
بعدم سداد مستحقات المقاول لةدٌها إال بعةد تقةدٌم شةهادة التةؤمٌن اإلجتمةاعً الدالةة علةً أداء   -ب            

 اإلشتراكات المستحقة عن األعمال التً قام بتنفٌذها.
 

 وفقا لهذا النظام فً:تم تحدٌد أنواع التؤمٌن التً ٌنتفل بها المإمن علٌه  -5
 تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة. - أ

 تؤمٌن إصابة العمل. -ب 
 

 : عمال المقاوالتأتم إستثناء بعض  -6
 تم تحدٌدها.من أحكام هذا النظام وفقا لضوابط معٌنة             
 

 :  عمال المقاوالتتم تشكٌل لجنة فنٌة أل -7
 .تصاصتها تشكٌلها وإخفٌة ٌكتحدٌد  تم             

 
 : تم تنظٌم إجراءات  -8

 . تحدٌد نسبة األجور فً عملٌات المقاوالت -أ     
 .فحص المنازعات الناشئة عنها  -ب     

 
 : تم تنظٌم إجراءات منل اإلزدواج فً أداء اإلشتراكات  -9

الفصةل انةح فةً فً حالة إستخدام المقاول عمالة دائمة ٌقوم بؤداء اإلشةتراكات عنهةا وفقةا لمةا تةم بٌ    
)إجراءات وقواعد تطبٌق نظام التؤمٌن اإلجتمةاعً علةً العمالةة المنتظمةة  األول من هذه المذكرة
بحٌث ٌمكنح طلب إسترداد قٌمة حصة صاحب العمل فً إشةتراكات تةؤمٌن  –فً القطاع الخاص(

 .مالة العمل علً أساس األجور الحكمٌة لهذه الع ة والعجز والوفاة ، وتؤمٌن إصابةالشٌخوخ
 

المحاجر والمالحات عمال ووالبناء والتشٌٌد جراءات التؤمٌن علً عمال المقاوالت إٌلً  ونستعرض فٌما
 :  التً تضمنتها
القواعد المنفذة لقانون  بشؤن  2007لسنة   554 ي رقم من القرار الوزار 231الً  198المواد من 

 . 2007/  10/  1والذي ٌعمل بح من  1975لسنة  79التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 والذي ٌعمل بح من 2017لسنة  310وزاري رقم لرار القاعدد من القرارات الوزارٌة آخرها المعدل بو 
 1  /7  /2016 . 

 وذلك علً النحو التالً:
 المبحث األول : العامل 

 مجال التطبٌق أوال    :        
 أجر إشتراك العامل ثانٌا    :        
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 إجراءات إشتراك العامل وتعدٌل مستوي المهارة ثالثا    :        
 إستخدامات البطاقة التؤمٌنٌة وإجراءات تجدٌدها رابعا   :        
 إجراءات أداء المإمن علٌح لحصتح فً اإلشتراكات وإ بات مدد اإلشتراك خامسا :        
 مطٌة خالل فترة سرٌان البطاقةحالة التحاق عامل المقاوالت بمنشؤة نسادسا :         
 ٌراعً فً صرف الحقوق التؤمٌنٌةسابعا   :        

 المبحث الثانً : صاحب العمل
 األجور التً تإدي علً أساسها حصة صاحب العمل أوال     :        
تحصٌل اإلشتراكات المسةتحقة علةً صةاحب العمةل وضمانات االشتراك إجراءات  ثانٌا    :        

  ال المقاوالت والبناء والتشٌٌدفً أعم
إجراءات تحصٌل اإلشتراكات المسةتحقة علةً صةاحب العمةل فةً أعمةال المحةاجر  ثالثا    :        

 والمالحات
 إجراءات تحدٌد نسب األجور رابعا   :        
 العملٌات المست ناة من مجال التطبٌق خامسا  :        
 ال المقاوالت والمحاجر والمالحاتلجنة الفنٌة ألعمال سادسا  :        
تنظٌم إجراءات منع اإلزدواج فً أداء اإلشتراكات فً حالة إستخدام المقاول عمالة  سابعا  :        

 دائمة
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 المبحث األول 
 العامل 

 
 : مجال التطبٌق أوال :

المقاوالت والبناء والتشٌٌد وعمال  نظام التؤمٌن اإلجتماعً للعاملٌن فً مجالحكام تسرى أ - 1
 :الموضحه مهنهم فً علً العمال  المحاجر والمالحات

لسنة  554المرفق بالقرار الوزاري رقم  بٌان المهن الرئٌسٌة 6الجدول رقم  : 4مرفق رقم 
2007  

 ( 2010لسنة  3) تعلٌمات رقم الفئات االتٌة: من       
 .ٌا كانت مدة العملأات المقاوالت ملهم بعملٌعمال المقاوالت الذٌن ٌرتبط ع  -أ  
 عمال البناء والتشٌٌد أٌاً كان محل البناء. -ب              
 عمال المحاجر. -ج              
 عمال المالحات. -د               

 
بشقؤن التقؤمٌن علقى عمقال المققاوالت والمحقاجر  1988لسقنة  74رققم تنفٌذا للققرار القوزاري  -2

صةدرت تعلٌمةات الهٌئةة ( 2007لسةنة  554الذي حةل محلةح القةرار الةوزاري رقةم ) والمالحات
صةندوق التةؤمٌن علةً العةاملٌن بالقطةاعٌن العةام والخةاص(  -حالٌةا العامة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة )

بشؤن إجراءات التؤمٌن علً عمال المقاوالت والمحاجر والمالحات بالقطةاع  1989لسنة  4رقم 
 1988لسةنة  74بشةؤن تعةدٌل القةرار الةوزاري رقةم  1993لسةنة  1ات رقةم الخاص ، والتعلٌمة

 :متضمنتان األعمال التً تندرج تحت المهن المشار إلٌها المشار إلٌح ، 
لسنة   4المحددة بالتعلٌمات رقم  األعمال التً تندرج تحت مهن عمال المقاوالت : 5مرفق رقم        

المقةةاوالت والمحةةاجر والمالحةةات  بشةةؤن إجةةراءات التةةؤمٌن علةةً عمةةال 1989
بشؤن تعدٌل القرار الوزاري رقم  1993لسنة  1والتعلٌمات رقم  بالقطاع الخاص

 . 1988لسنة  74
 

 .( المشار إلٌه 6لم ترد مهنة مالحظ معماري ضمن المهن الواردة بالجدول رقم ) -  3   
لسنة  554رار الوزاري رقم المرفق بالق بٌان المهن الرئٌسٌة 6الجدول رقم  : 4مرفق رقم  

2007  
 

 المقاوالت  عمالكما لم ٌرد لها كود ضمن أكواد مهن           
لسةنة   4المحددة بالتعلٌمات رقم  األعمال التً تندرج تحت مهن عمال المقاوالت : 5مرفق رقم          

بشةةؤن إجةةراءات التةةؤمٌن علةةً عمةةال المقةةاوالت والمحةةاجر والمالحةةات  1989
بشةؤن تعةدٌل القةرار الةوزاري  1993لسةنة  1والتعلٌمةات رقةم  ع الخاصبالقطا
  1988لسنة  74رقم 

إلً أن مهنة مالحظ معماري مةن المهةن الدائمةة لةدي  لذا فقد إنتهً رأي اللجنة الفنٌة للمقاوالت         
لإلجةراءات المقاول م لح فً ذلك المخزنجً أو الكاتب ... إلخ ، وٌتم اإلشتراك عنح بالهٌئةة وفقةا 

)الذي حل محلح القرار الوزاري  1977لسنة  208المنصوص علٌها بقرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
 .(1989لسنة  7)تعلٌمات رقم  المشار إلٌح (2007لسنة  554رقم 

 
 العمال المإقتون فً مقاوالت حلٌج األقطان: - 4

  المشار إلٌها 1989لسنة  4تضمن الجدول المرفق بالتعلٌمات رقم   
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  4المحةددة بالتعلٌمةات رقةم  األعمةال التةً تنةدرج تحةت مهةن عمةال المقةاوالت : 5مرفقق رققم 
بشؤن إجراءات التؤمٌن علً عمال المقاوالت والمحاجر والمالحات  1989لسنة 

بشةؤن تعةدٌل القةرار الةوزاري  1993لسةنة  1والتعلٌمةات رقةم  بالقطاع الخاص
  1988لسنة  74رقم 
ج تحتهةا العمةال المإقتةون فةً مقةاوالت حلةٌج األقطةان ، وقةد أصةدرت ومةدر مهنة عامل عقادي

صةةندوق التةةؤمٌن علةةً العةةاملٌن بالقطةةاعٌن العةةام  -حالٌةةا  الهٌئةةة العامةةة للتؤمٌنةةات اإلجتماعٌةةة )
فةً شةؤن تسةجٌل عمةال مقةاوالت حلةٌج األقطةان وفقةا  1990لسةنة  4التعلٌمات رقم  ( والخاص

 554)الذي حةل محلةح القةرار الةوزاري رقةم  1988لسنة  74م ألحكام قرار وزٌر التؤمٌنات رق
 والتً إنتهت إلً:وسداد حصتهم فً إشتراكات التؤمٌن اإلجتماعً ( 2007لسنة 

 1988لسةنة  74المنصةوص علٌهةا بةالقرار الةوزاري رقةم  إمكانٌة إتخاذ إجراءات اإلشتراك -أ   
بشةكل جمةاعً مةن ( 2007سةنة ل 554)الةذي حةل محلةح القةرار الةوزاري رقةم المشار إلٌةح 

خالل مندوب من المحلج بناء علً كشف معتمد من المحلج بؤسماء العمال المطلوب تسجٌلهم 
علةةً أال تسةةلم بطاقةةات التةةؤمٌن إلةةً  –عمةةال المقةةاوالت وفقةةا لهةةذا القةةرار علةةً  فةةً التةةؤمٌن

إلةً كةل عرفتح مندوب المحلج وإنما ٌنتقل بها مندوب من المكتب إلً مقر المحلج لتسلٌمها بم
 عامل علً حدة بعد التحقق من شخصٌتح باإلطالع علً بطاقة حالتح المدنٌة.

فةةةً  إمكققان قٌقققام منقققدوب المحلقققج بتققققدٌم بطاققققات العققاملٌن شقققهرٌا لسقققداد حصقققة العامقققل -ب 
اإلشةةتراكات ، علةةً أن تسةةلم البطاقةةات للعةةاملٌن فةةً المحلةةج شخصةةٌا بمعرفةةة منةةدوب مةةن 

 ٌصال السداد.المكتب المختص مع صورة إ
 إذا رغب فً ذلك. ال ٌحول ماتقدم بٌن العامل وبٌن إتخاذ اإلجراءات المشار إلٌها بنفسه  -ج 
 

لسةنة  79بؤحكةام قةانون التةؤمٌن االجتمةاعً الصةادر بالقةانون رقةم ٌقؾ انتفاع عامل المققاوالت  – 5
لسةةنة  3رقةةم ) تعلٌمةةات الصةةندوق العةةام والخةةاص  طةةوال فتةةرات تواجةةده خةةارج الةةبالد 1975
2010  ). 

 
 : أجر إشتراك العاملثانٌا : 
 إدى على اساسح حصة المإمن علٌح فى اشتراكات التؤمٌن االجتماعى ٌٌكون اجر االشتراك الذى  

فةً مجةال المقةاوالت والبنةاء والتشةٌٌد بالنسبة للعةاملٌن % ( 10 –تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة  (
 ل :وفقا  وعمال المحاجر والمالحات

المرفةق بةالقرار الةوزاري رقةم  –ٌةد أجةر إشةتراك المةإمن علٌةح بتحد 7ل رقةم وجد :   6رقم  مرفق         
 2007سنة  554
 بمراعات ما تضمنه 

 تؤمٌنًالحد األدنً ألجر االشتراك ال:  2مرفق رقم 
 

 : وتعدٌل مستوي المهارة إجراءات إشتراك العامل ثالثا : 
تسرى فً شؤنهم أحكام نظام التؤمٌن اإلجتماعً للعاملٌن فً ال الذٌن كل عامل من العم ٌلتزم  -1

 تبامكأي مكتب من إلى ن ٌتقدم أ مجال المقاوالت والبناء والتشٌٌد وعمال المحاجر والمالحات
 :  الصندوق المختص ب

 :وٌحرر هذا الطلب على اإلشتراك فى هذا النظام طلب  -أ 
 راك لعمال المقاوالت: طلب إشت 203نموذج رقم           
 صورة مستند المٌالد ) فً حالة عدم سابقة الحصول علً رقم تؤمٌنً ( . –ب      
 صورة بطاقة الرقم القومً . –ج      
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 إتخاذ االتً:بالمكتب المشار الٌه  ٌقوم - 2
ٌةةده فةةى عطةةاء العامةةل بٌانةةا بحالتةةح التؤمٌنٌةةة للتقةةدم بةةح الةةى وزارة القةةوى العاملةةة والهجةةرة لقإ -أ 

 : سجالتها وتحدٌد مستوى مهارتح
 : بٌان الحالة التؤمٌنٌة  8مرفق رقم      

عةةرض العامةةل علةةً اللجنةةة الطبٌةةة بالهٌئةةة العامةةة للتةةؤمٌن الصةةحً إلجةةراء الفحةةص الطبةةً  -ب         
 . اإلبتدائً وإ بات حالتح الصحٌة ومدي لٌاقتح لممارسة المهنة المطلوب اإلشتراك عنها

 وبملفح األلكترونً . حوٌتم إ بات نتٌجة الكشف الطبً ببطاقة اشتراك المإمن علٌ              
تؤمٌنات ولم ٌسبق عرضح على            الذى سبق تسجٌلح فى أى مكتب  لنسبة للمإمن علٌح  وبا

للجنة  بالهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى ٌتولى المكتب المختص عرضح على ا للجنة الطبٌة  ا
 قدمح بطلب تجدٌد البطاقة.الطبٌة عند ت

وٌتحمل الصندوق المختص برسم الكشؾ الطبً فً الحالتٌن السابقتٌن ا والذي تتحدد          
تكلفته وإجراءاته بموجب إتفاق بٌن رئٌس الصندوق المختص ورئٌس الهٌئة العامة 

 للتؤمٌن الصحً.
 ٌن اآلتٌتٌن :وٌتم إعادة عرض العامل علً اللجنة الطبٌة فً الحالت          
 ( تؽٌٌر مهنته .9)
 . ( تارٌخ انتهاء البطاقة2)

 فور تقدم المإمن علٌه ب :  -ج 
وى شهادة قٌاس مستوى المهارة أو شهادة القٌد بالنسبة للحاالت التةً لةم ٌحةدد لهةا مسةت  (1)

 .مهارة
كذلك الكشف الطبً بنتٌجةة الفحةص الطبةً االبتةدائً المتضةمن لٌاقتةح لممارسةة المهنةة  (2)

 لوب االشتراك عنها . المط
( 205ٌتم إ بات ذلك بسجل قٌد عمال المقاوالت وإعداد بطاقة االشتراك طبقاً للنموذج رقم )

وتسجٌل بٌانةات االشةتراك اعتبةاراً مةن تةارٌخ اسةتٌفاء المسةتندات  والتقةدم بهةا للمكتةب بعةد 
 إجراء المراجعة المستندٌة والفنٌة من المراجع المختص . 

ا إذا  بةةت مةةن نتٌجةةة الكشةةف الطبةةً عةةدم لٌاقةةة المةةإمن علٌةةح لممارسةةة المهنةةة فةةً حالةةة مةة -د  
المطلةةوب االشةةتراك عنهةةا ال ٌةةتم تسةةجٌل االشةةتراك وعةةدم قبةةول أي سةةداد أو منحةةح بطاقةةة 
 تؤمٌنٌة ، وٌتم التؤشٌر أمام أسمح فً سجل قٌد عمال المقاوالت بذلك فً خانة المالحظات .

هذا ال ٌحرم أو ٌمنع العامل من الحق فً طلب االشتراك عن مهنة أخري و ٌتبع بشؤنها   - ه                        
 نفس اإلجراءات السابقة .

 
 : تسلٌم العامـل بطاقة اإلشتراك وفقاً لبالمكتب ٌقوم  -3

  بطاقة تؤمٌنٌة لعامل مقاوالت:  205نموذج رقم     
 : فور تقدمح ب    
لجنةة الطبٌةةة بنتٌجةة الفحةةص الطبةً اإلبتةةدائً المتضةمن لٌاقتةةح التقرٌةر الطبةةً الصةادر عةةن ال - أ

 .لممارسة المهنة المطلوب اإلشتراك عنها 
 . قٌاس المهارة أو شهادة القٌد بالنسبة للحاالت التى لم ٌحدد لها مستوى مهارةشهادة  - ب    

 ا مكررً  ( 207 ) مادةمالحظة : 
وٌعمل بح اعتبارا من  11/31/1353بتارٌخ  الصادر 1353لسنة  053بالقرار الوزاري  ضافةم
5/33/1352 

الستخدام  المتخصصة الشركات إحدي مع التعاقد خالل من أو بنفسها تقوم أن للهٌئة ٌجوز
 ر هذا القرا من السابع الباب من األول للفصل الخاضعة العمالة على للتؤمٌن الممغنطة البطاقات

 فً هذا المجال أي شركة مع التعاقد قبل متكاملة جدوي دراسة بإعداد الهٌئة ، علً أن تقوم
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 أو علٌح المإمن تحمل عىم ، وبشرط علٌها للموافقة اإلدارة مجلس على وتعرض هذه الدراسة
 .الخدمات هذه تقدٌم مقابل إضافٌة أٌة تكالٌف العمل صاحب

 

 . هادة القٌدطوال مدة صالحٌة شهادة قٌاس المهارة او شالبطاقة التؤمٌنٌة للعامل سارٌة  -4
 

لم ٌةتم إنهاإهةا علةى  1975لسنة  79فً حالة ما إذا كان للعامل مدة اشتراك طبقاً للقانون  -5
ال ٌتم تسلٌمح البطاقة التؤمٌنٌةة إال بعةد إنهةاء المةدة علةى الحاسةب ، وٌتعةٌن  ،الحاسب اآللً 

 على المكتب إخطار الجهة التابع لها المدة التخاذ الالزم نحو إنهائها . 
 
طةوال فتةرات تواجةده خةارج  1975لسنة  79ٌقف انتفاع عامل المقاوالت بؤحكام القانون  -6

 البالد.
 

