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 مقدمة

إىل نشـ  قععميـ     احلكـو   للعـع ل  اعلطاـع    جتمـعي   االيسعى صـدوق  التـني     

قكـاا ييـع ا الاطع ـل التني يديـل     جتمـعي   االلوى املهتم  مبجعل التني    التني يين الوي 

 إىل كل أس ا  ص يل. ا توتأن احلمعيل التني يديل قو  اعيتبعرلوى أ  ا  اجملتمع 

ــال    ــعذ لـ ــعون قحتطيطـ ــعري      يسـ ــوا اتـ ــه يل املدعطـ ــوقا الشـ ــبال الدـ ــوض  ةـ أن أقـ

 .الدوقا يفنوقشت  اليت تةمدل أهم األسئلل  2/12/2017

 
 

رئيس صندوق التأمني 
 الجتماعيا

 يللعاملني بالقطاع احلكوم
 

 "حممد سعودي قطب"
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 فهــــــــرس

 
 املوضوع م
 األسئلة 1

2 

  :املرفقات
 .التغايل التني يديل حمعض ا يف •
 .2017الكتب الوقريل اليت صورت خالل يعض  •
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 (5مادة )
 ط/5/ 1السؤال رقم 
 ؟لا شع لنيمبكع  للمعيد حتويو أج  االشرتاك األسعسى كيف يتم 

 اإلجابة
لسـدل   79   االجتمـعي  الصـع ر اعلطـعنون    ني ن قعنون الت 5يدص البدو ط  ن املع ا 

 :يل  انه 1975

 ه: كــل  ــع عصــل يليــه املــن ن يليــه  ــن  طعاــل نطــوى  ــن جهــل يملــاالشــكا   أجــر -ط

 : األصلى قيشمل هصليل لطعء يملألا

 : ق يطصو اه،  ياألساس األجر -1
األج  املدصوص يليه  ى اجلواقل امل  طل ادظم التوظف اعلدسبل للمن ن يلـيهم   -أ

( ق ع يةعف إليـه  2 ن العع ل  اعجلهعت املدصوص يليهع  ى البدو )أ(  ن املع ا )

يةــعف إليــه  ــن   ــن يــالقات خعصــل أق األجــ  املدصــوص يليــه اعطــو العمــل ق  ــع 

يالقات  ستبعواذ  ده العدعص  التى ععتـ  جـاءاذ  ـن األجـ  املـتغذ ، قالـ  اعلدسـبل        

للعــع ل  الــاين عــ ااهم اعجلهــعت املشــعر إليهــع يالقــل عععقويــل أق ي ضــيل  ســب 

 األحوال.

شرتاك األسعسى للمن ن يليهم اخلعضع  ألحكـعض  القاستادعًء ممع عطوض يتحو  أج  ا

 ق طعذ ملع يلى: 2015لسدل  18اخلو ل املونيل الصع ر اعلط ار اطعنون رقم قعنون 

اعلدسـبل للمـن ن يلـيهم املوجـو ين اعخلو ـل       30/6/2015األج  األسعسـى  ـى    -1

  ى هاا التعري .

يتحـو  األجـ     30/6/2015اعلدسبل للمن ن يليهم الاين يلتحطون اعخلو ـل اعـو    -2

ه ق اراذ  ـن قييـ  التني يدـعت اعلتدسـي   ـع      األسعسى هلم ق طعذ للجوقل الاى يصور ا

 قيي  املعليل.

( ســدويعذ  ــى أقل  %9( نســبل ) 2( ، )1قيةــم إىل األجــ  املشــعر إليــه اعلبدــوين ) 

 يوليو  ن كل يعض  دسوال إليه  ى شه  يونيو السعا .

 تطبيقه االجتماعي وجمال نينظام التأم
 والتعاريف
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األج  املدصوص يليه اعطو العمل ق  ع يا أ يليه  ن يالقات  ستبعواذ  ده العدعصـ    -ب

عت  جاءاذ  ن األجـ  املـتغذ اعلدسـبل للمـن ن يلـيهم املدصـوص يلـيهم  ـى         ع اليت

 (.2البدوين ) ب ، ج (  ن املع ا )

 :يما يأت ياألجر األساس مجيع األحوال يراعى يف و يف
ــدو     ــى ق األقصــى الس ــع  ــى       ييتحــو  احلــوان األ ن ــل  دهم ــ  اطيمــل ك ــاا األج هل

1/7/2014. 

(  دسـوال إىل كـل  دهمـع  ـى     %10 ن كل يعض ادسـبل ) قيتم ييع عهمع سدويعذ أقل يوليو 

حتويــو احلــوين املشــعر إليهمــع ي ايــى جــ  كــل  ــن احلــوين  شــه  يونيــو الســعا  ، ق يف

 إىل أق ب يش ا جديهعت. ياأل نى قاألقصى الشه 

أ( إاا كعن األج  كله حمسواعذ اعإلنتعج أق اعلعمولل  يعت  هاا األجـ   /1مب ايعا البدو )

 سيعذ.أج اذ أسع

  : األخص املن ن يليه قيلى ه ع عصل يلي  قيطصو اه اعق :األجر املتغري -2

 احلوا ا. -أ

 العموالت. -ب

 .الوهبل -ج

ض قيي  التني يدعت  البوالت -  جملس الويراء ادعء يلى ي  عو  رئيس  ق

 البوالت التى ال ععت  يدص ا  ن يدعص  أج  االشرتاك.

 األجور اإلضع يل. -هـ

 عع يل.الهو  غذ اجلالتعويض ين  -ق

 إيعنل غالء املعيشل. -ي

 جتمعييل.الالعالقات ا -ح

 جتمعييل اإلضع يل.الالعالقا ا -ط

 املدح اجلمعييل. -ي

 ا اجلمعييل.نياملكع   -ك

 راعح.ألنصيب املن ن يليه  ى ا  -ل

  األسعسى.  ع يا  يلى احلو األقصى لألج  -ض



 

 ــــــــــ( 83 / 7)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 

للعاملين بالقطاع الحكوميجتماعي االصندوق التأمين   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(202)27957763  :+(    فاكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  

 

 .األج  ايدعص  هاالتني يدعت ق اراذ اطوايو حسعب   قيصور قيي
 

املـن ن   إليـه  العمل األصلى جبهـل العمـل األصـليل العمـل املدتـوب     قيعت   ى حكم 

 . اخل البال  يليه طول الوقت أق املععر إليه

 

ين احلو األ نى لألجـور ادـو    االشرتاك ق ى مجيع األحوال يتع  أال يطل أج  

 "ق طعذ لطعنون العمل.

الصـع ر اتدفيـا أحكـعض     2007لسـدل   554 ن ق ار قييـ  املعليـل رقـم     18قعدص املع ا 

قاملسـتبولل اطـ ار قييـ      1975لسـدل   79قعنون التـني   االجتمـعيى الصـع ر اعلطـعنون رقـم      

 يلى انه: 2017لسدل  310التةع ن االجتمعيى رقم 

نطـوي  ـن جهـل    كل  ع عصل يليـه املـن ن يليـه  ـن  طعاـل      االشرتاك يطصو انيج   "

 يمله األصليل لطعء يمله األصل  قيشمل :

 أقالذ : األج  األسعسى ، قيطصو اه :

للوقلل قاهليئعت العع ل قالطاع  العـعض   اإل ارياعلدسبل للمن ن يليهم العع ل  اعجلهعي  -1

 ققاع  األيمعل الععض الاين ع ااهم جبهعت يملهم يالقل يمل الئحيل: 

 اجلواقل امل  طل ادظم التوظف ق ع يةم إليه  ن يالقات.  يفاألج  املدصوص يليه 

للوقلل قاهليئعت العع ـل ممـن خةـعوا      اإل ارياعلدسبل للمن ن يليهم العع ل  اعجلهعي  -2

 ألحكعض قعنون اخلو ل املونيل.

 يفاعلدسبل للمن ن يليهم املوجو ين اعخلو ل  30/6/2015 يف األسعس األج   -أ

 هاا التعري .

يتحـو  األجـ     30/6/2015اعلدسبل للمن ن يليهم الاين يلتحطون اعخلو ـل اعـو    -ب

 ( امل   .13هلم ق طعذ للجوقل رقم ) األسعس 

سدويعذ يف أقل يوليو  ن كـل   %9قيةم إىل األج  املشعر إليه اعلبدوين )أ( ، )ب( نسبل 

 ــن األجــ  ، يلــى أن عســتطاع  يف شــه  يونيــو الســعا  األسعســ يــعض  دســوال إىل األجــ  

 املتغذ.