  المهنة : أو تعدٌل إذا رؼب المإمن علٌه فً تعدٌل مستوى مهارته - 7
 على بٌان بحالتح التؤمٌنٌة الصندوق المختص أي من مكاتب علٌح الحصول من  -أ 
  ة التؤمٌنٌةبٌان الحال:  8مرفق رقم         

الستخراج شهادة بالمهنة أو بمستوي المهارة  والهجرةالتقدم بح إلى وزارة القوى العاملة   -ب 
 . الجدٌد

ٌعدل أجر اشتراك المإمن علٌح إعتبارًا من أول الشهر التالً لتارٌخ تعدٌل المهنة أو   -ج    
 مستوى المهارة.

المكتب بسحب –د   قة ٌقوم  لبطا لتؤمٌنٌة  ا أ ومنححا بالمهنة  مٌنٌة جدٌدة  تؤ لمستوي  وبطاقة  ا
 تسري اعتبارا من أول الشهر التالً للتعدٌل . –واألجر المهاري الجدٌد 

اذا كان المكتب الذي تم التعامل معح عند اجراء التعدٌل بخالف المكتب الذي ٌتبعح محل  –  ه     
 سكن العامل ٌتم ارسال البطاقة الٌح .

 .لمهارة بعد بلوغ المإمن علٌه سن الخامسة والخمسٌنتعدٌل مستوى اوال ٌعتد ب 
 

 : وإجراءات تجدٌد ا إستخدامات البطاقة التؤمٌنٌةرابعا : 
عنةةد سةةداد المةةإمن علٌةةح لحصةةتح فةةى اشةةتراكات  صةةندوقى الإلةة ٌتعققٌن تقققدٌم بطاقققة االشققتراك - 1

 .التؤمٌن االجتماعى 
 

بطاقة فً التسلٌم  الصندوق المختص وٌلتزم المإمن علٌه بالتقدم إلً اي مكتب من مكاتب   -2
 الحاالت اآلتٌة :

 تغٌٌر المهنة . –أ 
 تعدٌل درجة المهارة .  - ب
 ( 2010لسنة  3) تعلٌمات رقم  :انتهاء مدة البطاقة   -ج          

ٌتقدم العامل بنفسح ألي مكتب من مكاتةب الصةندوق لتسةلٌم البطاقةة المنتهٌةة واسةتالم  (1)
 بطاقة جدٌدة .

تم تسلٌم البطاقة لمكتب آخر بخالف المكتب الموجةود بةح ملةف العامةل ٌةتم ارسةالها  اذا(2)
 الً المكتب الموجود بح الملف لحفظح بح .

اذا انتهت المدة المحددة للسداد عن مدة سرٌان البطاقة ) شهرٌن مةن تةارٌخ انتهةاء مةدة (3)
ٌمةن  لطلةب بعةد ذلةك سرٌان البطاقة ( دون أن ٌتقةدم خاللهةا بطلةب التجدٌةد ، وتقةدم با

بطاقة جدٌدة تسري اعتبارا من أول الشهر الذي قةدم فٌةح طلةب التجدٌةد وتكةون سةارٌة 
 لمدة عام من تارٌخ صدورها .
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 ى من الحقوق التؤمٌنٌة .أاستحقاق   - د
 خروج المإمن علٌح من نطاق تطبٌق هذا النظام .  -  
 الجدٌةدة او  ةهنةبالمج أ و ب و  علةً فةً الحةاالت وٌلتزم المكتب بإصدار بطاقةة جدٌةدة للمةإمن          

 . بحسب االحوالأو بالمدة الجدٌدة بدرجة المهارة المعدلة 

 . طوال مدة صالحٌة شهادة قٌاس المهارة او شهادة القٌدالبطاقة التؤمٌنٌة للعامل سارٌة  -3
 

 ى .أن العامل ٌحمل بطاقة إشتراك تؤمٌن إجتماع من تحققٌعلى المقاول أن   -4
 

 : وإثبات مدد اإلشتراك لحصته فً اإلشتراكات إجراءات أداء المإمن علٌه خامسا : 
بؤن ٌإدى شهرٌاً بؤى مكتب من مكاتب الصندوق حصتح فى االشتراكات ٌلتزم المإمن علٌه   -  9 

  .فً اول الشهر التالً لشهر استحقاق تلك الحصةوذلك عن مدة البطاقة 
 

السابق بؤداء مبلغ إضافً  بندعن المواعٌد المحددة بالالة التؤخٌر فً ح هٌلتزم المإمن علٌ  -2
لمبلغ  ا لسداد وٌحسب  ا ٌة شهر  نها ء حتً  األدا تارٌخ وجوب  لتاخٌر من  ا ة  سنوي عن مد

لسنة  35من قانون التامٌن اإلجتماعً الصادر بالقانون رقم  515اإلضافً وفقا ألحكام المادة 
5531 . 

 
ٌكون لور تح الحق فى أداء اإلشتراكات عن المدة من تارٌخ أخر علٌه فى حالة وفاة المإمن  - 3

على أن ٌتم السداد خالل  ال ة ،   أٌهما أسبقأو تارٌخ انتهاء البطاقة تارٌخ الوفاة سداد حتى 
  شهور من تارٌخ تقدٌم طلب صرف الحقوق التؤمٌنٌة.

 

لسنة  255حكام القرار رقم تعتمد مدد اشتؽال عمال المقاوالت السابق تسجٌلهم وفقاً أل  -4
 74بشؤن التؤمٌن على عمال المقاوالت ) القرار السابق علً القرار الوزاري رقم   1982
المسدد عنها حصة (    2007لسنة  554الذي حل محلح القرار الوزاري رقم  1988لسنة 

 .المإمن علٌح فً اإلشتراكات دون تعلٌق ذلك على توقٌع صاحب العمل
 

 (:1989لسنة  4تعلٌمات رقم اء اإلشتراكات ماٌلً )ٌراعً فً أد -5
% )حصة المإمن علٌح فةً تةؤمٌن الشةٌخوخة 10تإدي اإلشتراكات نقدا وتحسب بواقع   -أ 

والعجز والوفاة( من أجر العامل الحكمً طبقا لمسةتوي مهارتةح ، وفةً حالةة عةدم تحدٌةد 
 . مستوي المهارة ٌعتبر العامل محدود المهارة

سةنة أو بعةد بلةو   18م بؤداء إشتراكات عن مدد العمل التً تقع قبل بلةو  سةن ال ٌلتز  -ب 
 . سن الستٌن

ٌستمر العامل فً أداء اإلشتراكات بعد بلو  سن الستٌن إذا كان من شؤن ذلك إسةتكمال   -ج 
 . المدة المطلوبة إلستحقاق المعاش

ٌخ إكتمةال السةن ٌقةع اخةر ال ٌستحق إشتراك عن شهر بلو  سن الستٌن إال إذا كةان تةار  -د 
 ٌوم فً الشهر.

 
لسنة  3) تعلٌمات رقم  حالة التحاق عامل المقاوالت بمنشؤة نمطٌة خالل فترة سرٌان البطاقة :سادسا :    

2010 ) 
 ٌتبل اآلتً :              
 رفاقها باستمارة بةدء االشةتراكإبتقدٌم بطاقة المقاوالت والعمل مطالبة العامل علً صاحب  – 1

 ( . 1النمطٌة ) استمارة رقم 
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االسةةتعالم علةةً الحاسةةب اآللةةً عةةن سةةداد بطاقةةة المقةةاوالت لمطابقةةة ال ابةةت بهةةا بالسةةدادات  – 2
 المسجلة علً الحاسب اآللً . 

جراءات قفل مدة عامل المقاوالت علً ضوء أخر مدة مسدد عنها بمعرفةة المقةدم لةح إتخاذ إ – 3
 . 1استمارة رقم 

االجةةراءات المتقةةدم بٌانهةةا بواسةةطة المكتةةب النمطةةً التةةابع لةةح المنشةةؤة النمطٌةةة اتخةةاذ كافةةة  – 4
األخٌرة ، وكذا مطالبة المكتب الموجود بح ملف العامل عن مةدة المقةاوالت الرفةاق البطاقةة 

 من خامسا . 4الً  1مراعاة البنود من بح ،  م ضمح لملف خدمتح بالمنشؤة النمطٌة مع 
فتوحة لعامل مقاوالت بدون أي سدادات ، ٌتم الغاء المدة بالكامةل كةؤن فً حالة وجود مدة م – 5

 للعامل . 1لغاء بمعرفة المكتب النمطً المقدم بح استمارة رقم لم تكن ، علً أن ٌتم اإل
 

 سابعا : ٌراعً فً صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة :
بٌنةح وبةٌن مزاولةة  ذان ٌقعان للمإمن علٌه أثناء مدة إشتراكهلإذا حال المرض أو اإلصابة ال -1

)و بةت ذلةك بؤحةد المسةتندات الطبٌةة الصةادرة مةن جهةات رسةمٌة أو بمحضةر الشةرطة العمل 
عتبةر مةدة إشةتراكح مسةتمرة خةالل هةذه الفتةرة إذا المحرر فً تارٌخ وساعة وقوع اإلصةابة( ت

  بت العجز الكامل أو العجز الجزئً وصدر قرار اللجنة الخماسٌة بعدم وجود عمل اخر لح أو
 وقعت وفاتح بحسب األحوال وٌتم تحصٌل اإلشتراكات المستحقة عنها.

 
بوزارة ٌحل ممثل الجهاز المنوط به قٌاس مستوى المهارة  النظامفً تطبٌق أحكام  ذا  - 2

القوى العاملة والهجرة محل مم ل صاحب العمل فً تشكٌل اللجنة المختصة با بات وجود 
 .الجزئً للمإمن علٌح وفقا لهذا النظام عمل آخر من عدمح فً حالة  بوت العجز 

 
وٌتةولً  –ألقةرب مكتةب  صةابةٌةتم تقةدٌم مسةتندات اإلصابة عمل إصابة العامل بإفً حالة   - 3             

نتقةةال النةةاتج عةةن ٌةةح المسةةتندات صةةرف تعةةوٌض األجةةر ومصةةارٌف اإلإلالمكتةةب المسةةلم 
لمستندات فٌما بعد للمكتةب الموجةود م ارسال ا صابة ) عن فترة عجزه عن أداء العمل ( اإل

خطار مكتب المقاوالت التابع لح عملٌة المقاولةة التةً أصةٌب إمع  –بح ملف العامل لحفظها 
  بها العامل .

 ( 2010لسنة  3) تعلٌمات رقم 
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 المبحث الثانً
 صاحب العمل

 
 : حصة صاحب العمل األجور التً تإدي علً أساسها : أوال 
% لتغطٌة مخاطر  18تحسب حصة صاحب العمل فً اشتراكات األجور الحكمٌة بنسبة  – 1          

%( للعمالة المإقتة المستخدمة فً تنفٌذ 3%( واصابة العمل )15الشٌخوخة والعجز والوفاة )
 تلك األعمال . 

 
ٌن فةى اشةتراكات التةؤم ساسقها حسقاب حصقة صقاحب العمقلأ ٌكون حساب االجور التى ٌتم علةى -2

لسةنة  554رقةم القرار عتبارا من تارٌخ العمل بةإلٌها االجتماعى فى العملٌات التى ٌتم التعاقد ع
 ( 8رقم )للنسبة أو القٌمة الواردة بالجدول  وفقا( 1/10/2007)  2007

لسةنة  554المرفةق بةالقرار الةوزاري رقةم  –تحدٌد نسب األجور  8جدول رقم :   7رقم  مرفق     
2007 

 ساس:أوعلى               
 : نه أوبمراعاة  أو قٌمة المبنى المراد تشٌٌده القٌمة الكلٌة للمقاولة  -أ           

شةتراكات لى مقاولٌن من الباطن تخصةم قٌمةة اإلإسناد بعض عملٌات المقاولة إفى حالة  (1)
وٌطالةب  -شةتراكات المسةتحقة عةن المقاولةة   المستحقة عن هذه العملٌةات مةن قٌمةة اإل

 اول األصلً بفروق االشتراكات المتبقٌة المستحقة علً القٌمة الكلٌة للمقاولة .المق
تقةل االشةتراكات  أالسةناد جمٌةع عملٌةات المقاولةة لمقةاولٌن مةن البةاطن ٌجةب إفى حالة  (2)

المستحقة عن مجموع العملٌات الداخلة فى المقاولة عن قٌمة االشتراكات المستحقة على 
 ق . والفره ن قلت ٌتم الرجوع علً المقاول األصلً بهذإف – القٌمة الكلٌة للمقاولة

وال ٌطالب (فً جمٌع األحوال تخصم قٌمة العملٌات المعفاة من القٌمة الكلٌة للمقاولة 3) 
 .ال فٌما زاد عن هذا القدر وصوال للقٌمة الكلٌة للمقاولة إالمقاول األصلً 

سنادها لمقاولٌن من الباطن إلٌة تم ذا كانت جمٌع عملٌات المقاولة األصإ( فً حالة ما 4) 
وكانت جمٌعها معفاة فال ٌتم الرجوع علً المقاول األصلً بؤٌة اشتراكات مستحقة عن 

 هذه العملٌة .
 ٌجار.و المالحة التى تستغل بطرٌق اإلأجارٌة للمحجر ٌالقٌمة اإل  -ب           
 الذى ٌستغل بطرٌق الترخٌص.حة أو المالكمٌة المواد المستخلصة من المحجر   -ج           

 ٌراعً بالنسبة للمحاجر والمالحات :  –د           
علً الجهاز القائم علً التؤجٌر أو الترخٌص أو التصرٌ  باستغالل المحجر أو المالحة  (1)

أن ٌقوم بحساب األجور التً تحدد علً أساسها حصة صةاحب العمةل فةً االشةتراكات 
  8وفقا للجدول رقم 

المرفةق بةالقرار الةوزاري رقةم  –تحدٌةد نسةب األجةور  8جةدول رقةم :   7رقم  مرفق
 2007لسنة  554

وذلك عن كل مبلغ مستحق األداء لصاحب العمل مقابل استغالل المحجةر أو المالحةة ، 
كما ٌتعٌن علٌح تحصٌل هذه االشتراكات من صةاحب العمةل نٌابةة عةن الهٌئةة وسةدادها 

دفع فةةً تةةارٌخ األداء باسةةم مكتةةب الصةةندوق بموجةةب شةةٌك مصةةرفً أو شةةٌك مقبةةول الةة
 المختص . 

ٌقوم الجهاز المشار الٌح بتسلٌم مكتةب الصةندوق المخةتص الشةٌكات التةً ٌةتم اسةتالمها  (2)
من أصحاب األعمال فً الٌوم التالً لتارٌخ استالم هذه الشةٌكات مةن صةاحب العمةل ، 

م التةالً السةتالمح لهةا وفً حالة التؤخٌر فً تسةلٌم الشةٌكات للمكتةب المخةتص بعةد الٌةو



                                                                        8012 سبتمبرجتماعٌة                                                                 مذكرات فً التؤمٌنات اإل      
 المذكرة الثانٌة والعشرون

 

 ليلي هحود الوزيري    –ًظام التأهيي االجتواعي للعاهليي في هجال الوقاوالت والبٌاء والتشييد وعوال الوحاجر والوالحات   هحود حاهد الصياد 

                     w: www.elsayyad.net                        21/67       5531لسٌة  35في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن 

 

ضافً وفقا لما سبق بٌانح  بالبند سةابعا مةن الفصةل األول مةن هةذه ٌلتزم بؤداء المبلغ اإل
 المذكرة عن كل شهر كامل من مدة التؤخٌر .

 
الةذى  ٌعتد بالعقد أو أمر التشؽٌل او المقاٌسات المعتمدة بحسب االحوال فى تحدٌقد الوعقاء - 3

ساسةةها حسةةاب حصةةة صةةاحب العمةةل فةةى أالتةةى ٌةةتم علةةى  جةةورألا تحدٌةةد ساسةةحأعلةةى  ٌةةتم
 وٌراجع هذا التحدٌد على ختامى االعمال.االشتراكات ، 

 
تعةةدٌال  بنقود العملٌقة تعتبقر فقروق األسقعار التقً تصقرؾ لمواجهقة الزٌقادة فقً أسقعار بعقض - 4

 ةم ٌةتم للقٌمة اإلجمالٌة للعملٌة التً تم ل الوعاء الذي تحسب علةً أساسةح قٌمةة األجةور ، ومةن 
لسةنة  1تعدٌل قٌمة العملٌة بإضافة بند فروق األسعار إلً القٌمة التقدٌرٌة للعملٌة )تعلٌمات رقم 

1993.) 
 

فٌةتم  لقى مققاولٌنإسقناد ا إصقحابها دون أبالنسبة لتراخٌص المبانى التى ٌتم تنفٌذ ا بمعرفقة  - 5
اب حصةة صةاحب العمةل ساسها حسأتحدٌد الوعاء الذى تحسب وفقا لح االجور التى ٌتم على 

  : وفقا لالتًفى االشتراكات 
تراخٌص المبانً السكنٌة الصادرة فً ظل العمقل بؤحكقام ققرار وزٌقر اإلسقكان والمرافقق  -أ       

 :  1996لسنة  466والمجتمعات العمرانٌة رقم 
مةةن تنفٌةةذها للتةةرخٌص للتؤكةةد ، بمراعةةاة الرجةةوع للجهةةة المصةةدرة  تةةرخٌصالقٌمةةة كامةةل                  

 .ذاتٌا
تراخٌص المبانً السكنٌة الصادرة فً ظل العمل بؤحكام قرار وزٌر اإلسقكان والمرافقق   -ب             

 : 30/8/2009حتً   2006لسنة  60والمجتمعات العمرانٌة رقم 
لةةً إ اسةةنادهإبعةةد التؤكةةد مةةن تنفٌةةذها بمعرفةةة أصةةحابها دون ٌص خالتةةر% مةةن قٌمةةة 20                      

 وذلك بغض النظر عن قٌمة الترخٌص . مقاولٌن 
تراخٌص المبانً السكنٌة الصادرة  فً ظل العمل بؤحكام قرار وزٌر اإلسكان والمرافق    -ج                 

) تارٌخ العمل بالقرار  1/9/2009من   2006لسنة  60والمجتمعات العمرانٌة رقم 
لسنة  554لقرار الوزاري رقم كام ابتعدٌل أح 2009لسنة  517الوزاري رقم 

2007): 
لةةً إسةةنادها إٌص بعةةد التؤكةةد مةةن تنفٌةةذها بمعرفةةة أصةةحابها دون خ% مةةن قٌمةةة التةةر20                       

ن زادت قٌمةة التةرخٌص إفة –جنٌةح  350000مقاولٌن  وأال تزٌةد قٌمةة التةرخٌص عةن 
 عن ذلك ٌتم حساب االشتراكات عن كامل قٌمة الترخٌص  .

غٌةر  والمبةانً بالنسبة ألعمال الدٌكور والتجمٌل والتطةوٌرالصادر قٌمة الترخٌص كامل   -د             
 . السكنٌة سواء كانت صناعٌة أو ادارٌة 

التقدٌر الذي تجرٌح اإلدارة الهندسٌة بالوحدة المحلٌة لقٌمة المبنى وذلك بالنسبة للمبانً    -                     
الصادر فى شؤن  1976لسنة  106قرى غٌر الخاضعة ألحكام القانون التى تقام بال

توجٌح وتنظٌم أعمال البناء وذلك بمراعاة حساب تكلفة المتر المسط  وفقاً للبندٌن )أ( ، 
 )ب(. 

 قواعد عامة : –و                       
وذلةك  فى جمٌع األحوال ٌتم تحصٌل اإلشتراكات على ما تم تنفٌةذه فعلٌةاً مةن أعمةال (1)

 وفقاً لما توضحح الجهة الصادر عنها الترخٌص.
 79من القانون رقم  129تحتسب المبالغ اإلضافٌة المنصوص علٌها فً المادة ( 2)

عن االشتراكات التؤمٌنٌة المستحقة على أعمال تراخٌص المبانً أو  1975لسنة 
و جزء منها ، محاضر مخالفات البناء اعتباراً من الشهر التالى النتهاء األعمال أ
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ٌُستدل على تارٌخ انتهاء التنفٌذ الفعلى للمبنى بصدور شهادة صالحٌة المبنى  و
 لإلشغال من الجهة المختصة ، ما لم ٌ بت تارٌخ انتهاء األعمال بؤٌة طرٌقة أخرى 

( لسنة 4تعلٌمات الصندوق العام والخاص رقم ))     
ة تؤخر أصحاب تراخٌص بشؤن ضوابط احتساب المبالغ االضافٌة فى حال 2012

 .المبانً عن سداد االشتراكات التؤمٌنٌة المستحقة فى موعدها القانونً (
ٌعتبر الشخص الةذي ٌقةوم لحسةاب نفسةح بؤحةد األعمةال المنصةوص علٌهةا بالجةدول ( 3)

  8رقم 
المرفةق بةالقرار الةوزاري رقةم  –تحدٌد نسب األجور  8جدول رقم :   7رقم  مرفق

 2007لسنة  554
 جنٌح . 350000كم المقاول طالما زادت قٌمة الترخٌص علً ح فً

اذا كان المبنً الواحد ٌحتوي علً جزء سكنً وآخر اداري أو صناعً ٌةتم معاملةة ( 4)
الجةةزء السةةكنً علةةً نحةةو مةةا جةةاء بةةالبنود أ و ب و ج السةةابقة ، وعةةن كامةةل قٌمةةة 

ً الجهةةة إلةة داري أو الصةةناعً وٌةةتم الرجةةوع فةةً هةةذا الشةةؤنللجةةزء اإل صالتةةرخٌ
عةةن الجةةزء السةةكنً والجةةزء مصةةدرة التةةرخٌص لتحدٌةةد قٌمةةة المبةةانً المسةةطحة 

 االداري .
      

علً صاحب العمل فً أعمال  تحصٌل اإلشتراكات المستحقةوضمانات االشتراك إجراءات  :  ثانٌا 
 : والبناء والتشٌٌد المقاوالت

 لتزامات المقاول :إ – 1          
الذى ٌقع فى دائرتح محل المقاولة عةن كةل  صندوق المختص مكتب ال خطارإقاول على الم -أ       

  مقاولة  ٌقوم بتنفٌذها قبل البدء فى التنفٌذ وبكل تغٌٌر ٌطرأ على حجم المقاولة ، وٌرفق
 خطار صورة من عقد المقاولة .بهذا اإل

سةةم منشةةؤة المقاولةةة ورقمهةةا إى وسةةم المقةةاول وعنوانةةح ورقمةةح التةةؤمٌنإوٌوضةة  باالخطةةار                  
و قٌمة التغٌٌةر أجمالٌة لها حوال كما ٌوض  مكان المقاولة والقٌمة اإلحسب األ  التؤمٌنى 
 .الذي طرأ

 :ٌتم اإلخطار علً  -ب      
 إخطار عن عملٌة مقاولة : 217نموذج رقم               

سناد ألي من المستندات اآلتٌة بحسب وٌرفق بهذا االخطار صورة معتمدة من جهة اإل              
 األحوال :

 عقد المقاولة أو أي تعدٌالت علً العقد . (1)
 سناد .أمر التشغٌل أو التورٌد أو اإل (2)
 التراخٌص الصادرة للبناء من الجهات المختصة بذلك . (3)

 : نأعلى المقاول  -ج      
و مستخلص مستحق أفاتورة و شتراكات المستحقة عن كل دفعة اإل لصندوقٌسدد ل  (1)          

خطةار اسةتحقاق الدفعةة او إول الشةهر التةالى السةتالم أقصاه أمٌعاد  الصرف فى 
  .المستخلص 

سابعا بالبند  وفقا لما سبق بٌانح ضافى إى حالة التؤخٌر فى السداد ٌلتزم باداء مبلغ ف (2)          
ذا تةم السةداد خةالل إوٌعفةى مةن هةذا المبلةغ ،  مةذكرة اله من هةذ فصل األوللمن ا

  داء.خمسة عشر ٌوما من تارٌخ وجوب األ
 . عطٌح شهادة تفٌد السدادٌن أمكتب المختص وعلى ال          

 شهادة بسداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعً : 031نموذج رقم           
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 مسند االعمال: التزامات  -2
أو أي تغٌٌةر أو تعةدٌل ٌطةرأ علٌهةا  لٌة مقاولقةبكل عم مكتب الصندوق المختص خطار إ  -أ             

سةمح إخطةار ، وٌوضة  باإل المقاولةة أو التغٌٌةر أو التعةدٌل قبةل بةدأ تنفٌةذ ام أٌ خالل  ال ة 
وعنوانةح لٌةح عملٌةة المقاولةة إالمسةند المقةاول سةم إوورقةم منشةؤتح  وعنوانح ورقمح التؤمٌنً

أو التعدٌل جمالٌة لها وقٌمة التغٌٌر لقٌمة اإلومكان المقاولة واورقم المنشؤة ورقمح التؤمٌنى 
 .بحسب االحوال 

 إخطار عن عملٌة مقاولة : 217نموذج رقم                     
 خطار صورة من عقد المقاولة.وٌرفق بهذا اإل                  

رف مسةةتحق الصةة ببٌققان كققل دفعققة او مسققتخلصالصققندوق المخققتص  خطققار مكتققب إ  -ب               
 . عملٌةموضحا بح تارٌخ استالم المقاول اخطار االستحقاق وكذا ختامى ال

 1لبنةد علةى تقةدٌم المقةاول الشةهادة المشةار الٌهةا با تعلٌق صرؾ كل دفعقة او مسقتخلص  -ج             
  السابق

 شهادة بسداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعً  : 031نموذج رقم                    
عمةال علةى تقةدٌم الشةهادة الدالةة علةى كما ٌعلق صرف الدفعةة النهائٌةة طبقةا لختةامى األ                   

 عن المقاولة .صندوق المختص سداد مستحقات ال
 شهادة بسداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعً : 031نموذج رقم                    

ٌتعةٌن علٌةح  ا مقن المققاول لحسقاب الصقندوقالمبالػ التقى ٌققوم مسقند األعمقال بخصقمه -د              
سةةدادها فةةورا للصةةندوق دون الحاجةةة إلةةى مطالبةةة الصةةندوق بةةذلك وذلةةك فةةى أول الشةةهر 

ٌوم من هذا  التارٌخ ٌتحمةل مسةند  15التالى لتارٌخ الخصم، وفى حالة عدم السداد خالل 
صةةل األول مةةن هةةذه وفقةةا لمةةا سةةبق بٌانةح  بالبنةةد سةةابعا مةةن الفاألعمةال بالمبةةالغ اإلضةةافٌة 

 المذكرة .
   وإذا أخل مسند األعمال بؤى إلتزام مما سبق فإنه ٌكون مسئواًل بالتضامن مل المقاول عن        

وذلك وفقاً لحكم الفقرة ال ال ة من المادة  اإلشتراكات والمبالػ اإلضافٌة المستحقةعنهاسداد 
والتً تنص  1975لسنة  79قم ر ( من قانون التؤمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون152) 

 :علً
 وٌجب على من ٌعهد بتنفٌذ أٌة أعمال لمقاول أن ٌخطر الهٌئة باسم ذلك المقاول وعنوانح"        

و بٌاناتح عن العملٌة قبل بدء العمل ب ال ة أٌام على األقل.وٌكون مسند األعمال متضامنا مع           
باإلا لوفاء  ا لمقررة لمقاول فى  ا لقلتزامات  ا م هذا  مح وفقاً ألحكا لة عدم قٌا نون فى حا ا

 " .باإلخطار
سناد بكافة المبالغ المستحقة عن وٌتعٌن علً المكتب فً هذه الحالة الرجوع علً جهة اإل         

العملٌة التً لم ٌتم تحصٌلها من المقاول نتٌجة عدم التزامح بتعلٌق صرف المستخلصات أو 
دة الدالة علً سداد االشتراكات المستحقة عن المقاولة ختامً األعمال علً تقدٌم الشها

 للصندوق .
 

 اإلدارات الهندسٌة باألحٌاء والوحدات المحلٌة : اتالتزام – 3
تلتزم اإلدارات الهندسٌة باألحٌاء والوحدات المحلٌة التى تصدر تراخٌص المبانً بإبال        

ٌق لمقاول الذي  لترخٌص وذلك وفقا مكتب الصندوق المختص بإسم وعنوان ا وم بتنفٌذ ا
  الخاص بإنشاء اإلتحاد المصرى لمقاولى التشٌٌد والبناء. 1992لسنة  104للقانون رقم  

 
 التزامات مكتب التؤمٌنات : – 4

 عمال علً التحقق من إنتظام أصحاب األعمال فً قطاعات المققاوالت فقً أداء اإلشقتراكات    
مشترك عنهم نمطٌا وحتةً ال تتةراكم األرصةدة المدٌنةة الدورٌة عن أنفسهم أو عن عمالهم ال
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علةةٌهم ، ٌراعةةً مةةاٌلً عنةةد تقةةدم المقةةاول لإلشةةتراك عةةن عملٌةةات المقةةاوالت المسةةندة إلٌةةح 
 (:1992لسنة  4)تعلٌمات رقم 

  التؤكد من إستٌفاء الرقم التؤمٌنً للمقاول علً -أ                
 إخطار عن عملٌة مقاولة : 217نموذج رقم                      

 
 التؤكد من ارفاق المستند المإٌد لالشتراك : –ب         

 عقد المقاولة أو أي تعدٌالت علً العقد .( 1)
 أمر التشغٌل أو التورٌد أو االسناد .( 2)
 التراخٌص الصادرة للبناء من الجهات المختصة بذلك .( 3)

مقةاول علةً الةرقم التةؤمٌنً ٌضةاف نمةوذج طلةب تسةجٌل فً حالة عدم سابقة حصول ال  - ج             
 مواطن إلً المستندات المطلوبة علً أن ٌرفق بح صورة من مستند المٌالد.

 ٌستوفً رقم المنشؤة النمطً والمكتب النمطً التابع لح.  - د             
د نسبة األجور فٌهةا ٌةتم إسةتٌفاء       عند إحالة ملف العملٌة إلً اللجنة الفنٌة للمقاوالت لتحدٌ  - ه             

رقم المنشؤة النمطً الخاص بالمقاول ، وكةذلك المكتةب النمطةً التةابع لةح ، وذلةك ضةمن 
بٌانات مذكرة اإلحالة إلً اللجنة ، وعلً غالف ملف العملٌة حتً ٌمكةن إجةراء المتابعةة 

 الالزمة.
عةن ضةبط عملٌةات مقةاوالت غٌةر مشةترك عنهةا ذا أسةفر التفتةٌش المٌةدانً إفً حالة مةا –و              

سةناد السةتٌفاء المسةتندات جةراءات القانونٌةة ضةد المقةاول وجهةة اإلعٌن اتخةاذ كافةة اإلتب
 الخاصة باالشتراك عن العملٌة .

 
 :المستحقة عن عملٌات المقاوالت قواعد تحدٌد االشتراكات  – 5

ٌراعةً مةاٌلً )تعلٌمةات  لٌن من الباطنفً حالة إسناد بعض عملٌات المقاولة إلً مقاو -أ     
 (:1989لسنة  5رقم 

( تحسب اإلشتراكات المستحقة عةن القٌمةة الكلٌةة للعملٌةة وفقةا لنسةب األجةور المحةددة 1)                 
 لها.

( تحسب اإلشتراكات المستحقة عن األعمال المسندة لمقاولً الباطن وفقا لنسب األجور 2)                   
 دة لكل منها حسب طبٌعتها.المحد

(  تخصم قٌمة اإلشتراكات المسددة من مقاولً الباطن من قٌمة اإلشةتراكات المسةتحقة 3)                 
 عن القٌمة الكلٌة للعملٌة وٌطالب المقاول األصلً بسداد الفرق.

ٌجةب أال تقةل اإلشةتراكات  فً حالة إسناد جمٌل عملٌات المقاولة لمقاولٌن مقن البقاطن -ب                   
المستحقة عن مجموع العملٌةات الداخلةة فةً المقاولةة عةن اإلشةتراكات المسةتحقة عةن 

قٌمة اإلشتراكات المستحقة عن العملٌة ككل حد أدنً  القٌمة الكلٌة لها بمعنً أن تعتبر
لقٌمة اإلشتراكات المستحقة عن مجموع العملٌات المسندة إلً المقاولٌن مةن البةاطن ، 
فإن قلت عن ذلةك ٌةتم تحصةٌل قٌمةة الفةرق مةن المقةاول األصةلً المسةند إلٌةح العملٌةة 

 (.1989لسنة  5)تعلٌمات رقم 
فً ٌعتمد فً تحدٌد القٌمة الكلٌة للمقاولة والتً ٌتم علً أساسها تحدٌد قٌمة األجور  –ج                    

لةةً أسةةاس القٌمةةة العملٌةةة وبالتةةالً حسةةاب حصةةة صةةاحب العمةةل فةةً اإلشةةتراكات ع
الواردة بالترخٌص الصادر من الجهة المختصة أو العقد أو أمر التشغٌل أو المقاٌسات 

ختامً األعمال الذي ٌم ةل  المعتمدة بحسب األحوال ، علً أن تراجع هذه القٌمة علً
 (.1989لسنة  5القٌمة الفعلٌة للعملٌة )تعلٌمات رقم 
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 (:1995لسنة  13)تعلٌمات رقم  ماٌلً ٌراعً بشؤن الضرٌبة علً المبٌعات –د 
(  الضرٌبة المقدرة علً السةلع المصةنعة مةن المةواد والمهمةات ومسةتلزمات اإلنتةاج 1)                   

الداخلةةة فةةً عملٌةةة المقاولةةة تعةةد جةةزءا منهةةا وال ٌمكةةن فصةةلها ، وبالتةةالً فةةإن هةةذه 
ة صةاحب العمةل فةً الضرٌبة تعد ضمن قٌمة األعمال التً تقدر علً أساسها حصة

 التؤمٌن اإلجتماعً.
( الضرٌبة المقدرة علً أجمالً قٌمة العملٌة تستبعد عند حساب حصة صاحب العمل 2)                  

فً اإلشتراكات وال تضاف إلً قٌمة العملٌة ، نظرا ألن هذه الضرٌبة تتحملها جهة 
ٌمتهةةا مةةن الملتةةزم إسةةناد العملٌةةة ولةةٌس المقةةاول الةةذي ٌقتصةةر دوره علةةً تحصةةٌل ق

بؤدائها وتورٌدها إلً مصلحة الضرائب علً المبٌعات فةً المواعٌةد المحةددة ، كمةا 
نح ٌتم حساب هذه الضرٌبة بعد اإلنتهاء من تنفٌذ عقد المقاولة ومن  م ال تدخل هذه أ

 القٌمة ضمن التكالٌف واألعباء التً ٌتحملها المقاول.
 عمال المحدد قٌمتها بعملة اجنبٌةصندوق عن المقاوالت واألتحدد المبالػ المستحقة لل -            

مةن المعلةن ) البٌةع ( علةى اسةاس سةعر الصةرف بذات العملة أو السداد بالعملة المحلٌةة 
 فى تارٌخ السداد للمكتب.البنك المركزي 

 )تةةارٌخ 1/1/1989وذلةةك بالنسةةبة للمقةةاوالت واألعمةةال المبةةرم عقودهةةا إعتبةةارا مةةن                      
الةةذي حةةل محلةةح القةةرار الةةوزاري رقةةم  1988لسةةنة  74العمةةل بةةالقرار الةةوزاري رقةةم 

 (. 2007لسنة  554
أما بالنسبة للعقود التً أبرمت قبل هذا التارٌخ فٌتم تحدٌد مسةتحقات الهٌئةة عنهةا علةً                          

من القرار الوزاري  22 أساس سعر الصرف المعلن وقت أبرام العقد )وفقا لنص المادة
سةابق  1988لسةنة  74الذي حل محلةح القةرار الةوزاري رقةم   1982لسنة  255رقم 

 االشارة الٌح(.
ٌراعً بالنسبة ألعمال المقاوالت المسقندة إلقً شقركات القطقاع العقام وقطقاع األعمقال  -و 

 ( :1995لسنة  1)تعلٌمات رقم  العام
عةةن مقةةاولً البةةاطن ال تشةةمل جمٌةةةع  إذا تبةةٌن للمكتةةب أن اإلخطةةارات الةةواردة (1)

األعمال المسندة للمقةاول األصةلً )شةركة القطةاع العةام( ٌتعةٌن مطالبتةح بمةا ٌفٌةد 
عدم إسناد باقً األعمال أٌضا إلً مقةاولٌن مةن البةاطن وبإلتزامةح بإخطةار الهٌئةة 
فً حالة إسناد باقً األعمال أو جزء منهةا وذلةك بكتةاب بتوقٌةع رئةٌس الوحةدة أو 

 وب عنح.من ٌن
فً حالة إسناد )شركة القطاع العام( كامل العملٌة لمقةاول أو مقةاولٌن مةن البةاطن  (2)

من القطاع الخاص ٌتم محاسبة هإالء المقاولٌن علً أساس قٌمة األعمال المحددة 
بةةالعقود المبرمةةة معهةةم وختةةامً األعمةةال ، فةةإذا كانةةت تلةةك القٌمةةة أقةةل مةةن قٌمةةة 

ال ٌلتفةت إلةً ذلةك الفةرق وال ٌطالةب القطةاع العةام اإلسناد األصلً للقطاع العام ف
 بؤداء اإلشتراكات عنح.