( الـاين عـ ااهم   2،  1اعلدسبل للمن ن يليهم العع ل  اعجلهعت املشعر إليهع  اعلبدوين ) -3

 جبهعت يملهم يالقل يمل عععقويل أق ي ضيل : 
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األج  املدصـوص يليـه اعطـو العمـل ق ـع يإةـعف إليـه  ـن يـالقات أق ييـع ات  سـب            

ــه العدعصــ     ــو     ععتــ  جــاءاذ  الــيتاألحــوال  ســتبعواذ  د   ــن األجــ  املــتغذ أق األجــ  الي

 .املستح 

للمن ن يليهم العع ل  اعلطاع  اخلعص قاملشتغل  اعأليمعل املتعلطل خبو ل  اعلدسبل -4

 املدعيل قأ  ا  أس ا صعحب العمل الاين يعملون لويه ق يعوهلم: 

  األج  املدصوص يليه اعطو العمـل ق ـع ياـ أ يليـه  ـن يـالقات  سـتبعواذ  دـه العدعصـ         

 ععت  جاءاذ  ن األج  املتغذ. اليت

 األج  األسعس   ع ينيع : يفق ى مجيع األحوال ي ايى 

جديهـعذ شـه يعذ  قيـتم     180اطيمـل   1/7/2016 يفيتحو  احلو األ نـى هلـاا األجـ      -أ

شـه  يونيـو    يف دسـوال إليـه    %10أقل يوليـو  ـن كـل سـدل ادسـبل       يفييع عه سدويعذ 

 السعا .

جديهـعذ شـه يعذ قيـتم     1240اطيمل  1/7/2016 يفيتحو  احلو األقصى هلاا األج   -ب

 .شه  يونيو السعا  يف دسوال إليه  %10أقل يوليو ادسبل  يفييع عه سدويعذ 

 األقصى الشه ي إىل أق ب يش ا جديهعت. ين األ نى ققي ايى ج  احلو

أق اعلعمولــــل  يعتــــ   مب ايــــعا البدــــو )أ(  إاا كعنعألج كلــــه حمســــواعذ اعإلنتــــعج      -ج

 هاااألج أج اذ أسعسيعذ مبع ال جيعقي احلو األقصى املشعر إليه سدويعذ. 

 ثعنيعذ : األج املتغذ ، ق يطصو اه:

  ع عصل يليه املن ن يليه قيلى األخص : اعق 

 احلوا ا. -1

 العموالت. -2

 شنينهع الش قط اآلعيل: يفالوهبل ،  تى  عوا  ت  -3

يو عهع يمالء املدشـنيا يلـى أسـعس نسـبل  ئويـل      أن يكون قو ج ى الع ف انين  -أ

 حمو ا  طو عذ  ن املبعلغ املستحطل يلى العمالء.

 أن يكون هلع صدوق   شرتك اعملدشنيا عوضع  يه حصيلتهع لتوييعهع ا  العمعل. -ب

أن يكون هدـعك قوايـو  تفـ  يليهـع اـ  رب العمـل قالعمـعل حتـو  مبوجبهـع           -ج

 كيفيل عوييعهع يليهم.
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ق طـعذ لطـ ار   االشـرتاك   ـن أجـ     ا ال ععت  جـاءً  التعليل يمع يوا البوالت  البوالت ،  -4

 : 1984لسدل  679رئيس جملس الويراء رقم  

 الـيت قاول السف  قاول حةور اجللسـعت قغذهـع  ـن البـوالت      االنتطعلاول  -أ

عص ف للمن ن يليه  طعال  ع يتكلفه  ن أيبعء عطتةيهع أيمعل قظيفته قيستادى 

  ن ال  اول التمايل.

عصـ ف   الـيت اول السكن قاول امللبس قاـول السـيعرا قغذهـع  ـن البـوالت       -ب

  طعال  اايع ييديل. 

عسـتح  نتيجـل نـوب املـن ن يليـه اعـض الوقـت  اخـل جهـل           الـيت البوالت  -ج

 ع.يمله األصليل أق خعرجه

 عستح  للمن ن يليه ملواجهل أيبعء املعيشل خعرج البال . اليتالبوالت  -د

االشـرتاك  قيمـل أجـ    االشرتاك قيشرتط أال جيعقي جممو  البوالت املستبعوا  ن أج  

 للمن ن يليه.  األسعس 

 األجور اإلضع يل.  -5

 عع يل.الهو  غذ اجلالتعويض ين    -6

 إيعنل غالء املعيشل.  -7

 جتمعييل.قات االالعال  -8

 جتمعييل اإلضع يل.العالقا اال  -9

 املدح اجلمعييل.  -10

 املكع آت اجلمعييل.  -11

 األراعح. يفنصيب املن ن يليه   -12

 .األسعس  ع يا  يلى احلو األقصى لألج    -13

 .األسعس مل يتم ضمهع لألج   اليتالعالقات اخلعصل    -14

، قاحلــو األ نــى االشــرتاك قيعتــ  يف حكــم األجــ  املــتغذ الفــ   اــ  األجــ  حمــل  

 املط ر قعنونعذ.  

 25320املـتغذ  اواقـع   االشـرتاك  يكون احلو األقصى ألج   1/1/2016قايتبعراذ  ن 

 ــن احلــو  %15اوايــل كــل ســدل  يال يــل ادســبل    يفســدويعذ، قيــاا  احلــو األقصــى   عذجديهــ
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ي ايـى   السـدوي نهعيل السدل السعاطل ، ق ـى حتويـو احلـو األقصـى      يف األقصى هلاا األج 

 إىل أق ب يش ا جديهعت. الشه يج  احلو األقصى 

يــن  1/7/2016 يف االشــرتاك ق ــى مجيــع األحــوال ي ايــى أال يطــل إمجــعل  أجــ   

نهعيل  يف ن احلو األ نى هلاا األج  سدويعذ  %25جديه شه يعذ قياا  هاا احلو ادسبل  400

سدويعذ ، يلى أال يطل  يـن    %10ملوا مخس سدوات ، ثم ععول الايع ا إىل  السدل السعاطل 

 ".املشعر إليه احلو األ نى لألجور ادو  ق طعذ لطعنون العمل

االشـرتاك  قوايو حتويو  ـو   اشنين  2007لسدل  2قيطةى كتعب  قرى الصدوق  رقم 

 أنه: يلى للعمعلل املنقتل

قاملعــول  1975لســدل  79(  ــن قــعنون التــني   االجتمــعيى رقــم 2عطةــى املــع ا ) "

انين خيةع لطعنون التني   االجتمعيى كل  ن ع ااه يالقـل   2001لسدل  19اعلطعنون رقم 

 ارى للوقلـل سـواء كعنـت يالقـتهم اهـع يالقـل الئحيـل أق        يمل اإحوى قحوات اجلهعي اإل

 .أق ي ضيل عععقويل قسواء كعنت  ائمل أق  نقتل

(  ــن اات الطــعنون اــنين " حتســب االشــرتاكعت التــى ين يهــع  125قعطةــى املــع ا )   

صعحب العمل يلى أسعس  ع استحطه املن ن يليه  ن أج  خـالل كـل شـه  قي ايـى  ـى      

حســعب األجــ  حتويــو يــو  أيــعض العمــل  ــى الشــه  اــاالث  يو ــع اعلدســبل ملــن يتطعضــون   

 000000رتاكعت ين املو  التى ال يستح  يدهـع أجـ    أجورهم  شعه ا قال عن ى أيل اش

". 

،  6/1985،  17/1976ققــو ســب  أن أصــور الصــدوق  يــوا كتــب  قريــل أرقــعض )     

 ( اشــنين ضــ قرا إخةــع  العمعلــل املنقتــل 15/2001،  9/2001،  2/1999،  16/1990

 ألحكعض قعنون التني   االجتمعيى.