الٌعتد بالخصم الذي تجرٌح جهة االسةناد خصةما مةن مسةتحقات المقةاول نتٌجةة اخاللةح  –ز 
بااللتزامات التعاقدٌة معها بل ٌتم حساب المستحقات عن كامل األعمال المنفذة وال ابتة 

 غ .هذه المبالبالمستخلص دون خصم 
حقدي الشقركات األجنبٌقة إً إلقاذا كانت عملٌة المقاولة مسندة بالكامقل أم جقزء منهقا  – ح

 ٌتعٌن اتباع اآلتً :
سترشادا بؤقرب عملٌة إ ٌحدد المكتب نسبة األجور عن عملٌة المقاولة بصفة مإقتة (1)

  8بالجدول رقم 
اري رقم المرفق بالقرار الوز –تحدٌد نسب األجور  8جدول رقم :   7رقم  مرفق

 2007لسنة  554
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ٌةةتم تجنٌةةب القٌمةةة المسةةتحقة عةةن المكةةون األجنبةةً الةةذي الٌةةدخل ضةةمن عملٌةةات  (2)
جةةراءات عةةرض ملةةف إالتورٌةةد والتركٌةةب فةةً العقةةد ، وفةةً جمٌةةع األحةةوال تتخةةذ 
 العملٌة علً اللجنة الفنٌة للمقاوالت عن طرٌق المكتب . 

بةً المسةتبعد مةن قٌمةة العقةد بالغ اضافٌة عةن الشةق األجنٌراعً أال ٌتم احتساب م (3)
 قبل صدور قرار اللجنة المشار الٌها . 

ٌةتم اسةتخدام مكةون وفً حالة تنفٌذ عملٌات المقةاوالت بمعرفةة مقةاولٌن مصةرٌٌن  (4)
أجنبً الٌدخل ضمن عملٌات التورٌد والتركٌب وٌتم تجنٌبةح أٌضةا مةن قٌمةة العقةد 

 ( .2بقا للبند )واتخاذ اجراءات العرض علً اللجنة الفنٌة للمقاوالت ط
 

 قواعد عامة : –6
عدم تشؽٌل أي على الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة ووحدات القطاعٌن العام والخاص  -أ 

بالبند اوال من المبحث األول من الفصل الثانً من عامل من الفئات المنصوص علٌها 
وعلً ا المختص إال بعد تقدٌمه البطاقة الدالة علً اشتراكه بالصندوق  ذه المذكرة ا 

لتؤكد من سرٌان تلك البطاقة  لتعامل مل أصحاب األعمال وا تلك الجهات ا أن تعلق ا
بالصندوق  كهم  لة على إشترا لدا ا قات  لبطا وا دات  لشها ا تقدٌم  لمإمن علٌهم على  وا

 المختص.
ٌعتبةر  2008 لسنة 119من قانون البناء الموحد رقم  55مع عدم اإلخالل بؤحكام المادة  - ب                

 ( 8الشخص الذي ٌقوم لحساب نفسح بؤحد األعمال المنصوص علٌها بالجدول رقم )
المرفةق بةالقرار الةوزاري رقةم  –تحدٌةد نسةب األجةور  8جةدول رقةم :   7رقم  مرفق                

 2007لسنة  554
 .ؾ جنٌهأل 350طالما زادت قٌمة الترخٌص عن فً حكم المقاول                         
 ( 8تقتصر نسب األجور بالجدول رقم ) -ج      
المرفةق بةالقرار الةوزاري رقةم  –تحدٌةد نسةب األجةور  8جةدول رقةم :   7مرفق رققم             

 2007لسنة  554
 ( 6المصرٌة المإقتة المحدد مهنها بالجدول رقم ) علً العمالة         

 554المرفق بقالقرار القوزاري  -المهن الرئٌسٌة بٌان  6ول رقم جد:   4رقم  مرفق                         
 2007لسنة 

 تٌة:فإنها ال تشمل أجور العمالة اآلومن ثم      
العمالةةةةةة اإلدارٌةةةةةة واإلشةةةةةرافٌة م ةةةةةل المحاسةةةةةبٌن والمهندسةةةةةٌن والمحةةةةةامٌن  (1)

 والمالحظٌن والسكرتارٌة وغٌرها من الوظائف المما لة.
 العمالة الفنٌة الدائمة. (2)
 لعمالة األجنبٌة.ا   (3)

إلجراءات وقواعةد وفقا  اإلشتراك عن العمالة المشار إلٌهامر ومن ثم ٌقتضً األ                          
تطبٌق نظام التؤمٌن اإلجتماعً علً العمالة المنتظمة فً القطةاع الخةاص المبٌنةة 

جتماعً )إجراءات وقواعد تطبٌق نظام التؤمٌن اإلبالفصل األول من هذه المذكرة 
وبمراعةاة تةوافر شةروط الخضةوع ، علً العمالة المنتظمة فً القطةاع الخةاص ( 

 79( مةن قةانون التةؤمٌن اإلجتمةاعً رقةم 2بالنسبة للعمالةة األجنبٌةة وفقةا للمةادة )
 (.1989لسنة  5)تعلٌمات رقم  1975لسنة 

 ا:( المشار إلٌه2تتضمن الفقرة الثانٌة من المادة )                       
      مةةع عةةدم اإلخةةالل بؤحكةةام اإلتفاقٌةةات الدولٌةةة التةةً صةةدقت علٌهةةا جمهورٌةةة مصةةر                        

 العربٌة ٌشترط لسرٌان أحكام هذا القانون علً األجانب الخاضعٌن لقانون العمل:
 أال تقل مدة العقد عن سنة.  (1)                       
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 أن توجد إتفاقٌة بالمعاملة بالم ل.  (2)                       
 وفٌما ٌلً بٌةان الةدول التةً ٌعامةل  –سواء كانت اإلتفاقٌة  نائٌة أو إقلٌمٌة أو دولٌة                        

 مواطنوها تؤمٌنٌا معاملة المصرٌٌن:
سةورٌا  – األردن –السودان  –لٌببا  –المغرب  –ٌوغسالفٌا  –قبرص  –)الٌونان                    

 فلسطٌن( –الصومال  –لبنان  –العراق  –
والخاصةةة بتورٌةةد مةةواد البنةةاء علةةً  تقتصققر نسققب األجققور الققواردة بجققدول أعمققال النقققل -د  

لسةةةنة  5)تعلٌمةةةات رقةةةم  عملٌةةةات التورٌةةةد فقةةةط دون المصةةةنعٌة الخاصةةةة باإلسةةةتخالص
1989). 

 
 : لعمل فً أعمال المحاجر والمالحاتعلً صاحب ا إجراءات تحصٌل اإلشتراكات المستحقة : ثالثا 

خطةار إب و المالحةأٌقوم الجهاز القائم على التؤجٌر او الترخٌص او التصرٌح باستؽالل المحجر  -1
وبكةل تغٌٌةر ٌطةرأ علٌةح ، بكل تعاقد على استغالل محجر او مالحةة مكتب الصندوق المختص 

خطةةار اسةةم صةةاحب العمةةل ورقةةم خةةالل  ال ةةة اٌةةام مةةن تةةارٌخ التعاقةةد او التغٌٌةةر وٌوضةة  باإل
 اشتراكح بالهٌئة ومكان المحجر او المالحة وقٌمة التعاقد ومدتح .

 : وٌتم اإلخطار علً          
 إخطار عن عملٌة مقاولة / إستغالل محجر أو مالحة:   9مرفق رقم           
ة صةةاحب العمةةل فةةى ساسةةها حصةةأوعلةةى الجهةةاز المشةةار الٌةةح حسةةاب االجةةور التةةى تحةةدد علةةى           

  8االشتراكات وفقا للجدول رقم 
لسةنة  554المرفق بالقرار الوزاري رقةم  –تحدٌد نسب األجور  8جدول رقم :   7رقم  مرفق           

2007 
 داء من صاحب العمل مقابل استغالل المحجر او المالحة .عن كل مبلغ مستحق األ           
سدد االشتراكات  المستحقة عن كل مبلغ ٌتم اداإه للجهاز المشار الٌح ن ٌأوعلى صاحب العمل            

 صةندوقداء باسم مكتةب الو مقبول الدفع فى تارٌخ األأمقابل االستغالل بموجب شٌك مصرفى 
 المختص .

لٌح تسلٌم مكتب الهٌئة المختص الشٌكات التى ٌتم اسةتالمها مةن اصةحاب وعلى الجهاز المشار إ           
ضافى وفقةا لمةا سةبق إباداء مبلغ وفى حالة التؤخٌر ٌلتزم ،  ل فى الٌوم التالى الستالمها عمااأل

 بٌانح  بالبند سابعا من الفصل األول من هذه المذكرة  عن كل شهر كامل من مدة التؤخٌر.
جر وٌراعً أن اإلشتراكات المحسوبة وفقا لما تقدم خاصة بؤعمال إستخالص المواد مةن المحةا           

 أو المالحات فقط وال تشمل عنصري النقل أو التحمٌل أو التفرٌغ.
 

 :(1989لسنة  5)تعلٌمات رقم  بمراعاة ماٌلً تتحدد نسب األجور بالنسبة للمحاجر والمالحات - 2
المحاجر والمالحات التً تستغل عن طرٌق اإلٌجار تحدد قٌمة األجور علةً أسةاس القٌمةة   -أ          

 محجر أو المالحة.اإلٌجارٌة لل
المحاجر التً تسةتغل عةن طرٌةق التةرخٌص أو ماٌسةمً تصةارٌ  األتةاوة تحةدد األجةور   -ب          

 علً أساس كمٌة المواد المستخلصة من المحجر.
 

 : إجراءات تحدٌد نسب األجور :  رابعا
 تحدٌد نسبة األجور بواسطة المكتب : – 1         

 من المقاول أوالجهة المسندة عن أعمال المقاوالتالمكتب المختص عند ورود إخطار  ٌقوم -أ       
  (8) وفقاً للجدول رقمفى العملٌة ان ٌقوم بتحدٌد نسبة األجور 

 554المرفق بالقرار الوزاري رقم  –تحدٌد نسب األجور  8جدول رقم :    7رقم  مرفق           
 2007لسنة 



                                                                        8012 سبتمبرجتماعٌة                                                                 مذكرات فً التؤمٌنات اإل      
 المذكرة الثانٌة والعشرون

 

 ليلي هحود الوزيري    –ًظام التأهيي االجتواعي للعاهليي في هجال الوقاوالت والبٌاء والتشييد وعوال الوحاجر والوالحات   هحود حاهد الصياد 

                     w: www.elsayyad.net                        28/67       5531لسٌة  35في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن 

 

 بها على  وإخطار المقاول           
 إخطار عن عملٌة مقاولة : 217نموذج رقم           

بؤعمال ر ثالثة أٌام على األكثر من تارٌخ إستالم اإلخطاخالل  بنسبة األجور ٌتم االخطار  – ب      
بالٌد أو وكٌلح  ب مسجل بعلم الوصول أوبتسلٌمح للمقاولخطاوذلك بموجب المقاوالت 

 لموظف المختص.توقٌع باإلستالم أمام االبعد 
 
 حالة عدم قبول المقاول نسبة األجور : – 2         

ٌفٌد ذلك للمكتب المختص خالل  ال ٌن ٌوما من تارٌخ إستالم   إعتراضعلٌه التقدم بطلب   –  أ      
 5، كما ٌلتزم بسداد رسم االعتراض ومقداره  خطار ، وإال أصبحت النسبة نهائٌةاإل

رسم خالل المهلة المحددة لالعتراض ، فٌكتفً لصحة ، وال ٌشترط أداء الجنٌهات 
 االعتراض أن ٌتم خالل  ال ٌن ٌوما حتً ولو تم سداد رسم االعتراض بعد ذلك . 

 تً:ٌقوم المكتب المختص باآل فً حالة تقدٌم الطلب فً المٌعاد المشار إلٌه - ب              
لجنةة )الدسةا مةن هةذا المبحةث  ساالمشار إلٌها فةى عرض العملٌة على اللجنة الفنٌة  9

فً موعد أقصاه أسةبوع مةن تةارٌخ الفنٌة ألعمال المقاوالت والمحاجر والمالحات ( 
تحدٌةةد نسةةب  )  2رقةةم إلبةةداء الةةرأي وفقةةاً إلختصاصةةها ا  عتةةراضورود طلةةب اإل

 .(( 8التً لم ترد ضمن الجدول رقم )األجورفى العملٌات 
المرفق بالقرار الوزاري رقم  –تحدٌد نسب األجور  8جدول رقم :   7م رق مرفق                            

 2007لسنة  554
 الذي تنتهً إلٌح اللجنة وذلك خالل  ال ة أٌام من تارٌخ ورود إخطار المقاول بالرأي 2

بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أوبتسلٌمح  ، وٌتم اإلخطار خطار من اللجنة اإل
 توقٌع باإلستالم أمام الموظف المختص.البالٌد بعد أو وكٌلح  للمقاول

 
  (8المعروضة علً المكتب بالجدول رقم )فً حالة عدم وجود نسبة للعملٌة  -3

لسةنة  554المرفةق بةالقرار الةوزاري رقةم  –تحدٌد نسب األجور  8جدول رقم :   7رقم  مرفق      
2007 

 تً:اآلالمكتب ٌتبل  
جةدول بال عن العملٌة المعروضة  سترشاداً بؤقرب عملٌة مشابهةإ مإقتة بصفةنسبة  تحدٌد  -أ                 

 وإخطار المقاول بها على
 إخطار عن عملٌة مقاولة:  217نموذج رقم                  
وذلك بموجب خطاب مسجل بعلةم الوصةول أو بتسةلٌمح للمقةاول بالٌةد بعةد توقٌعةح باإلسةتالم                   

 تص.مام الموظف المخأ
لجنةة الفنٌةة )السادسةا مةن هةذا المبحةث المشةار إلٌهةا فةى  عرض العملٌة على اللجنة الفنٌقة  -ب          

 :إلبداء الرأي وفقاً إلختصاصاتها رقمً  ألعمال المقاوالت والمحاجر والمالحات (
 ( .8التً لم ترد ضمن الجدول رقم )تحدٌد نسب األجورفى العملٌات   (1)          

المرفةةق بةالقرارالوزاري رقةةم  –تحدٌةد نسةةب األجةور  8جةدول رقةةم :   7رقققم  مرفقق                     
 2007لسنة  554

 .عند تطبٌق أحكام هذا النظام ٌ ور بشؤنها خالفإبداء الرأي فى المسائل الفنٌة التى  3
 ،ود القرار من اللجنة بتحدٌد النسبة خالل  ال ة أٌام من ور إخطار المقاول بقرار اللجنة  -ج          

بالٌةد بعةد أو وكٌلةح  وٌتم اإلخطار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أوبتسلٌمح للمقةاول   
 توقٌع باإلستالم أمام الموظف المختص.ال
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وٌكون قرار اللجنة الصادر فً هذا الشؤن هو بم ابة النسةبة المحةددة بمعرفةة المكتةب ٌتبةع    
لٌهةةا والخاصةةة اإلشةةارة إاعةةد المعمةةول بهةةا  السةةابق عتةةراض علٌهةةا ذات القوفةةً شةةؤن اإل

 باعتراض المقاول علً النسبة المحددة بمعرفة المكتب .
 

 عتراض المقاول علً قرار اللجنة الفنٌة :إ – 4
)حالة عةدم قبةول  2سواء ذلك الذي تم فً البند ٌعترض على قرار اللجنة الفنٌة للمقاول أن   -أ      

المعروضةة علةً  فةً حالةة عةدم وجةود نسةبة للعملٌةة) 3أو البند ( المقاول نسبة األجور  
 السابقٌن . (  ( 8المكتب بالجدول رقم )

لتؤمٌن االجتماعى   ( 157وفقا للمادة )ٌتم االعتراض   –ب    أمام لجنة فحص من قانون ا
 وإال أصبحت النسبة نهائٌةاإلخطار وذلك خالل  ال ٌن ٌوماً من تارٌخ استالم  المنازعات

   وٌقدم االعتراض للمكتب دون سداد رسم االعتراض باعتبارها لجنة فحص منازعات . ،
  : 157المادة  (1)

تنشؤ بالهٌئة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى لجان لفحص المنازعات الناشئة عن   )أ(
تطبٌق أحكام هذا القانون ٌصدر بتشكٌلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها 

 قرار من الوزٌر المختص.
والمإمن علٌهم وأصحاب المعاشات والمستحقٌن وغٌرهم  على أصحاب األعمال)ب(                            

القومٌة للتؤمٌن إلى الهٌئة  قبل اللجوء إلى القضاء تقدٌم طلبمن المستفٌدٌن ، 
 .لعرض النزاع على اللجان المشار الٌها لتسوٌته بالطرق الودٌةاإلجتماعى 

ال ٌجوز رفل الدعوى قبل مضى ستٌن ( 128مع عدم اإلخالل بؤحكام المادة ))ج(                        
 ٌوماً من تارٌخ تقدٌم الطلب المشار إلٌه. 

 : 128مادة لا  (2)       
 القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى  للهٌئة ٌلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بؤن ٌقدم )أ(              

أجورهم وإشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهٌئة بٌانات العاملٌن و
 (. 151وبالشروط واألوضاع المنصوص علٌها فى المادة )

، فإذا لم ٌقدم   الواردة فى هذه النماذجتحسب اإلشتراكات على أساس البٌانات )ب(                     
لفقرة  نات المنصوص علٌها فى ا لبٌا شتراكات حسبت اإل )أ(صاحب العمل ا

لى حٌن حساب  إ للهٌئة وذلك  بٌان قدم منح  لواجبة األداء على أساس أخر  ا
 اإلشتراكات المستحقة فعال. 

المشار عدم وجود السجالت والمستندات  أو فى حالة عدم تقدٌم تلك البٌانات)ج(             
(، ٌكون حساب اإلشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنح 151إلٌها بالمادة )

بها  لتى ٌصدر  ا عد  للقوا م وذلك طبقاً  إللتزا ا ٌد حجم  تحد لهٌئة فى  ا تحرٌات 
 من وزٌر التؤمٌنات بناء على إقتراح مجلس اإلدارة .)قرار

   إخطار صقاحب العمقل بقٌمقة اإلشقتراكاتالقومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى على الهٌئة )د(                           
وكةذلك بالمبةالغ األخةرى المسةتحقة للهٌئةة بخطةاب المحسوبة وفقةاً للفقةرة السةابقة 
 موصى علٌح مع علم الوصول. 

ٌجوز لصاحب العمل اإلعتراض على  ذه المطالبة بخطاب موصى علٌه مل علم   (   )                     
من تارٌخ تسلمح اإلخطار مع أداء مبلغ مقداره  الوصول خالل ثالثٌن ٌوماً 

إلى الحساب المنصوص علٌح فى المادة خمسة جنٌهات رسم إعتراض ٌرحل 
(160.) 