دوق   ــن يــوض التــااض الوحــوات اإل اريــل  قنظــ اذ ملــع عالحــد للســع ا  فتشــى الصــ    

 عليــل اصــفل  قريــل    97اإ ســعك ســجالت  دتظمــل هلــاو الفئــل قيــوض اســتيفعء اســتمعرا        

 0ق دتظمل

قح صــعذ  ــن الصــدوق  يلــى احلطــو  التني يديــل للعمــعل املــنقت  يهيــب الصــدوق      

لـل املنقتـل   اعجلهعت اإل اريل اة قرا إ سعك سجالت  دتظمل يسجل اهع كع ل حعالت العمع

أق اعليو يل أق اعطو  قيطيو اهع يو  أيعض العمل الفعليل قاألجور املدصـ  ل يـن هـاو األيـعض     
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قرقم قععري  املسـتدو املـعىل الـاى صـ  ت اـه هـاو األجـور قرقـم قعـعري  شـي  سـوا             

 ". عليل اصفل  قريل ق دتظمل 97االشرتاكعت  ع ض قرا استيفعء االستمعرا 

االشــرتاك اشــنين اشــنين حتويــو أجــ   2008( لســدل 9رقــم )الصــدوق  ععليمــعت قعطةــى 

 يلى : قأج  عسويل احلطو  التني يديل للعمعلل املنقتل قاملعيد  مبكع نيا شع لل

ــني   اإلجتمــعيى قحســعب قصــ ف    يلــى األجهــاا امل تصــل  " حســعب إشــرتاكعت الت

ار ا اطعنون التـني    احلطو  التني يديل للعمعلل املنقتل يلى أسعس قوايو حتويو األج  الو

املشعر إليهمع  قن   ايعا ألج  الدظذ  2007لسدل  554اإلجتمعيى قق ار قيي  املعليل رقم 

 "قيلغى  ع خيعلف ال   ن أحكعض.

 :وفقا ملا تقدم

األسعسى اعلدسبل للمن ن يليهم الـاين عـ ااهم جبهـعت يملـهم     االشرتاك أج   يتحو 

املدصــوص يليــه اعطــو العمــل ق  ــع ياــ أ يليــه  ــن  يالقــل يمــل عععقويــل أق ي ضــيل اــعألج 

 .يالقات  ستبعواذ  ده العدعص  التى ععت  جاءاذ  ن األج  املتغذ

إاا كعن األج  كله حمسواعذ اعإلنتعج أق اعلعمولل  يعت  هاا األج  أجـ اذ   أنه  ايعا  ع 

يلى الـ  يعتـ  أجـ     األسعسى ق ع يا  االشرتاك قمبع ال جيعقي احلو األقصى ألج   أسعسيعذ

 . تغذ
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 (18مادة )

 18/5/ 2السؤال رقم 
ج ميـل   يليـه يف حكـم  اعلفصـل  ـن قبـل جهـل العمـل لل     نهـعء خو تـه   إ ن ن يليـه    

يسـتح   كاـ   ـن يـعض  متـى     أاعـو   املعـع  صـ ف  لالـب  اعطوض  خملل اعلش ف قاأل عنل ثم

 ؟ععري  عطويم طلب الص ف نينه مل يبلغ سن الست  يفاهاو احلعلل يلمعذ  املعع  يف

 اإلجابة
يلـ    1975لسـدل   79 ن قعنون التع   االجتمعي  الصع ر اعلطعنون  18دص املع ا ع

 :انه

 -:احلعالت اآلعيل يف يستح  املعع "

1- ...... 

2- ...... 

3- ...... 

4- ...... 

اشـ ط   ،(1،3) ينالبدـو  يف خو ل املـن ن يليـه لغـذ األسـبعب املدصـوص يليهـع       انتهعء -5

شـه اذ قأال يكـون خعضـععذ لتـني   الشـي وخل       240 عليـل ال عطـل يـن     اشـرتاك عوا    ـوا  

ععري  عطويم طلب الص ف. يف قالعجا قالو عا
 

 

6- ...... 

 :نهأ ن اات الطعنون يلى  25عدص املع ا ق

 يف املعاشات والتعويضات
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قيسـتح    ،ه سـبب االسـتحطع    يـ  نشـني  الـاي اذ  ـن أقل الشـه    ايتبعريستح  املعع  "

 الـاي  ـن أقل الشـه     18(  ن املـع ا  5البدو ) يف املعع  لتوا   احلعلل املدصوص يليهع

حعلل يوض عطويم طلب الص ف حتى الوغ املن ن يليـه سـن   ، قيف ه طلب الص ف ي قوض

اذ  ـن أقل  ايتبـعر املعـع    سـتح  هـاا  ،  يثبـوت العجـا الكع ـل أق ققـو  الو ـعا      الست  أق

  "ه إحوى الوقعئع املشعر إليهع. ي حتططت الايالشه  

 

 :وفقا ملا تقدم

(  ن املـع ا  5هاو احلعلل ق طعذ ألحكعض البدو ) يتم  ث ش قط استحطع  املعع  يف

اسـتحطع    ط ـن قـعنون التـني   االجتمـعيى )املعـع  املبكـ ( ق ـى حعلـل عـوا   شـ ق           18

 املعع  يستح   ن أقل الشه  الاى قوض  يه طلب الص ف.
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 (36مادة )

 36/ 3رقم  السؤال
 15/8/1990سدوات انتهت  ـى   10 ن ن يليه كعن  تاويعذ اعلطوات املسلحل ملوا 

اعلعمــل اإحـوى جهــعت اجلهـعي اإل ارى للوقلــل قانتهــت   قصـ ف يدهــع  كع ـنيا ثــم التحـ     

قي غـب  ـى ر  املكع ـنيا التـى عطعضـعهع       25/11/2017خو ته ابلوغ سن التطعيو اتعري  

ين املـوا العسـك يل قضـم املـوا املـوا العسـك يل للمـوا املونيـل يدـو حسـعب احلطـو             

 التني يديل يلى املوا املونيل  هل له ال ؟

  اإلجابة
 1975لسـدل   79 ن قعنون التني   االجتمعي  الصـع ر اعلطـعنون رقـم     63عدص املع ا 

 يلى أنه:

املع ا السعاطل ثم أييو  يف نتهت اخلو ل العسك يل ألحو املدصوص يليهمإإاا "

 :لعمل خيةعه ألحكعض هاا الطعنون ياب  يليه  ع ينيع 

ستح   كع نيا ق و ويعت ين  وا خو ته العسك يل قمل يكن قو ص  هع اإاا كعن قو  -1

 هاا التني    قن أ اء أيل  بعلغ يدهع.  يف اشرتاكه تحسب هاو املوا ضمن  وا 

 يف اشـرتاكه حسـعب املـوا املشـعر إليهـع ضـمن  ـوا        يف قإاا كعن قو ص  هع قي غـب 

 فطـ ا السـعاطل   عـل قاحـوا نطـواذ     ال يف تع  يليـه ر  املبـعلغ املشـعر إليهـع     يـ  هاا التـني   

هاو الفرتا يكـون   انتهعءقاعو ،انيحكعض هاا الطعنون هخالل ثالث سدوات  ن ععري  انتفعي

( 4للجــوقل رقــم )ق طــعذ  لــه طلــب حســعاهع  طعاــل أ ائــه املبــعلغ املســتحطل يدهــع حمســوال  

 امل ا  . 

حسـبت ضـمن    الـيت خو ته املونيل عسوى حطوقـه يـن املـوا العسـك يل      انتهعءقيدو 

ألحكعض هـاا  ق طعذ  همع قحوا قاحواعيتبعرهاا التني   قاملوا املونيل ا اشرتاكه يف وا 

 الطعنون.

 

 قواعد معاملة املؤمن عليهم
 الذين كانوا من أفراد القوات املسلحة
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"........ 
قوايـو  اشـنين  1989لسـدل   1الطسم الاعلث  ن  دشـور يـعض قيارا التني يدـعت رقـم     قيدص 

 يلى أنه: الاين كعنوا  ن أ  ا  الطوات املسلحل  عع لل املن ن يليهم

لتح  اعمـل خيةـعه   اثم  نتهت خو ته العسك يلااملن ن يليه الاى  :الاعلثالطسم  "

 :اإلجتمعيى لطعنون التني  

إاا كعن املن ن يليه صعحب  كع نيا أق  كع نيا ق و ويعت ين  وا خو ته  -أقالذ:

  -العسك يل  يتبع يف شنينه  ع يلى:

إاا مل يكن قو ص ف املكع عا قاملو ويعت املستحطل ين  وا خو ته العسك يل  -1

 شرتاكه يف التني    قن أ اء أيل  بعلغ يدهع. احتسب هاو املوا ضمن  وا 

إاا كعن قو ص ف  ستحطععه ين املوا املشعر إليهع قكعن ي غب يف حسعاهع ضمن  -2

  -: شرتاكه يف التني    يكون له إعبع  أى ممع ينيعىا وا 

لتحعقه اخالل ثالث سدوات  ن ععري   ار  املبعلغ املشعر إليهع   عل قاحوا نطو -أ      

قاعلدسبل  1/7/1987يتبعراذ  ن اقل   ا اعخلو ل املونيل قال  ملن يلتح  اهع أل

لتحعقه اعخلو ل املونيل قبل التعري  املاكور قمل يكن قو  ةت  وا املن سب  

اهع ألقل   ا  ن هاا التعري   يكون له ح  ال   لتحعقه اسدت  يلى ععري  

لتحعقه اعخلو ل املونيل اخالل املوا املكملل ملوا الاالث سدوات  ن ععري  

قيف مجيع األحوال جيب أن يتم ال   قبل ص ف حطوقه يف عني   الشي وخل 

 قالعجا قالو عا. 