أن ترد على  ذا اإلعتراض خالل ثالثٌن القومٌة للتؤمٌن االجتماعى على الهٌئة   )و(                    
من تارٌخ وروده إلٌها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهٌئة إعتراضح أن  ٌوماً 

  (.157المادة ) فىٌطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إلٌها 



                                                                        8012 سبتمبرجتماعٌة                                                                 مذكرات فً التؤمٌنات اإل      
 المذكرة الثانٌة والعشرون

 

 ليلي هحود الوزيري    –ًظام التأهيي االجتواعي للعاهليي في هجال الوقاوالت والبٌاء والتشييد وعوال الوحاجر والوالحات   هحود حاهد الصياد 

                     w: www.elsayyad.net                        30/67       5531لسٌة  35في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن 

 

 وتعلن الهٌئة  تصدر اللجنة قرار ا فى حدود تقرٌر الهٌئة وطلبات صاحب العمل)ز(                     
صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى علٌح مع علم الوصول وتعدل المستحقات 

 وفقاً لهذا القرار. 
 :تكون المستحقات واجبة األداء  )ح(                   

 أو بإنقضاء موعد الطعن دون حدو ح -                             
إلعتراض  القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى برفض الهٌئة  أو صدور قرار اللجنة  -                             

  أو صاحب العمل
زعات بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنا صاحب العمل  عدم قٌام  -                             

  ال ٌن ٌوًما من تارٌخ إستالمح اإلخطار بالرفض  خالل 
   أمام المحكمة المختصة خالل ال ال ٌن ٌوماً  لصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة)ط(                   

ئٌاً فى حالة فوات مٌعاد الطعن دون  التالٌة لصدوره ، وٌصب  الحساب نها
 حدو ح.

 على أن ٌكون من بٌن أعضائها الصندوق المختص قرار تشكٌل  ذه اللجنة  ٌصدر رئٌس –ج             
 من ذوى الخبرة فى مجال المقاوالت من العاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات  عدد                  

 العامة. 
بعلم المختص  المكتب إلًاإلعتراض ٌقدم   -د  لمسجل  ا لبرٌد  با و ٌرسل  بموجب إٌصال أ

 مرفقاً بح كافة األوراق والمستندات التى تإٌد إعتراضح.الوصول 
اإللتزامات المستحقة علٌح فى  ال ٌترتب على اإلعتراض المقدم من المقاول توقفه عن سداد -     

 المواعٌد المحددة لذلك وفقاً لنسبة األجور التى تم إخطاره بها. 
بسجل خةاص ٌعةد لهةذا الغةرض علةً  اضمكتب الصندوق المختص قٌد طلبات اإلعتر ٌقوم -و        

 ٌشتمل علً البٌانات االتٌة:   أن 
 تارٌخ ورود الطلب. (1)  
 رقم مسلسل قٌد الطلب بالسجل وتارٌخ القٌد. (2)  

 إسم المقاول مقدم الطلب ورقمح التؤمٌنً وعنوانح.  (3)                
 إسم مسند األعمال وعنوانح.إسم العملٌة ورقم اإلشتراك عنها و  (4)                

موضةةوع اإلعتةةراض مبٌنةةا بةةح نسةةبة األجةةور التةةً حةةددها المكتةةب والقٌمةةة اإلجمالٌةةة  (5)             
ونسةةبة األجةةور التةةً حةةددتها اللجنةةة الفنٌةةة ألعمةةال المقةةاوالت والمحةةاجر  للعملٌةةة 

 والمالحات ورقم وتارٌخ إخطار المقاول بقرار اللجنة.
بعد   لى لجنة فحص المنازعاتإالمختص باحالة ملؾ المنازعة  ندوق الصٌقوم  مكتب   -ز

 إستٌفاء جمٌع األوراق والمستندات الالزمة للبت فى النزاع . 
للجلسة التً سٌتم فٌها بحث   المقاول قبل المٌعاد المحددتخطر لجنة فحص المنازعات  -ح  

م الوصول لحضور موصى علٌح مع عل بخطاببخمسة عشر ٌوماً على األقل  إعتراضه
إجتماع اللجنة وتقدٌم ما قد ٌكون لدٌح من مستندات أخرى وإبداء وجهة نظره فً 

 النزاع.
وللمقاول أن ٌوكل فً الحضور أمام اللجنة من ٌراه ممن لهم دراٌة كافٌة بطبٌعة العمل          

 أو النواحً الفنٌة بح .
لمٌعاد المحدد ٌعاد إخطاره لحضور جلسة الحقة ، وذلك قبل فإذا لم ٌحضر أي منهم فً ا                        

فةةإذا تخلةةف عةةن حضةةور اإلجتمةةاع ال ةةانً فللجنةةة أن تنةةاقش بؤسةةبوعٌن موعةةد إنعقادهةةا 
 . الموضوع فً غٌبتح

  . همن تارٌخ إعتمادأسبوع ٌتجاوز الفى مٌعاد  إخطار المكتب المختص بقرار اللجنةٌتم  -ط  
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بصورة   خالل  ال ة أٌام من تارٌخ ورود اإلخطار للمكتبقاول على المكتب إخطار الم-ي  
أو تسلٌم نسخة من القرار للمقاول أو وكٌلح  خطاب موصً علٌح بعلم الوصولب القرارمن 

 .بالٌد بموجب التوقٌع علً أصل قرار اللجنة بما ٌفٌد االستالم 
 
 :(  2010لسنة  5) تعلٌمات رقم   المعفاةملٌات الع :  امسا خ

شتراك وضمانات تحصٌل )إجراءات اإل  بما تضمنه البند ثانٌا من  ذا المبحثعدم اإلخالل  مل
 من :( اإلشتراكات المستحقة علً صاحب العمل فً أعمال المقاوالت والبناء والتشٌٌد

 خطار عن العملٌة .لتزام المقاول باإلإ –أ 
 خطار عن العملٌة .لتزام مسند األعمال باإلإ –ب 

 ام  ذا القرار فً شؤن العملٌات اآلتٌة :ال تسري أحك
العملٌات التً ٌقوم بتنفٌذها الجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة ووحدات اإلدارة المحلٌة  -1

بشرط أن تقوم بتنفٌذها (  شركات قابضة وتابعة)  ووحدات القطاع العام وقطاع األعمال العــام
رة بعد تقدٌم مستندات حدٌ ة تفٌد استمرار الشركة بذاتهـــا وٌتم من  اإلعفاء من المكتب مباش

خطاب   –) السجل التجاري   1991لسنة  203رقم قطاع عام أو خضوع الشركة للقانون 
 من الشركة القابضة ٌفٌد أنها مازالت قطاع عام ( . 

 
 :بالنسبة للعملٌات المسندة للقطاع الخاص ٌتم إعفائها وفق الضوابط اآلتٌة   -2

رر اللجنة الفنٌة للمقاوالت أن العملٌة بحسب طبٌعتها أو حجمها ٌتم تنفٌذ ا أن تق  -أ   
 بالعمالة الدائمة المإمن علٌها نمطٌا طرؾ منشؤة المقاول .

( إذا ما أسفر التفتٌش المٌدانً عن وجود بعض العمالة الغٌر مإمن علٌها نمطٌاً 1)
كانت العمالة المإمن علٌها فٌكون القرار للجنة الفنٌة للمقاوالت للوقوف عما إذا 

نمطٌاً كافٌة بذاتها لتنفٌذها األعمال وفً هذه الحالة ٌكون للجنة الفنٌة للمقاوالت 
 الحق فً إعفاء العملٌة بالرغم من حصر عمالة غٌر مإمن علٌها نمطٌا .

أما إذا كان تنفٌذ األعمال ٌستلزم استخدام كامل العمالة المإمن علٌها والغٌر   (2)
فال ٌجوز للجنة إعفاء العملٌة وإنما ٌتم حساب نسبة االشتراكات  مإمن علٌها

المستحقة عنها بغض النظر عن كبر أو ضآلة حجم نسبة العمالة الغٌر مإمن علٌها 
 منسوبا إلً العمالة المإمن علٌها. 

فً حالة اعتراض المقاول على نسبة األجور المحددة بمعرفة اللجنة الفنٌة  (3)
لعمالة الدائمة ، ٌلزم على مكتب الصندوق إعادة التفتٌش للمقاوالت للتنفٌذ با

 وحصر العمالة القائمة بالتنفٌذ وتحدٌد الموقف التؤمٌنً لهم . 
للمقاول الحق فً طلب اإلعفاء فً أي وقت أثناء تنفٌذ العملٌة وقبل نهاٌتها              -ب   

 :  دون التقٌٌد بمٌعاد معٌن وذلك علً التفصٌل اآلتً
كان االشتراك ألول مرة عن العملٌة و بت أن العملٌة تم البدء فً تنفٌذها قبل  إذا  1

فً أي وقت أ ناء تنفٌذ العملٌة أن ٌتقدم بطلب للمكتب  االشتراك عنها فللمقاول
ٌتعٌن علً المكتب فور ورود ، واالشتراكات عن العملٌة المختص بإعفائح من 

إجراء التفتٌش المٌدانً للتؤكد من طلب اإلعفاء قٌده فً السجل المخصص لذلك و
أن العملٌة ٌتم تنفٌذها بالكامل بالعمالة الدائمة لدي صاحب العمل وٌتم إحالة ملف 
العملٌة إلً اللجنة الفنٌة للمقاوالت للنظر فً طلب اإلعفاء فإذا ما انتهت اللجنة 

ول بطلب الفنٌة إلً إعفاء المقاول ٌقتصر اإلعفاء اعتباراً من تارٌخ تقدم المقا
اإلعفاء فقط وخضوع العملٌة عن الفترة من تارٌخ بدأ التنفٌذ وحتى التقدم بطلب 
اإلعفاء واحتساب نسبة االشتراكات المستحقة عنها مالم ٌ بت للجنة أن العملٌة 



                                                                        8012 سبتمبرجتماعٌة                                                                 مذكرات فً التؤمٌنات اإل      
 المذكرة الثانٌة والعشرون

 

 ليلي هحود الوزيري    –ًظام التأهيي االجتواعي للعاهليي في هجال الوقاوالت والبٌاء والتشييد وعوال الوحاجر والوالحات   هحود حاهد الصياد 

                     w: www.elsayyad.net                        32/67       5531لسٌة  35في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن 

 

بحسب طبٌعتها أو العمالة المشتركة فً تنفٌذها تستحق االعفاء من تارٌخ بداٌة 
  . (  2011لسنة  4قم تعلٌمات رال) معدلة ب التنفٌذ

إذا كانت العملٌة مشترك عنها ومحدد لها نسبة فٌكون للمقاول أٌضا التقدم بطلب   2
(  أ)  اإلعفاء أ ناء تنفٌذ العملٌة وقبل انتهائها علً التفصٌل المشار إلٌح بالبند

بشرط أن ٌكون طلب اإلعفاء مقرونا بتغٌٌر قد حدث فً حجم العملٌة أو قٌمتها   
تنفٌذ العملٌة من شؤنح أن ٌإدي إلً اإلعفاء وٌتخذ فً شؤن طلب اإلعفاء  أو طرٌقة

 .( أ) المقدم من المقاول ذات اإلجراءات المشار إلٌها بالبند
 

عملٌات التورٌد أو التؤجٌر إذا أقتصر دور المورد أو المإجر بمقتضً عقد التورٌد  أو  -3
ار ) محل البائع ( فٌتم إعفائح من اإلٌجار علً مجرد التورٌد أو تقدٌم الشًء محل اإلٌج

المكتب المختص بعد التؤكد من التؤمٌن على العمالة النمطٌة دون العرض على اللجنة الفنٌة 
 . 2007لسنة  554( من القرار الوزاري رقم 213لنص المادة ) للمقاوالت طبقاً 

  
ي بشرط  أال عملٌات المبانً التً ال تجاوز تكلفتها اإلجمالٌة  ال ون ألف جنٌح مصر -4

 ٌستخدم عنصر الخرسانة المسلحة فً بناء األساسات أو األعمدة .
 

عملٌات بناء دور العبادة التً ال تجاوز تكلفتها اإلجمالٌة خمسون ألف جنٌح مصري بشرط  -5
 أن ٌكون قد تم تنفٌذها بالجهود الذاتٌة وأال تكون جزء من مبنً مستغل لغٌر العبادة .

 
التطوع بالعمل فً تشٌٌد المبنً بدون تقاضً أجور ولٌس التبرع  وٌقصد بالجهود الذاتٌة -6

  بقٌمة التكلفة المادٌة لتموٌل البناء .
 

أن ٌ بت أن الجهة القائمة بتنفٌذ األعمال  3 ، 2 ٌشترط إلعفاء العملٌات الواردة بالبنود أرقام -7
الل مدة تنفٌذ مشتركة عن العمالة المنفذة لألعمال نمطٌاً لدٌها وذلك وقت االشتراك وخ

 العملٌة .
 

المشار إلٌح   م تبٌن  2رقم  إذا قررت اللجنة الفنٌة للمقاوالت إعفاء العملٌات الموضحة بالبند -8
بعد ذلك وأ ناء استمرار تنفٌذ العملٌة حصر بعض العمالة الغٌر مإمن علٌها نمطٌاً ٌستمر 

نحو التؤمٌن نمطٌا علً العمالة اإلعفاء بالنسبة للعملٌة مع اتخاذ كافة اإلجراءات القانونٌة 
 المحصورة والغٌر مإمن علٌها نمطٌاً .

 
إذا ما قررت اللجنة الفنٌة للمقاوالت عدم إعفاء العملٌة وما ترتب علً ذلك من احتساب  -9

  8 نسبة أجور ٌلتزم بؤدائها صاحب العمل وفقا للجدول رقم
 554قرارالوزاري رقم المرفق بال –تحدٌد نسب األجور  8جدول رقم  :  7مرفق رقم 

  2007لسنة 
وكان صاحب العمل)المقاول( ٌستخدم فً تنفٌذ العملٌة بعض العمالة المإمن علٌها نمطٌا  

طرفح ٌكون من حق المقاول أن ٌتقدم بطلب استرداد قٌمة حصة صاحب العمل فً 
تحسب اشتراكات تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وتؤمٌن إصابات العمل عن هذه العمالة و

  8 هذه القٌمة علً أساس نسبة من االشتراكات السابق سدادها  وفقا للجدول رقم
 554المرفق بالقرارالوزاري رقم  –تحدٌد نسب األجور  8جدول رقم  :  7مرفق رقم 

  2007لسنة 
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تنظٌم إجراءات منع اإلزدواج فً أداء اإلشتراكات فً حالة إستخدام  سابعا  :راجل البند  
 الة دائمةالمقاول عم

 
 مالحظات :  

صندوق التةؤمٌن علةً العةاملٌن بالقطةاعٌن  -حالٌا اإلجتماعٌة )أصدرت الهٌئة العامة للتؤمٌنات  -1
بعدم إختصاص مكاتب الهٌئة فً إصدار خطابات  1990لسنة  3تعلٌمات رقم  العام والخاص(

)  1988نة لسة 74كةام القةرار الةوزاري رقةم حأل مقن الخضقوع تفٌد إستثناء بعقض العملٌقات
العةرض علةً اللجنةة الفنٌةة  دإال بعة(  2007لسةنة  554وزاري رقةم لةالذي حل محلح القرار ا

 للمقاوالت حٌث ٌنعقد لها اإلختصاص فً البت فً م ل هذه الموضوعات.
 

صندوق التؤمٌن علً العاملٌن بالقطاعٌن  -حالٌا أصدرت الهٌئة العامة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة ) -2
بشقؤن أعمقال المققاوالت المسقندة إلقً شقركات  1995لسقنة  1رققم  ( تعلٌمقاتالعام والخاص

 القطاع العام وقطاع االعمال العام إنتهت إلً:
شةةؤن شةةؤنها فةةً ذلةةك  عةةة هةةذه الشةةركات ومةةاتتمٌز بةةح عمالتهةةا مةةن إسةةتقرار وإنتظةةامٌنظةةرا لطب            

د تحولةت مةن القطةاع العةام إلةً شركات القطاع العةام وخاصةة إذا ماأخةذنا فةً اإلعتبةار أنهةا قة
قطاع األعمال العام بنفس العاملٌن بها فقد وافقةت األسةتاذة الةدكتورة وزٌةرة التؤمٌنةات علةً أن 
 ٌستمر إست ناء العملٌات التً تقوم بتنفٌذها وحدات قطاع األعمال العام بذاتها فً مجةال تطبٌةق

لذي حةل محلةح القةرار اوزاري رقةم ) ا المشار إلٌح 1988لسنة  74قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
 .(  2007لسنة  554

 
 : لجنة الفنٌة ألعمال المقاوالت والمحاجر والمالحاتال :  سادسا 

 تشكٌل اللجنة :  - 1           
لتشكل ت   -أ         للجنة ا برئاسة أل فنٌةا لمالحات  وا لمحاجر  لمقاوالت وا ا حد رإساء أعمال 

وعضوٌة عدد من ذوى الخبرة فى  بالصندوق المختص دارات المركزٌةاإلالقطاعات أو 
مجال أعمال المقاوالت المختلفة من بٌن العاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات 

 .العامة 
إختصاصا إدارٌاً دون التدخل فى اإلختصاصات الفنٌة  ٌكون إختصاص رئٌس اللجنة  -ب        

 للجنة. 
وقواعد إختٌارأعضائها وٌتم تحدٌدهم فى  تص أعضاء اللجنةٌحدد رئٌس الصندوق المخ  -ج        

 كل إجتماع تبعا للموضوعات المعروضة. 
للجنة من عدد كافى من العةاملٌن بالصةندوق  تشكل بقرار من رئٌس الصندوق أمانة فنٌة  -د        

 من ذوى الخبرة. 
أن ٌطلب اإلستعانة ذات الطبٌعة الخاصة  ٌجوز لرئٌس الصندوق فى العملٌات الكبٌرة  -    

بمن ٌراه من السادة أساتذة الجامعات ومن المهندسٌن اإلستشارٌٌن وذلك بناء على طلب 
 من رئٌس اللجنة. 

 
 اخنصاصات اللجنة :  -2

 بما ٌؤتى :  السابق 1البند تختص اللجنة المشار الٌها فى  -أ                   
 ( 8التً لم ترد ضمن الجدول رقم )ات تحدٌد نسب األجورفى العملٌ (1)             

المرفق بةالقرار الةوزاري  –تحدٌد نسب األجور  8جدول رقم :   7رقم  مرفق        
 2007لسنة  554رقم 

 إلى الجدول المشار إلٌح وتعتبر جزءاً منح.النسبة وتضاف هذه         
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 (6فى الجدول رقم ) إقتراح إضافة مهن أخرى إلى المهن المنصوص علٌها(2)              
المرفق بالقرار الوزاري  -المهن الرئٌسٌة بٌان   6جدول رقم   :    4رقم  مرفق        

 2007لسنة  554
عند تطبٌق أحكام  ذا  ٌثور بشؤنها خالؾإبداء الرأي فى المسائل الفنٌة التى ( 3)               

  نظامال
 تفعٌل قرارات اللجنة : –ب 

صدر قرار باإلضافة من الوزٌر المختص  بناء على عرض رئٌس الصندوق ٌ  ( 1)                  
 من اختصاصاتها . 2،  1بانسبة للبندٌن 

رقم بالبند فً مجال اختصاصها  اللجنة من رئٌس الصندوق اتٌتم إعتماد قرار(  2)   
3. 

 
 : عمالة دائمة فً حالة إستخدام المقاول تنظٌم إجراءات منل اإلزدواج فً أداء اإلشتراكات : سابعا 

الفصةل ا لمةا تةم بٌانةح فةً فً حالة إستخدام المقاول عمالةة دائمةة ٌقةوم بةؤداء اإلشةتراكات عنهةا وفقة
)إجراءات وقواعد تطبٌق نظام التؤمٌن اإلجتماعً علً العمالة المنتظمة فً األول من هذه المذكرة 

وما ترتب علةً ذلةك مةن احتسةاب  ولم تقرر اللجنة الفنٌة للمقاوالت اعفاء العملٌةالقطاع الخاص ( 
 .نسبة أجور 

 كما ٌلً:عنها ٌتم تنظٌم إجراءات منل اإلزدواج فً أداء اإلشتراكات و 
ٌجوز ألصحاب األعمال الذٌن تسند إلٌهم عملٌات مققاوالت وٌسقتخدمون فقً تنفٌقذ ا عمالقة  -1

 ( 6ممن وردت مهنهم بالجدول رقم )
لسنة  554المرفق بالقرار الوزاري رقم  المهن الرئٌسٌة بٌان 6الجدول رقم  : 4مرفق رقم          

2007  
)إجةراءات مةن هةذه المةذكرة  الفصقل األولمإمنا علٌهم وفقا لإلجراءات السابق بٌانها فً و 

 وقواعد تطبٌق نظام التؤمٌن اإلجتماعً علً العمالة المنتظمة فً القطاع الخاص ( ،
فةةً إشةةتراكات تةةؤمٌن الشةةٌخوخة والعجةةز والوفةةاة  طلققب إسققترداد قٌمققة حصققة صققاحب العمققل        

نسةبة مةن االشةتراكات السةابق علةً أسةاس  ةمحسةوبعةن هةذه العمالةة وتؤمٌن إصةابات العمةل 
 (8سدادها والمحسوبة وفقا للجدول رقم )

لسةنة  554المرفق بالقرار الوزاري رقم  –تحدٌد نسب األجور  8جدول رقم  :  7رقم  مرفق                
2007 

 
، وذلك فً ٌنةاٌر وٌولٌةو مةن كةل لدٌه عن العملٌة مكتب المشترك الٌقدم طلب اإلسترداد إلً  -2

وٌقدم دورٌا كل ستة أشهر طوال فترة االستمرار فً تنفٌذ العملٌة عام عن الستة أشهر السابقة 
بٌان معتمد من جهة اإلسةناد والمكتةب النمطةً المشةترك لدٌةح عةن هةإالء العمةال  ، وٌرفق بح

 مكررا( المرفق. 214قا للنموذج رقم )وف
 بٌان بالعمالة المإمن علٌها بالمنشؤة وتعمل بعملٌة مكرر : 214نموذج رقم 

 
ٌقوم المكتب المقدم إلٌح الطلب بعرض ملف العملٌة وطلب االسترداد وبٌان العمالة المقةدم علةً  -3

 ورود الطلب إلٌح.اللجنة الفنٌة ألعمال المقاوالت فً موعد أقصاه أسبوع من تارٌخ 
 
 علً اللجنة المشار إلٌها القٌام باآلتً :  - 4        

  .كما وكٌفا  مهن العمالة الواردة فً البٌان المقدم مع األعمال المنفذة التؤكد من مالء مة -أ                    
ل المنفذه بالعملٌة خالل التً ٌتكشف مالءمة مهنهم مع األعما مقارنة عدد العمالةب _                    

 الفترة المقدم عنها طلب االسترداد.
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لصاحب العمل وذلك بمقارنة عدد هإالء  تحدٌد نسبة االشتراكات التً سٌتم رد ا  -ج 
  .بعدد العمالة المفترض قٌامها بتنفٌذ هذه األعمال  العمال

 مل.التى سٌتم ردها لصاحب الع إخطار المكتب المختص بنسبة اإلشتراكات -د 
ردهةا وفقةا للنسةبة المحةددة بمعرفةة اللجنةة المطلقوب علً المكتقب حسقاب قٌمقة االشقتراكات  -  5                 

 الفنٌة للمقاوالت وعرضها علً لجنة رد المدٌونٌات .
 مثال :                

 إجراءات مكتب المقاوالت إجراءات اللجنة  الفنٌة

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

عدد 
العمالة 

المفترضة 
لتنفٌذ 
 األعمال

عدد العمالة 
 المإمن علٌها
المالئمة 
لتنفٌذ 
 األعمال

من واقؾ 
 البٌان المقدم

نسبة 
العمالة 
المإمن 
 علٌها

)2) 
(1) 

األعمال 
المنفذة خالل 

 الفترة
 
 
 
 جنٌه

نسبة 
األجور 
من 
جدول 
 8رقم 
 

 األجور
الحكمٌة 
لألعمال 
 (4)المنفذة = 

 ×(5) 
 
 جنٌه

جور األ
الحكمٌة 

للعمالة الدائمة 
 =(6)  ×(3) 

 
 
 جنٌه

االشتراكات المستردة 
 =(7)  ×18  % 
% تؤمٌن  15) 

شٌخوخة وعجز ووفاة 
% تامٌن إصابات  3+ 

 عمل (
 جنٌه

1000 400 40 % 1000000 10 % 100000 40000 7200 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        8012 سبتمبرجتماعٌة                                                                 مذكرات فً التؤمٌنات اإل      
 المذكرة الثانٌة والعشرون

 

 ليلي هحود الوزيري    –ًظام التأهيي االجتواعي للعاهليي في هجال الوقاوالت والبٌاء والتشييد وعوال الوحاجر والوالحات   هحود حاهد الصياد 

                     w: www.elsayyad.net                        36/67       5531لسٌة  35في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن 

 

 المرفقات         
 

 1مرفق رقم 
 دنً ألجر االشتراك األساسًالحد األ

 فً القطاع الخاص
 

 فترة السرٌان الحد األدنً ألجر اإلشتراك األساسً )جنٌه(
 إلً من شهرٌا سنوٌا

 012.00 1/9/1975 30/4/1980 

 020.00 1/5/1980 30/6/1981 

 025.00 1/7/1981 30/6/1983 

 030.00 1/7/1983 30/6/1984 

 035.00 1/7/1984 30/6/1994 

 045.00 1/7/1994 30/6/2001 

 084.00 1/7/2001 30/6/2002 

 087.50   1/7/2002 30/6/2003 

 091.00 1/7/2003 30/6/2004 

 094.50 1/7/2004 30/6/2005 

 098.00 1/7/2005 30/6/2006 

 101.50 1/7/2006 30/6/2007 

 105.00 1/7/2007 30/6/2008 

 108.50 1/7/2008 30/6/2009 

 112.00 1/7/2009 30/6/2010 

 119.00 1/7/2010     30/6/2011 

 122.50 1/7/2011     30/6/2012 

 127.75 1/7/2012 30/4/2013 

 138.25 1/5/2013 30/6/2014 

1701 141.75 1/7/2014 2015/6/30 

1920 160.00 2015/7/1 30/6/2016 

2160 180.00 1/7/2016 2017/6/30 

2400 200.00 1/7/1917 30/6/2018 

2640 220.00 1/7/2018 30/6/2019 

3000 250.00 1/7/2019 30/6/2020 

 
 مالحظات :

وٌةةزاد سةةنوٌا بقٌمةةة العةةالوة الخاصةةة التةةى  1/7/2001جنٌهةةا شةةهرٌا مةةن  84الحةةد األدنةةً - 1 
 جنٌها . 35لألجر األساسى بحد أقصى مقداره نسبة العالوة من  ضمت

: ٌتحةدد الحةدان ) بنةد ط (  5للمةادة  2014لسةنة  120لةوارد بالقةانون رقةم طبقا للتعدٌل ا – 2
، وٌةةتم زٌادتهمةةا  1/7/2014األدنةةى واألقصةةى السةةنوى لهةةذا األجةةر بقٌمةةة كةةل منهمةةا فةةى 

% منسوبة إلى كل منهما فى شهر ٌونٌو السابق 10سنوٌاً فى أول ٌولٌو من كل عام بنسبة 
ٌراعى جبر كةل مةن الحةدٌن األدنةى واألقصةى الشةهرى ، وفى تحدٌد الحدٌن المشار إلٌهما 

 إلى أقرب عشرة جنٌهات.
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 2مرفق رقم 
 تؤمٌنًالحد األدنً ألجر االشتراك ال

 

 الحد األدنً ) جنٌه ( نسبة الزٌادة % إعتبارا من 

1/07/2016 - 0400.00 

1/07/2017 25 0500.00 

1/07/2018 25 0625.00 

1/07/2019 25 0781.25 

1/07/2020 25 0976.56 

1/07/2021 25 1220.70 

1/07/2022 10 1242.77 

 
 

 1/07/2016جنٌح شهرٌا من  033التؤمٌنً جر اإلشتراك الحد األدنً أل - 5
 % ( سنوٌا لمدة خمس سنوات  11ٌزاد هذا الحد بنسبة )  - 1
 % ( سنوٌا  53 م تعدل الزٌادة إلً )  - 0
 . المحدد وفقاً لقانون العمللألجر عن الحد األدنى ؤمٌنً علً أال ٌقل أجر اإلشتراك الت - 0
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 3مرفق رقم 
 نسب المبالػ اإلضافٌة المستحقة

 عن المبالػ التً لم تسدد فً الموعد القانونً
 استحقاق  ذه المبالػ وفقا لتوارٌخ  

 
 أوال : المبالػ المستحقة خالل الفترة 

 2003/  6/  30 الً 1975/  9/  1من 
 

 المبلػ اإلضافً عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء

 من الً المعامل الشهري

1 % 30  /6  /2003 1  /9  /1975 

1.5 % 30  /6  /2004 1  /7  /2003 
3 % 31  /12  /2006 1  /7  /2004 

 
 مالحظة :

 ٌتم االستكمال من الجدول سادسا. 0620/  12/  31فً حالة عدم األداء حتً  
 
 

 ثانٌا : المبالػ المستحقة خالل الفترة 
 2004/  6/  30الً  2003/  7/  1من 

 
 المبلػ اإلضافً عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء

 من الً المعامل الشهري

1.5 % 30  /6  /2004 1  /7  /2003 

3 % 31  /12  /2006 1  /7  /2004 

 
 مالحظة :

 ٌتم االستكمال من الجدول سادسا. 2006/  12/  31فً حالة عدم األداء حتً  
 
 

 ثالثا : المبالػ المستحقة خالل الفترة 
 2005/  6/  30الً  2004/  7/  1من 

 
 المبلػ اإلضافً عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء

 من الً المعامل الشهري

1.5 % 30  /6  /2005 1  /7  /2004 

3 % 31  /12  /2006 1  /7  /2005 

 
 مالحظة :

 ٌتم االستكمال من الجدول سادسا. 2006/  12/  31فً حالة عدم األداء حتً  
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 رابعا : المبالػ المستحقة خالل الفترة 
 2006/  6/  30الً  2005/  7/  1من 

 
 تؤخٌر من تارٌخ االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء المبلػ اإلضافً عن كل شهر

 من الً المعامل الشهري

1.5 % 30  /6  /2006 1  /7  /2005 

3 % 31  /12  /2006 1  /7  /2006 

 
 مالحظة :

 ٌتم االستكمال من الجدول سادسا. 2006/  12/  31فً حالة عدم األداء حتً  
 
 

  خامسا : المبالػ المستحقة خالل الفترة
 2006/  12/  31الً  2006/  7/  1من 

 
 المبلػ اإلضافً عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء

 من الً المعامل الشهري

1.5 % 31  /12  /2006 1  /7  /2006 

 
 مالحظة :

 ٌتم االستكمال من الجدول سادسا. 2006/  12/  31فً حالة عدم األداء حتً  
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 سادسا : المبالػ المستحقة خالل الفترة 
 الً ........................ 2007/  1/  1من 

 
 المبلػ اإلضافً عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء

 من الً المعامل الشهري

11  /12 % 30  /06  /2008 1  /01  /2007 
12  /12 % 31  /08  /8200 1  /07  /2008 
13  /12 % 30  /09  /2008 1  /09  /2008 
13.5  /12 % 28  /02  /2009 1  /10  /2008 
12.5  /12 % 31  /03  /2009 1  /03  /2009 
12  /12 % 31  /05  /2009 1  /04  /2009 
11.5  /12 % 30  /06  /2009 1  /06  /2009 
11  /12 % 31  /08  /2009 1  /07 / 2009 
10.5  /12 % 30  /11  /2011 1  /09  /2009 
11.5  /12 % 31  /03  /2013 1  /12  /2011 
12.25  /12 % 31  /08  /2013 1  /04  /2013 
11.75  /12 % 30  /09  /2013 1  /09  /2013 
11.25  /12 % 31  /12  /2013 1  /10  /2013 
10.75  /12 % 31  /07  /2014 1  /01 / 2014 
11.75  /12 % 31  /01  /2015 1  /08  /2014 
11.25  /12 % 31  /12  /2015 1  /02  /2015 
11.75  /12 % 31  /03  /2016 1  /01  /2016 
13.25  /12 % 30  /06  /2016 1  /04  /2016 
14.25  /12 % 30  /11  /2016 1  /07  /2016 
17.25  /12 % 31  /05  /2017 1  /12  /2016 
19.25  /12 % 31  /07  /2017 1  /06  /2017 
21.25  /12 % 28  /02  /2018 1  /08  /2017 
20.25  /12 % 31  /03  /2018 1  /03  /2018 
19.25  /12 %  1  /04  /2018 
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 4 مرفق رقم
 

 6جدول رقم
 بٌان المهن الرئٌسٌة 

 2007نة لس 554المرفق بالقرار الوزاري رقم 
 1/9/2009وٌعمل به من  2009لسنة  517مستبدل بالقرار الوزاري 

 

 *  نجار. *  مبلط.

 *  حداد. *  عامل خرسانة.

 *  براد. *  عامل حفر ابار.

 *  كهربائى. *  عامل قطع ونحت.

 *  سباك صحى. *  عامل تركٌبات واصالح وصٌانة.

 *  لحام. *  عامل زجاج.

 *  نقاش. كٌنات ومعدات.*  عامل تشغٌل ما

 *  بناء. *  مبٌض.

 *  عامل وضع طبقات عازلة. *  سمكرى.

 * سائق معدات مٌكانٌكٌة. *  عامل عادى.

 *  منجد أفرنجى. *  سروجً سٌارات.

 *  عمال الزراعة ) جناٌنً (. *  عامل تركٌب موكٌت.

 *  امن وحراسة. سفرجى. -*  طباخ 

 *  غواص. *  صٌاد.

  
ٌحدد صندوق التؤمٌن اإلجتماعى للعاملٌن بقطاع األعمال العام والخاص باإلشتراك مع وزارة القوى 

 العاملة والهجرة األعمال التى تندرج تحت المهن المشار إلٌها.
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 5مرفق رقم 
 األعمال التً تندرج تحت مهن عمال المقاوالت

 1989لسنة   4المحددة بالتعلٌمات رقم 
 ؤن إجراءات التؤمٌن علً عمال المقاوالت والمحاجر والمالحات بالقطاع الخاصبش

 1993لسنة  1والتعلٌمات رقم 
 1988لسنة  74بشؤن تعدٌل القرار الوزاري رقم 

 

 رقم الكود األعمال التً تندرج تحت كل مهنة المهنة مسلسل

 95220 نجار مسل  نجار 1
 95420 نجار تركٌب باب وشباك  
 95450 ر أرضٌاتنجا  
 95490 نجار واإلنشاءات األخرون  

 95230 حداد مسل  حداد 2
 83140 حداد كرٌتال  
 83110 حداد كور  
 84112 حداد تركٌبات معدنٌة  

 83210 براد براد 3

 85130 كهربائً قوة كهربائً 4
 85115 كهربائً موتورات )بوبٌنات(  
 85110 كهربائً معدات  
 85520 تركٌبات وإنارة كهربائً  
 85520 كهربائً تركٌبات أجهزة دقٌقة  

 87120 سباك صحً سباك صحً 5

 93110 نقاش زخرفً نقاش 6
 93120 نقاش معماري  

 87210 لحام كهربائً وأكسجٌن لحام 7

 95115 بناء بناء 8

 95620 عامل طبقات عازلة بٌتومٌنٌة ومشتقاتها عامل وضع طبقات عازلة 9
واضةةةةعو المةةةةواد العازلةةةةة للحةةةةرارة والرطوبةةةةة   

 األخرون
95690 

 97415 سائق معدات خفٌفة سائق معدات مٌكانٌكٌة 10
 97470 سائق معدات  قٌلة  
 97490 عمال تشغٌل ماكٌنات تحرٌك األتربة األخرون  

 95130 مبلط بالط مبلط 11
 95135 قٌشانجً  
 95145 مرخماتً  
 82040 عامل تجلٌخ  
 95915 مبلط لصق ترابٌع مطاط أوفلٌن  

 95240 عامل خرسانة مسلحة )طبلٌة( عامل خرسانة 12
  كراك  
  حراث  
 95290 حبال  
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 رقم الكود األعمال التً تندرج تحت كل مهنة المهنة مسلسل

  قراونجً -فورمجً   
  عمال الخرسانة المسلحة وعمال تركٌب األخرون  

 95940 حفار تركٌب مٌاه عامل حفر ابار 13
 95945 عامل تركٌب مواسٌر  

 82015 عامل قطع األحجار مل قطع ونحتعا 14
 82040 عامل قطع األحجار بالٌد )جالء(  
 82090 األخرون -عامل قطع ونحت أحجار   

عامل تركٌبات وإصالح  15
 وصٌانة

 84144 مٌكانٌكً صٌانة وإصالح معدات

 95720 إمراتً عامل زجاج 16

 96910 عداتعامل تشغٌل ماكٌنات وم عامل تشغٌل ماكٌنات ومعدات 17

 95510 مبٌض عام )مبٌض محارة أو تخشٌن( مبٌض 18
 95519 مبٌض باألسمنت  
 95540 مبٌض طرطشة  
 95550 مبٌض بالجبس  
 95530 مبٌض زخرفً )مبٌض فورمة أو أورنٌك(  
 95590 موان( -عمال البٌاض األخرون )عجان   