لةمعئم قاملو  أ اء  بلغ حمسوب ين كع ل هاو املوا مب ايعا إضع ل  و  ا -ب   

امل    اطعنون التني    4قال  ق طع للجوقل رقم   اإلضع يل ملوا األج  األسعس

 ن هاا الطعنون  34املع ا   قن التطيو اعلش قط املدصوص يليهع يف  االجتمعي

البدو أ اش ط أن يتم أ اء املبلغ قبل  قال  أثدعء أق اعو املهلل املوضحل يف

 ل قالعجا قالو عا .عني   الشي وخ ص ف حطوقه يف

أق اجلوقل  6هاو احلعلل ا اء املبلغ اعلتطسيط ق طع للجوقل رقم  قجيوي له يف      

قال  مب ايعا ش قط است واض   امل  ط  اطعنون التني   االجتمعي 7رقم 
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، قال يعت  املن ن يليه  شرتكع ين املوا املشعر إليهع إال إاا    7اجلوقل رقم 

 للهيئل امل تصل قبل انتهعء اخلو ل .سوا  أقل  قسط 

خالل  – قن  و  الةمعئم قاملو  اإلضع يل  –طلب حسعب جاء  ن هاو املوا  -ج     

 ن قعنون التني   االجتمعيى  34أق اعو املهلل املشعر إليهع ق طع ألحكعض املع ا 

طع  ن هاا الطعنون ، قال جيوي ملن اختعر األ اء ق  41قمب ايعا أحكعض املع ا 

 هلاا البدو االنتفع  انيى  ن البدوين أ أق ب .

 ى حعلل اعبع  البدو رقم أ يتم ر  املبعلغ إىل إ ارا التني   قاملععشعت للطوات  -3

 املسلحل التى عصور ايعنع  عتموا اال  إىل اهليئل امل تصل .

ئل امل تصل ق ى حعلل اعبع  أى  ن البدوين رقمى ب ق جـ يتم ا اء املبعلغ إىل اهلي       

. 

يدو عوا   إحوى حعالت االستحطع  ق طع لطعنون التني   االجتمعيى عسوى حطوقه  -4

ين  و  اشرتاكه  ى التني   مبع  يهع املوا العسك يل التى مل يص ف  ستحطععه يدهع 

أق التى أ ى التاا ععه يدهع حسب األحوال قال  اعيتبعرهع  وا قاحوا ق طع ألحكعض 

 إليه .الطعنون املشعر 

إاا كعنت املوا العسك يل مل عص ف املستحطعت يدهع أق اعبع  ى شنينهع البدو رقم أ  -5

 تطسم احلطو  التني يديل املستحطل ا  اخلاانل العع ل قصدوق  التني   االجتمعيى 

 امل تص ادسبل كل  ن املوا العسك يل قاملوا املونيل إىل إمجعىل املو  .

 

 :وفقًا ملا تقدم
 ستحطععه ين  وا خو ته العسك يل قكعن ي غـب  ـى    يليه الاى ص ف  للمن ن جيوي -1

  ى التني   إعبع   ع يلى: اشرتاكهحسعاهع ضمن  وا 

ر  املستحطعت التى ص  هع ين  وا خو ته العسك يل   عل قاحوا نطواذ خالل  -أ

حلـول  قبـل  اعخلو ـل املونيـل ، قيـتع  الـ        التحعقـه ثالث سدوات  ن ععري  

ــل  ــ   إىل إ ارا      االســتحطع قاقع ــعا ، قع ــني   الشــي وخل قالعجــا قالو  ــى ع  

التني   قاملععشعت للطوات املسلحل التى عصور ايعنعذ  عتمواذ اال  إىل اهليئل 

 جتمعيى.الطو يل للتني   اال
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ــم    -ب ــوقل )رقـ ــعذ للجـ ــوب ق طـ ــغ حمسـ ــني     (4أق  أ اء  بلـ ــعنون التـ ــ  اطـ امل  ـ

سـك يل التـى   الصـ ف يدهـع مب ايـعا      جتمعيى ين كع ـل  ـوا اخلو ـل الع   اال

إضـع ل  ــو  الةـمعئم قاملــو  اإلضـع يل ملــوا األجـ  األسعســى ، ق ـى حســعب      

هاو املوا ال يتم التطيو اشـ قط حسـعب املـوا السـعاطل املدصـوص يليهـع  ـى        

 ن قعنون التني   اإلجتمعيى ، قعن ى املبعلغ إىل اهليئل الطو يـل   34املع ا 

  عـل قاحـوا خـالل املهلـل املشـعر إليهـع اعلبدـو )أ( أق         للتني   اإلجتمـعيى إ ـع  

ص ف حطوقه  ى عني   الشي وخل قالعجـا   استحطع اعوهع مبع ال جيعقي ععري  

(امل    اطعنون التـني     6قالو عا ، أق يتم األ اء اعلتطسيط ق طعذ للجوقل )رقم 

ملـوا إال   شـرتكع يـن ا   – ى هـاو احلعلـل    –اإلجتمعيى قال يعت  املن ن يليه 

 اخلو ل. انتهعءإاا   سوا  أقل قسط للهيئل التني يديل قبل 

 – قن الةــمعئم قاملــو  اإلضــع يل  –أق طلــب حســعب جــاء  ــن هــاو املــوا   -ج

قعـــن ى املبـــعلغ إىل اهليئـــل خـــالل أق اعـــو املهلـــل املوضـــحل  ـــى البدـــو  أ   

 قمب ايعا اآلعى:

  اإلجتمعيى. ن قعنون التني   34الش قط املدصوص يليهع  ى املع ا  

  امل    اطعنون التني    4عسب املبلغ املالوب ق طعذ  للجوقل رقم

 جتمعي .اال

  ن قعنون التني   اإلجتمعيى. 41  ايعا أحكعض املع ا  

 األ اء ق طعذ  هلاا البدو االنتفع  انيٍى  ن البدوين ) أ ( أق)ب( اختعرقال جيوي ملن 

ق طـعذ  لطـعنون التـني   اإلجتمـعيى      االسـتحطع  عدو عوا   إحوى حـعالت  قإاا   ال     -2

عسوى حطوقه ق طعذ  ألحكعض هاا الطعنون ين كع ل  وا اشرتاكه  ـى التـني   مبـع  يهـع     

 ســب  التاا ععـه املـوا العسـك يل التـى مل يصـ ف يدهـع  سـتحطععه أق التـى أ ى يدهـع         

  ليه. وا قاحوا ق طعذ  ألحكعض الطعنون املشعر إ اعيتبعرهعاألحوال قال  

يتحمل كالذ  ن اخلاانل العع ل قصدوق  التني   اإلجتمعيى امل تص ادسبل  ـع خيـص    -3

كل  دهمع  ـن احلطـو  التني يديـل يـن املـوا العسـك يل قاملـوا املونيـل إىل إمجـعىل          

 .املو 
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قحيث مل يتطوض املن ن يليـه االـب لـ       وبتطبيق ما تقدم على احلالة املعروضة

قيمل املكع ـنيا املسـتحطل يـن املـوا العسـك يل قبـل حلـول قاقعـل االسـتحطع   ـى عـني              

الشي وخل قالعجا قالو عا ين املوا املونيل لاا ال جيوي ر  املكع نيا التى   صـ  هع يـن   

 ونيل  طط. املوا العسك يل قيتم عسويل قص ف املستحطعت التني يديل ين املوا امل
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 (111مادة )
 111/ 4 السؤال

ععمـل جـاء  ـن     قالـوخل لالادـل الـيت     اـ  املعـع  كيف يتم   ايعا حـوق  اجلمـع   

 ؟خعصل لغذ العملالوقت أق احلعصلل يلى إجعيا 

 اإلجابة
 1975لسدل  79 ن قعنون التني   االجتمعي  الصع ر اعلطعنون رقم  111عدص املع ا 

 يلى أنه:

 :احلعالت اآلعيل يف يوقف ص ف  عع  املستح "

يايـو   أق سـعقى قيمـل املعـع    ي يفيمل قاحلصول  دـه يلـى  خـل صـع     نييلتحع  االا -1

قيطصــو اعلــوخل الصــع ى  ، ــإاا نطــص الــوخل يــن املعــع  صــ ف إليــه الفــ    ،يليــه

 االجتمـعي  عت التني   اشرتاك يف  ده حصته جممو   ع عصل يليه العع ل خمصو عذ

 .يدعي   ن كل سدل يف ععري  التحعقه اعلعمل ثم يف قالة ائب

لوائح ملوا عايو يلى مخس  أق غذ جتعريل  دظمل اطوان  أق  ااقلل  هدل جتعريل -2

 اذايتبعرحعلل ع ك  ااقلل هاو املهدل  يف عع ص ف امل يف سدوات  تصلل قيعو  احل 

 "لتعري  ع ك املهدل.  تعل  ن أقل الشه  ال

ــم     180قعطةــ  املــع ا   ــل رق ــ  املعلي ــ ار قيي ــن ق ــدل  554  ــو   2007لس اشــعن الطواي

 :يلى انه 1975لسدل  79املدفاا لطعنون التع   االجتمعي  الصع ر اعلطعنون 

لتحـع  اـنيي يمـل قاحلصـول  دـه يلـى       الحعلـل ا  يف يوقف ص ف  عع  املستح "

 خل صع ى يسعقى قيمل املعع  أق يايو يليه  إاا نطص الوخل ين املعـع  صـ ف إليـه    

تم احلصـول   يـ  الف    ن املعع  قإاا قلت قيمل كالذ  ن املعع  قالوخل ين  عئل جديه

 مبع ال جيعقي هاا الطور. يلى الف    ن املعع 

 يف مــو   ــع عصــل يليــه العع ــل خمصــو عذ  دــه حصــته قيطصــو اعلــوخل الصــع ى جم

 عت عني   الشي وخل قالعجا الو عو قاملكع نيا قعني   امل ض إن قجو قالة ائب.اشرتاك

 املستحقون للمعاش 
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تحـع  اعمـل   اللععري  ا يف ستحطع  املعع  أقاععري   يف قيتم عابي  حوق  اجلمع

 يدعي   ن كل يعض.  يف ثم يتم   اجعل حوق  اجلمع

سـبب  ـن األسـبعب     يول العع ل يلى إجـعيا خعصـل أق إيـعرا أل   قال يرتعب يلى حص

 إيطعف عابي  حوق  اجلمع. 

حعلـل  ااقلـل  هدـل جتعريـل أق غـذ جتعريـل  دظمـل اطـوان  أق          يف كمع يوقـف املعـع   

 يف حعلل ع ك  ااقلل املهدل يعـو  احلـ   قيف  لوائح ملوا عايو يلى مخس سدوات  تصلل

 لتعري  ع ك املهدل. تعل لشه  الاذ  ن أقل اايتبعرص ف املعع  

 :ستادعء ممع عطوضاق

 حوق   عئل جديه. يف جيمع املستح  ا  املعع  املستح  قا  الوخل -أ

جتمع األر لل أق األر ل ا  املعـع  املسـتح  يـن الـاقج أق الاقجـل قاـ  الـوخل         -ب

 " اوقن حوق .

 تقدم:وفقا ملا 

 يأل لغـذ العمـل   يلـى إجـعيا خعصـل    املسـتح  الـاى يعمـل    يرتعب يلى حصول  ال

قيتم عابيـ  حـوق  اجلمـع اـ  املعـع        سبب  ن األسبعب إيطعف عابي  حوق  اجلمع

 . قالوخل  ن العمل يلى ايتبعر أنه يلى رأس العمل

يعمل  يهـع املسـتح  جـاء  ـن الوقـت  ـال يعـول يلـى الـ            احلعالت اليت  لاا  ف

قيتم   ايعا حوق  اجلمع ا  املعع  قالوخل  ن العمل يلـى ايتبـعر أنـه يعمـل كع ـل      

 الوقت.
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 ي( املرفق بقانون التأمني االجتماع3اجلدول رقم )
 ( 3اجلدول رقم ) /5رقم  السؤال

أر لـل  صعحب املعـع  قكـعن املسـتحطون اعملعـع       ققعت ق عا 1/10/2000اتعري  

ع  لت اادل  15/12/2010، ق ى املعع  1/4املعع  قاخت قاستحطت  3/4قاستحطت 

 ـن قـعنون التـني       114املـع ا  الفطـ ا األقىل  ـن   املعع  ق طعذ ألحكـعض   1/2قاستحطت 

يتم عابي  ققعت ق عا األر لل  كيف  21/12/2016قاتعري   ،) قن املسعس( االجتمعي 

 هاو احلعلل؟ قوايو ال   قاأليلولل يف

 اإلجابة
امل    اطعنون التع   االجتمـعي  الصـع ر اعلطـعنون     3رقم  وقل الحظعت اجل عدص

 يلى انه 1975لسدل  79

1- ..... 

ــل إيطــعف  يف -2 ــه   أق حعل ــعق  أق قاــع  عــع  أحــو املســتحط  كل ــنقل إىل ا   اعةــه ي

املستحط   ن  ئل هاا املستح  ، ق ـى حعلـل يـوض قجـو   سـتحط   خـ ين  ـن        

املستحط  اعلفئعت األخ ى  إاا يا  نصيب امل  ق    هاو الفئل يتم ال   يلى اعق

يلى الفئل   ععري  ال   ر  البعق يليه يلى أقصى نصيب له اعجلوقل ق طع للحعلل يف

 :  اجلوقل التعل ح يفالتعليل قال  كله مب ايعا الرتعيب املوض
  

 املعاش عليه فئة املستحق الذى يرد املقطوع معاشه أو فئة املستحق املوقوف

 األر لل

 األقال  -1

 الوالوان. -2

 اإلخوا ق األخوات. -3

 األقال 

 األر لل. -1

 الوالوان -2



 

 ــــــــــ( 83 / 22)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 

للعاملين بالقطاع الحكوميجتماعي االصندوق التأمين   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(202)27957763  :+(    فاكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  

 

 لواناالو

 األر لل . -1

 األقال . -2

 اإلخوا ق األخوات. -3

ر و خصـم  ـع يكـون قـو اسـتح   ـن        أق املعـع   لولـ لقي ايى قبل عدفيا قعيوا أي  

 املستحط .    عع   قن املسعس مبععشعت اعق

3- ..... 

يتحــو  نصــيب املســتح  الــاى يــ   يليــه جــاء  ــن املعــع  مبــع ال جيــعقي احلــو      -4

 األقصى للدصيب ادو  اعجلوقل.

 .هقاع أق حعلل إيطع ه ال ي   املعع  الاى  دح اعلايع ا ين  عع  املورث يف  -5

6- ".... 