 87310 سمكري عام سمكري 19
 87370 دي(سمكري صفٌ  )سمكري بل  
 87390 السمكرٌة األخرون  

 م ل: عامل عادي 20
 دقاق

 عامل تستٌف
 عامل هز زلط
 عامل تكسٌر

العمةةةال المإقتةةةون فةةةً مقةةةاوالت حلةةةٌج األقطةةةان 
الةةوارد بٌةةانهم ورقةةم الكةةود لكةةل مةةنهم بالتعلٌمةةات 

 1983لسنة  53رقم 
 عامل طرق )عامل خلط وتقلٌب أسفلت(

99930 
95310 
99930 
71220 
 
 
 

97430 
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  6مرفق رقم 
 

 7جدول رقم 
  بتحدٌد أجر إشتراك المإمن علٌه

 2007لسنة  554المرفق بالقرار الوزاري رقم 
  

 مستوى المهارة اجر االشتراك الشهرى

 *  عامل محدود المهارة  الحد االدنى الجر االشتراك 

 ل متوسط المهارة *  عام جنٌها زٌادة على الحد األدنى ألجر اإلشتراك   30

 *  عامل ماهـــر جنٌها زٌادة على الحد األدنى ألجر اإلشتراك   60

 
 مالحظات :

 ـ  ٌتحدد أجر إشتراك العامل طبقاً لمستوى مهارتح . 1
 ـ  تحدد وزارة القوى العاملة والتدرٌب مستوى المهارة المنصوص علٌح فى هذا الجدول . 2
 "محدود المهارة " إذا كانت مهنتح لم ٌحدد لها مستوى مهارة .ـ  ٌعتبر مستوى مهارة العامل  3
 ـ  ٌتحدد أجر العامل العادى بؤجر العامل محدود المهارة . 4
 

 : مالحظة  امة 
 منبدأ العمل بتحدٌد األجور الحكمٌة لعمال المقاوالت علً األساس المتقدم بٌانح اعتبارا 

 1  /7  /2001
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 7مرفق رقم 
 

 ( 8جدول رقم )
 تحدٌد نسب األجور ب
 5/5/1335وٌعمل بح من  1335لسنة  153مستبدل بالقرار الوزاري 

وٌعمل بح اعتبارا من  11/31/1353الصادر بتارٌخ  1353لسنة  053بالقرار الوزاري  معدل
5/33/1352 

 ـ
 ـ أعمال التشٌٌد والبناء  9

 أوال : األعمال المتكاملة ) تورٌد ومصنعٌة ـ تسلٌم مفتاح ( 
 

 نسبة األجور نوع العملٌة م

  أ ـ المنشآت المخصصة للمنفعة العامة :  

  المنشآت الضخمة م ل :  5

 %53 الفنادق والمستشفٌات الضخمة ومافى مستواها) بدون تجهٌز(  

 %4 الفنادق والمستشفٌات الضخمة ومافى مستواها) مع التجهٌز(  

  المنشآت المتوسطة م ل :  1

 – الورش - ٌة ـ المدارس ـ مبانى المصانع ـ المخازنالمبانى اإلدار 
  المستشفٌات والفنادق المتوسطة  –المحطات بؤنواعها 

51% 

 % 53 المنشآت المتوسطة مع التجهٌز 0

  المبانى الخفٌفح م ل :  0

 %13 والبواباتاألسوار والقواطٌع  

 %51 حمامات السباحة  1

 %51 مالعب الإنشاء  2

 %51 مقابر الإنشاء  3

 % 51 وحدات سكنٌة كاملة التشطٌب 4

 %  53 فٌالت + شالٌهات كاملة التشطٌب 5

 % 51 أعمال التعلٌة   53

 

 ثانٌا  : األعمال ؼٌر المتكاملة ) المتعلقة بؤحد بنود العملٌة ) تورٌد ومصنعٌة(
 

 نسبة األجور نوع العملٌة م
بةانً وبٌةاض مبانً سكنٌة بدون تشطٌب )هٌكل خرسانً وم 5

 داخلً (
51 % 

  تكسٌرحفر ـ ردم ـ  1

 %23 تشغٌل عمال  -أ  

 %13 تشغٌل معدات  -ب  

 %53 أساسات مٌكانٌكٌة  0

 % 53 مع التورٌد –أ  

 % 11 بدون تورٌد  –ب  

 %53 مساحٌة العمال األ -الجسات  0
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 نسبة األجور نوع العملٌة م
 %1 اإلشراف الفنى على التنفٌذ والتشغٌل  1

  خرسانة مسلحة  2

 %50 ورٌد جمٌع المكونات مع ت -أ 

 %53 )خرسانة جاهزة ( مع تورٌد جمٌع المكونات  -ب  

 %54 بدون تورٌد األسمنت –ج  

 %11 بدون تورٌد الحدٌد  -د 

 %01 مصنعٌة مع تورٌد سلك الرباط والمسماروالرمل والزلط -هـ  

  خرسانة عادٌة  3

 %53 مع التورٌد  -أ 

 %3 )خرسانة جاهزة ( ناتمع تورٌد جمٌع المكو  -ب  

 %11 مع تورٌد الرمل والزلط  -ج 

 % 13 مصنعٌة صب خرسانة بالمعدات 4

 %53 أعمال البناء  5

 %53 الطبقات العازلة  53

 %03 أعمال البٌاض  55

 %13 الكسوات والبالط  51

 %51 أعمال الرخام  50

 %13 األعمال الصحٌة  50

 %13 أعمال الكهرباء  51

  الدهانات  52

 %03 ٌدوى  -أ 

 %03 بالمعدات  -ب 

  أعمال النجارة  53

 %51 مع التورٌد –أ  

 % 01 بدون تورٌد –ب  

  األعمال المعدنٌة م ل :  54

  الكرٌتال ـ الهٌاكل المعدنٌة ـ الجالون ـ األلومٌوم  

 %51 مع التورٌد  -أ 

 %01 بدون تورٌد  -ب 

 %03 أعمال الترمٌمات  55

 % 53  اإلحالل والتجدٌد مع التجهٌز 13

 % 13 اإلحالل والتجدٌد بدون تجهٌز 15

 %13 الترمٌمات المشتملة على الحقن  11

 %1 مع التورٌدأعمال الزجاج  10

 % 51 حقن وعزل الكمرات بالمواد اإلٌبوكسٌة 10

 % 51 إنشاء المظالت والصهارٌج  11

  الكرفانات 12

 % 4 دمع االتورٌ –أ  

 % 11 تركٌب وفك بدون تورٌد  –ب  

 % 51 تورٌد وتركٌب الستائر 13
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 نسبة األجور نوع العملٌة م
 % 1 تورٌد وتركٌب األ اث 14

 % 53 أعمال الدٌكور مع التورٌد 15

 
 ثالثاً ـ أعمال المصنعٌات والتركٌبات 

 

 نسبة األجور نوع العملٌة -9 م
 %21 أو تورٌد العمالةأعمال المصنعٌات بدون تورٌد  5

 %01 ء بالط أو رخام جال 1

 %03 هدم وإزالة أنقاض مبانى  0

 % 13 بالمعدات  –أ  

 % 03 ٌدوي  –ب  
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 ـ أعمال الشبكات العامة 2
   

 نسبة األجور نوع العملٌة م
  أعمال الشبكات العامة م ل :  5

  لٌفوناتالت والكهرباء والرى  والصرف الصحى  ومٌاة الشرب  

 %51 مع تورٌد مكونات الشبكة  -أ 

 %01 بدون تورٌد –ب  

  العداٌات ومد مواسٌر بطرٌقة األنفاق  1

 %53 مع التورٌد  -أ 

 %11 بدون تورٌد  –ب  

 %51 غرفة الدخول والخروج  –ج  

  شبكات األلٌاف الضوئٌة  0

 % 53 مع التورٌد –أ  

 % 11 بدون تورٌد –ب  

  البٌارات :  أعمال 0

 %51  مع التورٌدأـ  

 %11 ب ـ تغوٌص فقط  

   من أقرب نقطةشبكات التغذٌة  1

 %11 مع التورٌد  -أ 

 %01 بدون تورٌد  –ب  

  تطهٌر األحواض  2

 %03 ٌدوى  -أ 

 %51 مٌكانٌكى  –ب  

 %51 النزح الجوفى  3

 %11 التشغٌل والصٌانة  4

 %51  ٌجإنشاء الخزانات والصهار 5
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 ـ قطاع الرى ) أعمال متكاملة تورٌد ومصنعٌة ( 3
 

 نسبة األجور نوع العملٌة م
 % 51 الترع والمصارف  تغطٌة 5

  ازالة حشائش و ورد النٌل : 1

 %03 ٌدوى  -أ  

 %53 بالمعدات  -ب  

 %11 التكسٌات باألحجار  0

  أعمال الستاٌر المعدنٌة  0

 %53 ٌد ودق تور -أ 

 %03  أو تقطٌعدق فقط  –ب  

+ كباري علً المجاري المائٌة + األعمال إنشاء الكبارى المالحٌة  1
 أفمام وهدارات ( –سحارات  –الصناعٌة ) بدالت 

13% 

  عملٌات دق اآلبار 2

 %51 مع تورٌد المواسٌر  -أ 

 %01 ب_ بدون تورٌد المواسٌر  

 %03 رباط الحوض العائم  3

 %1  تٌنتونسمنت والبباأل هالستائر الحاجزه للمٌا 4

 % 50 إنشاء السدود الركامٌة 5

 % 4 تطهٌر وتوسٌع المسطحات المائٌة والموانً 53

 % 13 تورٌد واستزراع مع الصٌانة 55

 % 51 تورٌد واستزراع بدون صٌانة 51

 % 03 صٌانة مسطحات خضراء وأشجار 50

 % 13 إنشاء مزارع سمكٌة 50

 % 51 إنشاء مراسً 51

 % 51 مقاومة الحشرات واآلفات  52

 % 51 إنشاء الصوبات 53

 % 13 تطوٌر الترع 54

 % 51 تطوٌر المساقً 55
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 ـ أعمال الطرق البرٌة والمائٌة 4
 

 نسبة األجور  نوع العملٌة م
  األعمال الترابٌة :  5

 %23 أ ـ تشغٌل عمال 

 %53 عدات ب ـ تشغٌل م 

  تكسٌر األحجار :   1

 %23 أ ـ تشغٌل عمال  

 %13 ب ـ تشغٌل كسارات  

  إنشاء ورصف الطرق  0

 %4 أـ إنشاء طبقة أساس 

 %53 طبقة الرصف األسفلتٌة  -ب  

 % 13 طبقة الرصف األسمنتٌة -ج 

 %51 كبارى على خوازٌق 0

 %4 كبارى على النٌل  1

  رشادٌة :اإل لوحاتس االرضٌة والتورٌد وتركٌب العواك 2

 %51 مع التورٌد   –أ  

 %03 بدون التورٌد  –ب  

 %11 البردورات  3

 %51 بالمعدات ةالدهان بالبوٌة العاكس 4

 %51 إنشاء عداٌة أسفل السكة الحدٌد 5

 %1 تورٌد ورش طبقة تشرٌب  53

 % 51 بالطات خرسانٌة 55

 % 11 غرف التفتٌش 51

 % 51 وتجمٌل المٌادٌن إنشاء 50

  مصنعٌة إنشاء ورصف الطرق  50

 %11 المعدات ال قٌلة  -أ 

 %13 ٌدوى  –ب  

 %13 رفع وفك سكة حدٌد  51
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  ـ أعمال المٌكانٌكا والكهرباء أعمال متكاملة : 5 

 

 نسبة األجور نوع العملٌة م
  األعمال المٌكانٌكٌة والكهربائٌة م ل :  5

محطةةةات المٌةةةاة والصةةةرف الصةةةحى ـ محطةةةات تولٌةةةد الكهربةةةاء  
المحوالت بؤنواعها ـ آالت ومعدات المصانع ـ الطلمبات المصاعد ـ 

 السخانات -معدات المطابخ  –التكٌٌف 

 

 %1 أـ مع التورٌد  

 %11 ب ـ بدون تورٌد  

أعمال وتركٌبات األجهزة الدقٌقة والمعدات االلكترونٌة ـ الحاسةبات  1
لٌةةة نظةةم االتصةةاالت السةةلكٌة والالسةةلكٌة األجهةةزة الطبٌةةة أجهةةزة اآل

اإلنذار ـ أجهزة قٌةاس الةتحكم أجهةزة محطةات المحةوالت المعزولةة 
 بالغاز 

 

 %0 أـ مع التورٌد  

 %11 ب ـ بدون تورٌد  

 %1 وتجدٌد الكابالت البحرٌة ذات الجهد العالى وتركٌب تورٌد  0

 %53  تورٌد وتركٌب أبراج تبرٌد 0

 %51 صٌانة وإصالح معدات مٌكانٌكٌة مع تورٌد قطع الغٌار 1
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 ـ قطاع البترول  6
 أوالً : أعمال متكاملة 

 

 نسبة األجور نوع العملٌة م
 %1 أعمال المساحة البحرٌة وجسات التربة البحرٌة  5

  أعمال المساحة السزمٌح والقٌاسات المتعلقة  1

 %5 باستكشافات البترول  

  مد خطوط المواسٌر البرٌة  0

  داخل المدن  –أ  

 %53 مع التورٌد  

 %13 بدون تورٌد  

  ب ـ خارج المدن  

 %1 مع التورٌد  - 

 %53 بدون تورٌد  - 

  مد خطوط المواسٌر البحرٌة 0

 % 0 مع التورٌد - 

 % 1 بدون تورٌد - 

  شبكات الغاز الخارجٌة 1

 % 51 مع التورٌد –أ  

 % 01 ب بدون تورٌد 

   شبكات الغاز الداخلٌة ) المنزلٌة ( 2

 % 13 مع التورٌد  

 % 03 بدون تورٌد  

  إنشاء المنصات البحرٌة ومكوناتها  3

 %0 والتركٌبأ ـ التصنٌع مع التورٌد  

 %4 بالموقع فقط ـ تركٌب  ب 

ال أعمال تؤجٌر وتشغٌل أجهزة ومعدات وأدوات حفر اآلبار واستكم 4
 اآلبار وصٌانتها 

5% 

 %1 أعمال التؤجٌر والتشغٌل المتكاملة األخرى 5

 
 ثانٌاً : أعمال ؼٌر متكاملة

 

 نسبة األجور نوع العملٌة م
  عزل وتغلٌف المواسٌر البترولٌة  5

 %53 مع التورٌد  -أ 

 %51 بدون تورٌد  –ب  

  المراشمة  والدهانات لألسط  المعدنٌة  1

 %13 رٌد مع التو -أ 

 %01 بدون تورٌد  –ب  

 %13 أعمال تنظٌف المستودعات وأوعٌة الضغط واألبراج  0

 %5 البحث عن األلغام وإزالتها  0
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 %53 تفجٌر صخور  1

 %53 خدمات فنٌة لتشغٌل أو صٌانة المعدات بالموقع  2

  صٌانة معدات بترولٌة خاصة م ل : 3

ابالت التةى تعمةل داخةل اآلبةار ـ الطلمبات الغاطسة فى اآلبةار ـ الكة 
 مواسٌر الحفر ـ أبراج الحفر ومستلزماتها

1% 

 %5 نظافة خطوط بالفرشة الزكٌة  4

 % 1 حماٌة بوغاز باستخدام الدوائر التلٌفزٌونٌة 5

 % 51 إصالح وصٌانة أرصفة بحرٌة  53

 % 1 أعمال حفر داخل الماء إلنشاء أرصفة بحرٌة 55

 % 51 شمعات الوحدات العائمةإنشاء دولٌنات و 51
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 أعمال النقل  - 7
 أوال :  تورٌد ونقل مواد البناء ) ؼٌر المصنعة( 

    

 نسبة األجور نوع العملٌة م
 %53 الرمال واألتربة  5

 %3 الزلط أو التربة الزلطٌة  1

 %3 األحجار بؤنواعها  0

 
 

 ثانٌا :ـ النقل بالسٌارات مل التحمٌل والتفرٌػ 
 

 نسبة األجور وع العملٌةن م
  النقل والتحمٌل والتفرٌغ :  5

 %53 أـ تشغٌل عمال 

 %3 ب ـ تشغٌل معدات  

 %1 ج ـ النقل مع التورٌد فى الموقع  

 
 ثالثا :  التحمٌل والتفرٌػ فقط 

   

 نسبة األجور نوع العملٌة م
  تحمٌل ـ تفرٌغ ـ فرز ـ تستٌف ـ تعبئة ـ شٌالة : 5

 %21 عمال أ ـ تشغٌل 

 %13 ب ـ تشغٌل معدات  

 %1 تفرٌغ حبوب باستخدام شفاطات  1
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 ـ مقاوالت مختلفة8
 

 نسبة األجور نوع العملٌة م
 %13 تجهٌزة األقطان  5

 %21  المعدات والمهماتالنظافة الٌدوٌة بدون تقدٌم  1

 %01 النظافة العادٌة مع تورٌد مهمات النظافة  0

 %13 ) تقدٌم وجبات ساخنة( أعمال التغذٌة  0

 %53 أعمال التغذٌة ) تقدٌم وجبات جافة (  1

 %03 مع النظافةأعمال التغذٌة  2

 %01  بالمعداتكبس قش  3

 %01 والحراسة مـع تورٌـد كافـة المهمات   األمن  4
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 ـ أعمال المحاجر والمالحات  9
 

 نسبة األجور نوع العملٌة م
  ن طرٌق اإلٌجار :المحاجر المستغلة ع 5

أـ محةاجر رمةال الغبةار ـ الرمةال البٌضةاء ـ رمةال المرشةحات ـ  
 الزلط ـ التربة الزلطٌة ـ الطفلة ـ الجبس 

% من 113
القٌمة اإلٌجارٌة 
 السنوٌة للمحجر 

ب ـ محاجر الحجر الجٌرى والرملى والحجر الجٌرى الصةلب ـ  
 جار الزٌنة الدولومٌت ـ الرخام ـ البازلت االلباستر ـ أح

% من 103
القٌمة اإلٌجارٌة 
 السنوٌة للمحجر 

% من 553 المالحات  –ج  
القٌمة اإلٌجارٌة 

 للمالحة 
قرشا عن  503 المحاجر المستغلة عن طرٌق تصارٌ  اإلتاوة   1

كل متر مكعب 
ٌستخلص من 

 المحجر 
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  8مرفق رقم 
 

 بٌان الحالة التؤمٌنٌة
 

 ئة القومٌة للتؤمٌنات اإلجتماعٌةالهٌ
 منطقة :
 مكتب :