ن الطوايو املدفـاا  نياش 2007لسدل  554 ن ق ار قيي  املعليل رقم  182املع ا  قعدص

قاملســتبولل اطــ ار قييــ     1975لســدل  79لطــعنون التــع   االجتمــعي  الصــع ر اعلطــعنون     

 :نهأيلى  2017لسدل  310التةع ن االجتمعيى رقم 

إيمــعل  نتيجــلجائيــعذ يطاــع أق يوقــف كليــعذ أق   الــاياملعــع   يفيــتم ر  الدصــيب  "

أن  اعلتسـعقي يلـى  الطوايو الوار ا اعملوا  السعاطل يلـى املسـتحط   ـن اات الفئـل أقالذ     

 يكون ال  يلى   حلت  كمع يلى :

 املرحلة األويل :

 اعلكع ل أق جائيعذ. استحطوا نصيبهميكون ال   يل  املستحط  الاين 

 املرحلة الثانية :
 حطوا أنصبتهم اعلكع ل  طط. يكون ال   يل  املستحط  الاين است

ق ى حعلل يوض قجو   ستحط   ن اات الفئل يتم ال   يلى املستحط   ن 

 : اآلع خ ى  ع   ايعا الرتعيب األالفئعت 

 

 املعع  يليه ي   الاي ئل املستح   املطاو   ععشه  ئل املستح  املوقوف أق

 األقال  -1 أق املالطل األر لل أق األر ل
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 الوالوان. -2

 اإلخوا ق األخوات. -3

 األقال 
 األر لل أق األر ل. -1

 .الوالوان -2

 الوالوان

 األر ل.  األر لل أق -1

 األقال . -2

 اإلخوا ق األخوات. -3

قي ايى يـوض جتـعقي نصـيب املسـتح  احلو األقـصى لدصـيبه ادـو  اعجلوقل 

 "جتمعيى.( امل    اطعنون التني   اال3رقم )

 

 :تقدموفقا ملا 

ستح   ـن  عـع   قن   اي ايى قبل عدفيا قوايو ال   قاأليلولل خصم  ع يكون قو  .1

يـتم اسـتهالك اجلـاء املسـتح   قن      قاعلتعل املسعس مبععشعت اعقى املستحط  

قبـل إجـ اء يمليـل     األر للاملسعس )قانيكا   ن  عع  صعحب املعع (  ن  عع  

 ال  .

ــاى    .2 ــل املســتح  ال ــل   حيــث ال يوجــو  ســتحط   ــن اات  ئ   قاــع  ععشــه ) ئ

ــاا   ــتم ر  اجلــاء املتبطــ   ــن  عــع    األرا ــل( ل ــلي ــى   األر ل ــو االســتهالك يل اع

يلـى  املستحط   ن الفئل التعليل  ى الرتعيب ) ئل األقال (  يـتم الـ   يلـى االادـل     

امل  ــ   3يلــى احلــو األقصــى لدصــيبهع اعجلــوقل رقــم  هع اعــو الــ  أال يايــو نصــيب

 املعع (. 2/3ي  )اطعنون التني   االجتمع

قحيث يتبطى جاء  ن  عع  األر لـل املطاـو  اعـو الـ   يلـى االادـل  ـى حـوق           .3

املعع ( لاا يتم ر  هاا اجلاء املتبطى يلى األخت حيث أنه ق طعذ جلوقل  2/3)

ال   الاى جعء اععليـه يـ    عـع   ئـل األرا ـل يلـى  ئـل األقال  ثـم الوالـوين ثـم           

 املعع (. 1/3ألخت  ى هاو احلعلل اعو ال   )اإلخوا قاألخوات لاا عستح  ا
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 (126مادة )

 6/126السؤال رقم 

يلى إجـعيا  راسـيل   حعلل حصول املن ن يليه   ن هو امللتاض اني اء االشرتاكعت يف

 ؟   ن قعنون التني   االجتمعي 126(  ن املع ا 3ق طعذ ألحكعض البدو )

 :اإلجابة
 1975لسدل  79 ن قعنون التني   االجتمعي  الصع ر اعلطعنون رقم  126عدص املع ا 

 يلى أنه:

 :عستح  االشرتاكعت ين املو  اآلعيل ق طعذ للطوايو قاألحكعض املبيدل ق ين كل  دهع"

1- ...... 

2- ...... 

يف   صـته يلتـاض صـعحب العمـل     الـدال جازات الدراسية بـدون أجـر يف إلمدد ا -3

صته قين يهـع يلـى    االشرتاكعت قعن ى يف املواييو الوقريل قيلتاض املن ن يليه 

 (.2)الدحو املشعر إليه اعلبدو 

4- ......... 

5- ......." 

 شكاكاتالا حساب قواعد
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  ن اات الطعنون يلى أنه: 129عدص املع ا ق

املواييـو ادـو ا قـ ين كـل      يف ايعنهـع  اآلعـ  يلتاض صعحب العمل اني اء املبـعلغ  "

 : دهع

يلتاض  اليتيلتاض اهع قاحلصل  اليتعت املستحطل ين الشه  قعشمل احلصل االشرتاك -1

لشه  االستحطع  اعلدسبل  تعل أقل الشه  ال يف  ن أج  املن ن يليه قال  اعقتاعيهع

لشه  الص ف  تعل ق ى أقل الشه  ال ،سعس عت املستحطل ين األج  األشرتاكلال

 ذا. عت املستحطل ين األجور املتغشرتاكاعلدسبل لال

2- ...... 

3- ...... 

4- ...... 

5- ...... 

 ـن املبـعلغ املشـعر إليهـع اـني اء       أيأ اء  يف حعلـل التـنيخذ   يف قيلتاض صعحب العمـل 

 ،سدويعذ يـن  ـوا التـنيخذ  ـن عـعري  قجـوب األ اء حتـى نهعيـل شـه  السـوا            ضعيف بلغ إ

 ياملصـ   يادسبل عسعقى سع  اخلصم املعلن  ن البدـ  امل كـا   ضعيفقعسب املبلغ اإل

الــ  يلــى مجيــع  يســ يق ،(%2ه  ةــع عذ إليــه ) يــ يــتع  ســوا  املبــعلغ الــاي الشــه  يف

 .للوقلل قاهليئعت العع ل اال اريهم اجلهعي  ي أصحعب األيمعل مبع

إاا   السوا  خالل مخسل يشـ  يو ـع  ـن     ضعيفقيعفى صعحب العمل  ن املبلغ اإل

 .ععري  قجوب األ اء

..... " 

 

 تقدم:وفقًا ملا 

 112 وا االجعيا اليت متدح للعع ـل ق طـع ألحكـعض الطـعنون رقـم       عألجعيا الوراسيليطصو ا

ــل       1959لســدل  ــل الع اي ــعت قاالجــعيات الوراســيل قاملــدح اعجلمهوري اتدظــيم شــئون البعا

 . املتحوا قالطوان  املعولل قاملكملل له

 ليه:إومن الشروط التي تضمنها القانون املشار 
يدشني يف كل قيارا قكال  يف كل جع عل جلدل لإلجعيات عشكل اط ار  ن الويي   – 1

امل تص أق  وي  اجلع عل قيكون  ن اختصعصهع الدظ  يف الالبعت اليت يتطوض اهع 
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املوظفون حلصول يل  إجعيات  راسيل مب عب أق اوقن   عب ق طع للطوايو 

 املط را . 

 عنت مب عب أق اغذ   عب .حتو   وا اإلجعيا الوراسيل سواء ك – 2

 سدل  يال يل ققت االيفع  . 40أال عايو سن املوظف ين  – 3

 أن يكون أ ة  يف اخلو ل سدت  يل  األقل . – 4

يت سـيطوض  لـ أن عكون اجلهل اع  يتبعهع املوظف يف حعجل  عسل ال  نـو  الوراسـل ا   – 5

 اه .اي يطوض لاهع قأن عكون هاو الوراسل اات صلل قثيطل اعمله ا

 :ييل ما أداء االشكاكاتويراعي بشأن 
املواييو الوقريل، قيف حعلل  االشرتاكعت قعن ى يف يلتاض صعحب العمل  صته يف (1

 اء  بلغ إضعيف عو  ادسبل سع  اخلصم املعلن نيشرتاكعت يلتاض االالتنيخذ يف أ اء ا

، قال   %2اليه  ن البد  امل كاي املص ي يف الشه  الاي يتع   يه السوا   ةع ع 

 ين املوا  ن ععري  االستحطع  قحيت نهعيل شه  السوا .

املواييو ق طع لألحكعض اخلعصل مبو  اإلجعيا  املن ن يليه  صته قين يهع يفيلتاض  (2

 اخلعصل اوقن أج  لغذ العمل.
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 حماضرة 

التأمينية التغطية يف  
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 باستمارة التغطيةاالشكا  حصر مدد 
 اآلعيل: املو  قعشمل األسعس ، األج  يناالشرتاك   و  -1

 قاهليئـعت  للوقلـل  اإل اري اجلهـعي   ـى  قةـيت  الـيت  الفعليـل االشرتاك   و  -أ

 .عني يديعذ الصدوق  عتبع اليت قاجلهعت العع ل

 يـعض، ) اآلخـ   الصـدوق   عني يديـعذ  يتبـع  قاـع   يف قةيت اليتاالشرتاك   و  -ب

 (.خمعاا ا ى، نطل  طعقالت، خعص، يعض، ايمعل

 .االجتمعي  التني   قعنون  ن 34 املع ا ألحكعض ق طعذ املشرتاا املوا -ج

  ــن) احلــ ب ي ــن قخــالل التعــي  اعــو قةــيت قالــيت املةــعيفل املــوا - 

ــع( 31/12/1985 إىل 5/6/1967 ــتبعع   الحظــل   ــو  ــو  اس   ــن الفط

 .املةعيفل قاملوا الفعليل املوا

 :قهى الدعئيل املدعط   ى قةيت قاليت املوا راع اواقع املةع ل املوا -و

 .1/8/1961سوهعج ققدع قاألقص  قأسوان ايتبعراذ  ن  •

 .1/9/1961البح  األمح  قالوا ي اجلويو ق ا قح ايتبعراذ  ن  •

ــعاطعذ(       • ــوا س ــل اجلوي ــ ب مبحع ظــل اإلســكدوريل )العع  ي ــ ج الع ــل ا  ويد

لتبعيتهـع خـالل علـ  الفـرتا      27/2/1990حتـى   1/9/1961ايتبعراذ  ن 

الواقعـل  االشـرتاك  دع ظل  ا قح، قال يتم إضـع ل  ـو  ايتبعريـل ملـو      

 اعو هاا التعري .

 .1/9/1975حمع ظعت سيدعء ايتبعراذ  ن  •

حتى  1/9/1975طدا ا ش   مبحع ظل اإلمسعييليل ايتبعراذ  ن  ويدل ال •

لتبعيتهع خالل عل  الفرتا دع ظل مشعل سـيدعء، قال يـتم    23/2/1979

 الواقعل اعو هاا التعري .االشرتاك إضع ل  و  ايتبعريل ملو  

 ويدل قا ي الدا قن اعلبحذا قالواحـعت البح يـل اـعجلياا ايتبـعراذ  ـن       •

21/12/1982. 
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ي ايى إضع ل املوا االيتبعريل املشعر إليهع اـعلبدو  السـعاطل للعـع ل      كمع •

ــن       ــعراذ  ـ ــون ايتبـ ــعت قاملـ ــاات ادع ظـ ــعض اـ ــع  العـ ــوات الطاـ اوحـ

ــعت    1/9/1975 ــعلبحذا قالواحـ ــ قن اـ ــل قا ي الداـ ــوا  ويدـ ــع يـ ،  يمـ

 .21/12/1982البح يل اعجلياا ايتبعراذ  ن 

ــاا إضــع ل املــوا اال     • ــن  ي ــع ا   ــ    قيشــرتط لإل  ــل التواجــو الفعل يتبعري

ــ  التواجــو       ــع قال يكف ــعر إليه ــه اعدع ظــعت قاملــون املش للمــن ن يلي

الطعنون ؛ ق ن شـنين الـ  يـوض إ ـع ا املـن ن يليـه  ـن إضـع ل املـوا          

االيتبعريــل خــالل  ــو  اإلجــعيات اخلعصــل قاإليــعرا قالتجديــو قالدــوب   

اجو اهـع  خعرج عل  ادع ظعت قاملون قغذهع  ن اإلجعيات التى يتو

 املن ن يليه خعرج عل  ادع ظعت قاملون.

 االســـتبطعء  ـــو  قهـــ  1976 لســـدل 28 للطـــعنون ق طـــعذ املةـــعيفل املـــوا -ق

 قه : قسيدعء الطدعا مبحع ظعت

 . 1975/6/4 حتى 1967/6/5  ن الطدعا حمع ظعت •

 .1982/4/24حتى1967/6/5  ن سيدعء حمع ظعت •

 العـعض  األيمـعل  ققاـع   العـعض  قالطاع  احلكو   الطاع   و  اشنين ي ايى -ي

 اخلـعص  الطاـع    ى قةيت اليت للمو  قاعلدسبل اعليوض، املوا حتسب أن

 عسـب  قال املـوا  اوايـل  عـعري   كـعن  أيـعذ  كـع الذ،  شـه اذ  البوايل شه  عسب

 .كع الذ كعن إاا إال الدهعيل شه 

 املـوا  حتسب التعي ، ععري   ن شه  خالل العمل استالض ععري  كعن إاا -ح

  ـن  املـوا  حتسـب  شـه   اعـو  االسـتالض  عـعري   كـعن  قإاا التعي  ععري   ن

 . العمل استالض ععري 

  ـى  ادسـوال  املـوا  ضـمن  الاـب  كليـعت  خل جيـ   اال تيعي سدل حتسب -ط

 ،46 رقمـ   اعلطـعنون   العمل ععري ) 15/2/1965 اعو كعنت إاا املعع 
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  ـى 1954 لسده 415 الطعنون أحكعض اعض ععويل شنين  ى 1965 لسده 47

 .يدهع املستحطل االشرتاكعت سوا  قجيب الاب(  هدل  ااقلل شنين

حسعب يو  أيعض العمل الفعليـل املشـرتك يدهـع    ي ايى اليو يل اعلدسبل ملو   -ي

 عليـل   97 طط قاستبعع  األيعض غذ املشرتك يدهع قال   ن قاقع االستمعرا 

 .أق كشوف جتميع  و  التشغيل

 اآلعيل: املو  قعشمل املتغذ، األج  يناالشرتاك   و  -2

 للوقلـــل اإل اري اجلهـــعي  ـــى قةـــيت الـــيت الفعليـــلاالشـــرتاك   ـــو  -أ

 1/4/1984  ـن  عني يديـعذ  الصـدوق   عتبع اليت قاجلهعت العع ل قاهليئعت

 .احل  أيهمع املتغذ األج  يناالشرتاك  ععري   ن أق

 يعض) اآلخ  الصدوق  عني يديعذ يتبع قاع   ى قةيت اليتاالشرتاك   و  -ب

 (.خعص ، يعض ايمعل ،

 يدهـع  املشـرتك  املـتغذ  األج  يدعص  ين احتيعط  يدهع ادول املوا -ج

 ق طـعذ  قحتسـب ( الوهبـل  العمولـل،  البـوالت،  احلـوا ا، ) 1/4/1984 قبل

 اآلعيل: للمعع لل

 

 : ع األخا  ى االيتبعر  ع يل 

 قاال رتاضـيل  قااليتبعريـل  اإلضـع يل  املو االشرتاك   وا  ى عوخل •

 االحتيــعط   ــى اعلايــع ا العع ــل اخلاانــل قعلتــاض الةــمعئم ق ــو 

 .املو  هاو حسعب  ن الدعجتل

  ــــن املــــوا يــــن املــــتغذا األجــــور قيمــــل عطــــل أال ي ايــــى •

 املتغذا األجور قيمل  ن %75 ين1985/6/30 حتى1984/7/1

 .1985/84 املعليل السدل خالل
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  ـن  قاحلـوا ا  1/7/1981  ـن  البوالت يناالشرتاك  اوايل ععري  •

1/9/1975. 

 التــــني   قــــعنون  ــــن 34 املــــع ا ألحكــــعض ق طــــعذ املشــــرتاا املــــوا - 

 .االجتمعي 

قالطاـع  العـعض ققاـع  األيمـعل      ي ايى اشنين  ـو  الطاـع  احلكـو      -و

قةيت  ى الطاع   اليتقاعلدسبل للمو   اعليوض،الععض أن حتسب املوا 

عري  اوايـل املـوا   أيـعذ كـعن عـ    كـع الذ، اخلعص عسب شه  البوايل شه اذ 

  قال عسب شه  الدهعيل إال إاا كعن كع الذ.