 
 

 السٌد / مدٌر مكتب القوي العاملة
 

 تحٌة طٌبة وبعد
 

 فٌما ٌلً بٌان الحالة التؤمٌنٌة للسٌد /                           رقم تؤمٌنً :
 

 مإمن علٌح             
 لسنة     لدي الهٌئة وفقا للقانون رقم          -----------المذكور 

 غٌر مإمن علٌح
 

 مهنتح :                              درجة مهارتح :
 

 تجدٌد             
 مستوي المهارة -------وٌطلب  

 تغٌٌر
 
 

 برجاء اإلفادة بما ٌتم
 

 مدٌر المكتب
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 9مرفق رقم 
 

 ةإخطار عن عملٌة مقاولة / إستؽالل محجر أو مالح
 

 لتؤمٌنات اإلجتماعٌةالهٌئة القومٌة ل
 منطقة:              

 
 مكتب:                          

 
 إخطار عن عملٌة مقاولة / إستغالل محجر أو مالحح

الةةةةةرقم التةةةةةؤمٌنً للمقةةةةةاول:          كود نوعٌة الرقم:         

 إسم المقاول:
:           الرقم التؤمٌنً لجهةة اإلسةناد إسم جهة اإلسناد:

 نوع العملٌة:
 إسم العملٌة:

 بٌانات مستند اإلسناد
 نوع المستند:                               الرقم:

 تارٌخ المستند:      /      /
 تارٌخ البدء:        /      /
 تارٌخ اإلنتهاء:      /      /

 جنٌح                                                                    
 نسبة األجور:               % القٌمة المبدئٌة الكلٌة للعملٌة                فقط:

 جنٌح                                                                  متر                                
 الكمٌة المرخص بإستخراجها من المحجر                إٌجار المحجر أو المالحة:            فقط

 
 عنوان العملٌة / المحجر / المالحة
عقةةةةار رقةةةةم:     شارع

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌاخة                           مركز

قرٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة                                                    قسةةةةةةةةةةةةم                                               محافظة    
          

هةةل تحتةةوي العملٌةةة علةةً بنةةود                       (                      التوقٌع2، ال  1)نعم 
 تارٌخ ورقم الورود لمكتب الهٌئة:

 2007لسنة  554المرافق للقرار الوزاري رقم  8نسبة االجور المقررة:             %  من الجدول رقم 
 ار المقاول / صاحب الترخٌص بنسبة األجوررقم وتارٌخ وإخط

 توقٌع المقاول / صاحب الترخٌص بالعلم بنسبة األجور المحددة
 أعد بمعرفة                                    روجع                           ٌعتمد

 ملحوظة:
عامةة أو القطةاع العةام ولةم ٌةرد لهةا بالنسبة للعملٌات المسندة من وحةدات الجهةاز اإلداري للدولةة او الهٌئةات ال

 2007لسنة  554المرفق بالقرار الوزاري رقم  8نسبة أجور بالجدول رقم 
تقوم الجهة المسندة بمعرفة اإلدارات الفنٌة بإقتراح نسبة األجور فً العملٌة وٌتم إٌضاح ذلةك علةً ظهةر هةذا 

 النموذج
 تحدٌد نسبة العمالةتحدٌد نسبة العمالة فً حالة عدم ورود القٌمة بجداول 

  

  

   /    /     

   /    /    
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 م
بٌان بنود 
 المقاولة

 الفئة
 عدد الوحدات

 العمالة القٌمة اإلجمالٌة لألجور
 مالحظات

 جنٌه قرش جنٌه قرش جنٌه قرش

          

      القٌمة األجمالٌة لألجور

 
 =     % 100×  ---------النسبة المئوٌة لألجور من إجمالً قٌمة المقاولة 

 إجمالً المقاولة                                                
 

 فقط              فً المائة
 

 تحرٌرا فً      /      /                           توقٌع المسئول وصفتح 
 

 ٌذكر أي إٌضاحات تري الجهة إضافتها:
 

 فً حالة عدم كفاٌة مساحة الجدول عالٌح ٌعد جدول اخر ٌرفق بهذا البٌان
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 2007لسنة  554النماذج  المرفقة بالقرار الوزاري رقم 
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(  554( قرار وزاري رقم ) 31نموذج رقم )                                                                                       
 2007لسنة 

 
 -----------------------------------------------مسلسل رقـــــــــــــــم :                                                                                  

 20/     /            تارٌخ تحرٌر الشهادة :                                                                                   
 شهـــــــادة

 بسداد إشتراكات التؤمٌن اإلجتماعً  

ٌشهد صندوق التؤمٌن  1975لسنة  79( من قانون التؤمٌن اإلجتماعً رقم  145تطبٌقا ألحكام المادة)     
 اإلجتماعً للعاملٌن 

 بالقطاع العام وقطاع األعمال العام والخاص أن صاحب العمل :    

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السٌد/  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وعنوانح/  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ونوع نشاطح/  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مشترك بالصندوق برقم/   

 -وذلك عن:       
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العاملٌن لدٌح البالغ عددهم-1   
            -العاملٌن ٌـ : -2   

 العملٌة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 المقاولة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 المسندة من ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :ومقرها---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

 :وطبٌعتها----------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 وال ٌجوز لجهة اإلسناد صرف مبالغ تزٌد عن هذه القٌمة . ----------------------------------- قٌمة ختامً األعمال ًً  جنٌهاً
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ العاملٌن على السٌارة رقم -3   

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ونوعها      
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رقم الشاسٌة و      

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م السٌد/وه         
               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ رقمح التؤمٌن و  -----------------------------------ومهنتح       

  -------------------------------------والصادر لها الترخٌص رقم ------------------درجة ------------------العاملٌن على مركب الصٌد رقم -4   

 ---------------------- فقط       -------------------------------------------------وقد سدد اإلشتراك المستحق هلل        

 بتارٌخ      /    /             -----------------------باإلٌصال رقم        
 .                  /  وذلك عن المدة من        /    /               إلى      /         
                  تنتهـً فً      /    /               . ------------------------------------وتعتبر هذه الشهادة سارٌة المفعول لمــدة        

 خاتم شعار الجمهورٌة                                                                                                

 أعـد بمعرفة                          روجع                             ٌعتمــد،           

                           
               /      /                                                  /                                    /     / / 

 
 
 
 

  الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي

 --------------------------------صندوق العاملٌن بالقطاع 
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 ( 554( قرار وزاري رقم )203نموذج رقــم )                                                                                     

 2007لسنة 
 
 
 
  
 
 

-----------------------------------:وحــــــدة                                                                                                         

----------------- 

                                                                                                   
 

   طلب إشــــــتراك لعمال المقاوالت

 

 -:بٌانات المإمن علٌه   
 

 -------------------------------------------------الرقـــم القومــــً: ------------------------------------------------------------------------الرقــم التؤمٌنـــً:   

 --------------------------------------------------الحالة اإلجتماعٌة:------------------------------------------------------------------------اإلســــــــــــــــم :   

     ----------------------------------------------------------- تارٌــــخ المٌـالد :   

 

 -:بٌانات اإلشتراك   
    

 ----------------------------------------------------- المهنة :   
 ----------------------------------------- /                           مستوى المهارة:   تارٌخ بدء اإلشتراك:    /    
 %----------------------- تارٌخ بداٌة العجـــز:    /    /                           نسبــة العجــــز:   
 

 -بٌانات محل إقامة المإمن علٌه:   
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- شارع / حارة :----------------------------------------- عقار رقم :   
 ------------------------------------ ظة:محاف   -------------------------------------- قسم / مركــز :---------------------------------------- شٌاخـــــة :   

  

   -------------------------------------------------------- تارٌخ تحرٌر الطلب:    /    /                   توقٌع المإمن علٌح:   

 

 -بٌانات تسلٌم طلب اإلشتراكات:   
--------------------- إســـم المستلم  ال ً:/   /          قدٌم الطلب للمكتبتارٌخ ت ---------------------------- رقم الطلب :   

--------------------------- 
 روجل الٌـــاً بمعرفة ســجــــل الٌــاً بمعرفة ٌعتمـــــــد المراجــــــل أخصائً اإلشتراكات

 اإلسم/ 
 

 التوقٌل/
 
 

 التارٌخ/ 

 اإلسم/ 
 

 التوقٌل/
 
 

 التارٌخ/ 

 إلسم/ ا
 

 التوقٌل/
 
 

 التارٌخ/ 

 اإلسم/ 
 

 التوقٌل/
 
 

 التارٌخ/ 

 اإلسم/ 
 

 التوقٌل/
 
 

 التارٌخ/ 

 

 الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي
 صندوق العاملين بقطاع األعمال

اصالعام  والخ
 

 ----------------------------------------------------              منطقة
 

 -----------------------------------------------------              مكتب
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 2007(  لسنة 554( قرار وزاري رقم )205نموذج رقــم )
 
 

 

   مكتب التؤمٌنات المسجل به ألول مرة

 ---------------------------------------------منطقة:

 ----------------------------------------------مكـتب:

 

 تارٌخ بدء اإلشتراك:    /    /

 

 -مجموع المدد السابقة " بالحروؾ ":

 ------------------------------------------شهــور

 ------------------------------------------سنوات

 

 مختص االشتراكات                 روجل

 
------------------------------------------                  ------------------------------------------ 

 

 
 

 مدٌر المكتب                                             
 

                                    ------------------------------------------ 

 

 تارٌخ اإلصدار    /    /  
 
 

   العامل باستالم البطاقةتوقٌع   

 الهٌئة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعً 
 صندوق العاملٌن بقطاع األعمال

 العام والخاص 
 
 

 ---------------------------------------------منطقة: 

 ----------------------------------------------مكـتب: 

 
 
 

 بطـــاقة تؤمٌنٌة لعامل مقاوالت
 
 

 -----------------------------------------------------------ومً:الرقم الق

 

 -----------------------------------------------------------الرقم التؤمٌنً:

 

 -----------------------------------------------------------اسم المإمن علٌح:

 

 جنٌح -----------------------------------فئة اإلشتراك:
 

 ---------------------مستوى المهارة:  ----------------------------المهنـــة:

 

   تارٌخ تحدٌد المهارة:   /    / 

 

 ------------------سنة --------------------ٌعمل بالبطاقة من شهر 

                                               

 ------------------سنة -------------------- حتى نهاٌة شهر

 
 
 
 

 

 

 ) انظر خلفه (   

 
 

 خاتــم
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 شهر
 

 شهر رقم اإلٌصال
 

 شهر رقم اإلٌصال
 

 رقم اإلٌصال

 منطقة
      

 خاتم           
     

 منطقة تارٌخ اإلٌصال

      
 خاتم           

    

 منطقة تارٌخ اإلٌصال
      

 خاتم           
     

 لتارٌخ اإلٌصا

 مكتب
 

 مكتب المبلػ
 

 مكتب المبلػ
 

 المبلػ

 شهر
 

 شهر رقم اإلٌصال
 

 شهر رقم اإلٌصال
 

 رقم اإلٌصال

 منطقة
      

 خاتم           
     

 تارٌخ اإلٌصال
 منطقة

 خاتم            
     

 منطقة تارٌخ اإلٌصال
      

 خاتم           
     

 تارٌخ اإلٌصال

 مكتب
 

 مكتب المبلػ
 

 مكتب ػالمبل
 

 المبلػ

 شهر
 

 شهر رقم اإلٌصال
 

 شهر رقم اإلٌصال
 

 رقم اإلٌصال

 منطقة
      

 خاتم           
     

 تارٌخ اإلٌصال
 منطقة

 خاتم            
     

 منطقة تارٌخ اإلٌصال
      

 خاتم           
     

 تارٌخ اإلٌصال
 
 
 

 مكتب
 

 مكتب المبلػ
 

 مكتب المبلػ
 

 المبلػ

 شهر
 

 شهر اإلٌصال رقم
 

 شهر رقم اإلٌصال
 

 رقم اإلٌصال

 منطقة
      

 خاتم           
    

 تارٌخ اإلٌصال
 منطقة

 خاتم             
    

 منطقة تارٌخ اإلٌصال
      

 خاتم           
    

 تارٌخ اإلٌصال

 المبلػ مكتب المبلػ مكتب المبلػ مكتب

 

 إرشــــــادات  
 ٌحافظ على هذه البطاقة على المإمن علٌح أن -1  
 -ٌتعٌن تقدٌم هذه البطاقة إلى المكتب فً الحاالت األتٌـــة : -2  

 عند انتهاء فترة هذه البطاقة . -     
 عند استحقاق صرف آي من الحقوق التؤمٌنٌة  -     
بما ال ٌجاوز تإدي االشتراكات شهرٌاً اعتباراً من بدء اإلشتراك وحتى انتهاء مدة سرٌان البطاقة  -     

 الشهرٌن التالٌٌن النتهائها.
 وفً حالة عدم الســداد حتى نهاٌة هذه المدة ٌعد قرٌنح على عدم االشتغال.      
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( 554قرار وزاري رقم )(  مكررا 294نموذج رقم )                                                               
 2007لسنة 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------- إســـــم المنشــؤة:                                                               

 -------------------------------------------------------------------------رقـم المنشــــــؤة:                                                                
 
 
   

 -----------------------------------------------------------بٌـــــــان بالعمالة المإمن علٌها بالمنشــؤة وتعمل بعملٌة/

 ----------------------------------------- بمكتب /--------------------------------------------المشــــترك عنها برقـــم /
5972009992009 

 

 اإلســــــــــم م
الرقم 
 التؤمٌنً

 المهنـــــة
تارٌخ 
 اإللتحاق

تارٌخ 
 اإلنتهاء

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ومهنهم بعالٌة كانت ضمن العمالة التً قامت بتنفٌذ األعمال المسندة إلٌنا  مالعمالة الموضحة أسمائه   
 بالعملٌة المذكورة  

 خالل الفترة من     /     /               حتـــــى     /      /     
     

 ــناد صاحب العمل ) المقاول (                                                       جهة اإلســ    
 
 

 بٌانات العمالة الموضحة عالٌة صحٌحة و مإمن علٌهم بالمنشؤة رقم   /       
بإســـــم /                             ولم ٌتم إدراج أٌاً منهم فً بٌان مقدم عن عملٌة أخرى بخالؾ  ذه    

 ــــن / دائـــــــن العملٌة خالل الفترة المقدم عنها  ذا البٌان ورصٌد المنشـــؤة الحالً مـدٌ
 جنٌه .-------------------------------------بمبلػ 

 

 المختص                 المراجــــــــــل           رئٌس قسم المعلومات              ٌعتمـــــــــــد       
 مــــدٌر المكتب                                                                                                

                                                                                      
 
 

 الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي 
صندوق العاملين بـ

 -----------------------------------------------منطقة: 

 -----------------------------------------------مكتب :
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 2007(  لسنة 554( قرار وزاري رقم )297نموذج رقــم )                                                                                     
 
 
 
  
 
 

                                                                                                                                                                                      
   إخطـــــــار عن عملٌة مقاولـــــــة

 
 ---------------------------------إسم المقاول:   ----------------كود نوعٌح الرقم:  ------------------------قاول:الرقم التؤمٌنً للم   
 ----------------------------إسم جهة اإلسناد: ----------------كود نوعٌح الرقم: --------------------الرقم التؤمٌنً لجهة اإلسناد:   
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : نوع العملٌة   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- إسـم العملٌة :   
 
 -:نات مستند اإلسنادبٌا   
    
 ------------------------------------ الرقم :    ------------------------------------------------------------------نوع المستند :    
 تارٌخ المستنـــــد:    /    /                              
                      تارٌخ البـــــــــدء:    /    /         
 تارٌخ اإلنتهـــــاء:    /    /   
 -----------------------------------فقط  ----------     ---------  % القٌمة المبدئٌة)الكلٌة( للعملٌة:---------------نسبة األجــــور:   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------عنوان العملٌة :   
 ------------------------------------------------------شارع /               -----------------------------------------عقار رقم :    
 ------------------------------- محافظة:   ------------قسم / مركــز       -----------------------------------------شٌاخـــــة :    
  ------------------------------------------------------------------------------------هل تحتوي العملٌة على بنود:  نعم / ال    
 

                                                  التوقٌــــــل                                                                                                                        
    

                                                                                                           ---------------------------------------
---------- 

 
 :    /   /   صندوق المختصتارٌخ ورقم الورود لمكتب ال   
 1333( المرافق للقرار الوزاري رقم)    ( لسنة 4% من الجدول رقم ) ----------------نسبة العمالة المقررة   

 
  ------------------     ------------إلشتراك  %   قٌمة األجـــور إلى فئة ا -----------------نسبة اإلشتراك   
 ------------------     ------------قٌمة اإلشتراكات المستحقة:               -----------------------عدد شهور التنفٌذ   
 ------------------------------------ د:ٌعتم   --------------------------روجــع:   ---------------------------أعــــــــد بمعرفة:   
 
 
 .ة المكتبتسلم صورة من هذا اإلخطار لصاحب العمل مدوناً بها نسبة األجور المحددة بمعرف   
 

 ) توقٌع المقاول باإلستالم والعلم بنسبة األجور (                           تارٌخ التوقٌع بالعلم             
                 (                                        /    /                                     )13 

 
 13بتارٌخ     /    /                ---------------------------إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول صادر رقم    
   ) أنظر خلفه (    
 
 

 
 

 الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي
 صندوق العاملين بقطاع األعمال

 ----------------------------------------------------              منطقة
 
 

 ---------------------------------------------              مكتب

 جنٌه قرش

 جنٌه قرش



                                                                        8012 سبتمبرجتماعٌة                                                                 مذكرات فً التؤمٌنات اإل      
 المذكرة الثانٌة والعشرون

 

 ليلي هحود الوزيري    –ًظام التأهيي االجتواعي للعاهليي في هجال الوقاوالت والبٌاء والتشييد وعوال الوحاجر والوالحات   هحود حاهد الصياد 

                     w: www.elsayyad.net                        67/67       5531لسٌة  35في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن 

 

 إرشــــــــادات

 
 

( ٌتبع 4ة أجور للعملٌة المعروضة على المكتب بالجدول رقم ) فً حالة عدم وجود نسب   

 -المكتب األتً:
 

 تحدٌد نسبة أجور بصفة مإقتة استرشاداً  ألقرب عملٌة مشابهة بالجدول . -5

 . 152اتخاذ إجراءات عرض العملٌة على اللجنة الفنٌة وفقاً الختصاصها المحدد بالمادة  -1

 لنسبة خالل  ال ة أٌام من تارٌخ ورود القرار .إخطار المقاول بقرار اللجنة بتحدٌد ا -0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