  .العمل حتسب املوا  ن ععري  استالض -ق

 
 

 االشكا  مدد دلي 
  ينيع : كمعاالشرتاك   و  ملميا املكونل العدعص   ن لكل كو  حتويو

  قطاع / ـ قانون 1

  االشرتاك:  وا له التعاعل الطاع  أق الطعنون قميال

  (:1975 لسدل 79 )قعنون حكو       1

 الطعنون  ن 2 املع ا  ن أ للبدو طبطع العع ل قاهليئعت للوقلل اإل اري اعجلهعي العع لون

 .1975 لسدل 79 رقم

  (:1975 لسدل 79 يـعض )قعنون 2

 "  ن أ"  للبدو طبطع للوقلل اململوكل االقتصع يل قالوحوات العع ل اعملنسسعت العع لون

 .1975 لسدل 79 رقم الطعنون  ن 2 املع ا

  (:1975 لسدل 79 )قعنون خعص 3

 ب اعلبدو الوار ا الش قط  يهم عتوا   الاين العمل قعنون ألحكعض اخلعضعون العع لون 

 خبو ل املتعلطل اعأليمعل املشتغلون قكاا 1975 لسدل 79 رقم الطعنون  ن 2 املع ا  ن

 اليهع. املشعر املع ا  ن جـ للبدو طبطع املدعيل

 (:1975 لسدل 79 )قعنون  طعقالت 4

 : االعيل ال ئيسيل املهن قعشمل املطعقالت اعمليعت يملهم امل عبط املص يون العع لون  
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 ـ يعيلل طبطعت قضع يع ل ـ ادعء ـ نطع  ـ حلعض ـ صح  سبعك ـ كه اعئ  ـ ا ا  ـ حوا  ـ جنعر

 يع ل ـ قحنت قاع يع ل ـ  اعر حف  يع ل ـ خ سعنل يع ل ـ  بلط ـ  يكعنيكيل  عوات سعئ 

  بيض ـ مسك ي ـ ق عوات  عكيدعت عشغيل يع ل ـ يجعج يع ل قصيعنل ـ قاصالح ع كيبعت

  يع ى. يع ل ـ

 :(1975 لسدل 79 )قعنون سيعرات 5

 قعشمل: اخلعص الطاع   ى األيمعل أصحعب لوى ال ي الدطل ادشعط العع لون 

 قالاعلال. قالاعنيل االقىل الورجعت  ن  هديل قيع ا رخصل يلى احلعصل  السعئط  •

 التبعي . •

 :  (1975 لسدل 79 )قعنون خمعاا6

 قعشمل: البلويل اعمل عاا العع لون 

 ـ ي يل أق يجعن ـ رئيس  عجن أق خ اط ـ   ان ـ  سعيو الفديل:   ان العمعلل •

 .  حالع  أق طوجلى

  وي . ـ ج ار أق سحلجى ـ كععب ـ قر يل رئيس اق اال اريل: قكيل العمعلل •

 (: 1978لسدل  50يع لون اعخلعرج )قعنون  7

  ايعنهم: االع العع لون املص يون اعخلعرج  

  ش صيل.العع لون امل عباون اعطو  يمل  -أ

  أنفسهم.العع لون حلسعب  -ب

 اخل مجهوريل  ص   قاالقليميلالعع لون اوحوات املدظمعت الوقليل  -ج

  الع ايل.

البدو  السعاطل ادتفد هلم اعجلدسيل   ى اليهعاملهعج قن  ن الفئعت املشعر  - 

  املص يل.

  (:1976لسدل  108 )قعنون ايمعل اصحعب 8

 حكمهم   ىق ن  أصحعب االيمعل

 (: 1980لسدل  112 شع ل )قعنون  عني  9

  (:1980لسدل  112 )قعنون  عع  السع ات 0
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  االشكا  ـ كود 2
  الطاع : قأ الطعنون  اخل الوظيفيل الفئل قميال 

  يع يل: 11

 التورج. اق قاخلا ا الصعبل االيمعل غذ يف خو ل  وا

  صعبل: يمعلأ 12

 جملس رئيس اط ار امل    2 رقم اعجلوقل الوار ا الصعبل االيمعل أحو يف خو ل  وا

 اعلصدعيعت الصعبل اعأليمعل للعع ل  التني يديل املاايع اشنين 1981 لسدل 21 رقم الويراء

 : قعشمل ـ قاالست  اجيل التعويديل

 االرض. ابعطن قالصيعنل االنتعجيل اخلو عت ايمعل .أ

 قادعج  املكشو ل اعملدعجم التعوين( )يمليعت املبعش  االنتعج يمليعت يمعلأ .ب

 االست  اج.  واقع يف قعهيئتهع التب ذيل اال الح قاست  اج

 .قاملالحعت قادعج  املكشو ل اعملدعجم قالصيعنل االنتعجيل اخلو عت ايمعل .ج

 قالغعيات الغبعر ألخاعر املع ضل قع كياهع قحتليلهع اخلعض  ععجلل يمليعت أيمعل . 

 قاالنتعج. العمل  واقع يف الكيمعقيل قاملوا 

 قاملوا  قالغعيات الغبعر ألخاعر املع ضل التعويديل اخلع عت شحن يمليعت أيمعل .و

 الكيمعقيل.

 الكشف.  واقع  ى قالتجعرب البحث قايمعل الكشف أيمعل .ق

 أيمعل خا ا:  13

امل    اط ار رئيس  1اخلا ا الوار ا اعجلوقل رقم  االيمعلحو أ  وا خو ل  ى

الصعبل  اعأليمعلاشنين املاايع التني يديل للعع ل   1981لسدل  21جملس الويراء رقم 

  قعشمل:ـ  قاالست  اجيلاعلصدعيعت التعويديل 

 . التفجذ ايمعل الت  يم( يمعلأ)عاطيب الص ور  لايمع -أ

املبعش  اواجهعت االست  اج قالتطوض ابعطن املدعجم  االنتعجيمليعت  ايمعل -ب

  االرض.حتت ساح 

  تورج اوقن اج :  14
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سدل اعلطاع  اخلعص قاملتورج  اكل  ن  18 وا العمل اوقن اج  للعع ل  اقل  ن 

  .1975لسدل  79 ن الطعنون رقم  3ا قالععض طبطع للمع  الطاع  احلكو  

 ج : ني تورج ا 14

سدل اعلطاع  اخلعص قاملتورج  اكل  ن  18 وا العمل اعج  للعع ل  اقل  ن 

  1975لسدل  79 ن الطعنون رقم  3قالععض طبطع للمع ا  الطاعي  احلكو  

  اج :قالاالب قاملكلفون اوقن  صدعييونعال يا    16

 ش قيعت التشغيل   وا العمل اوقن اج  للتال يا الصدعيي  قالاالب املشتغل   ى

شنين اخلو ل   ى 1973لسدل  76قاملكلف  اعخلو ل العع ل ق طع للطعنون رقم  الصيف 

لسدل  79 ن الطعنون رقم  3  احل التعليم قال  طبطع للمع ا  أنه  الايالعع ل للشبعب 

1975.  

  اعج :قالاالب قاملكلفون  صدعييون عال يا 17

 الصيفى ش قيعت التشغيل   وا العمل اعج  للتال يا الصدعيي  قالاالب املشتغل   ى

 ن  3أنهى   احل التعليم قال  طبطع للمع ا  الايقاملكلف  اعخلو ل العع ل للشبعب 

  .1975لسدل  79الطعنون رقم 

 نوع املدة  ـ  3
 املوا. خاللاالشرتاك  حعالت قميال

   عليل: 1

 االجتمعي . التني   اشرتاكعت يدهع أ يت  عليل خو ل  وا      

  اعلواخل: قالو عا قالعجا الشي وخل  اتني  االنتفع  ايطعف سن اعو 3

 اتني   خالهلع يدتفع ال الست  سن اعو  عع  لصعحب اجلمهوريل  اخل خو ل  وا 

 قالو عا. قالعجا الشي وخل

 : اعخلعرج قالو عا قالعجا الشي وخل  اتني  االنتفع  ايطعف سن اعو    4

 اتني   خالهلع يدتفع ال الست  سن اعو  عع  لصعحب اجلمهوريل خعرج خو ل  وا     

 قالو عا. قالعجا الشي وخل

  الست : سن اعو     6

  الست  سن الوغ اعو  عليل خو ل  وا



 

 ــــــــــ( 83 / 38)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 

للعاملين بالقطاع الحكوميجتماعي االصندوق التأمين   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(202)27957763  :+(    فاكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  

 

 : شه ي( )عععقو قعف ي  شحن/   ومسيون/  ع احيل/   طعقالت     7

 عوخل ال) نقته  اق ي ضيل ايمعل  ى يست و ون شه ي( الاين )عععقو العع لون      

 االقل( يلى أشه  ستل يستغ   كعن اق نشعط،  ن العمل صعحب يااقله  يمع اابيعتهع

 املومسيون قالعمعل الرتاحيل قيمعل  الععض. اعلطاع  املطعقالت يمعل االخص قيلى

 قاخلعص. الععض الطاعي   ن اكل قالتف يغ الشحن قيمعل

 .شه ي أسعس يلى  عهم التععقو قكعن

 .اخلعصل للعالقات الفئعت هاو استحطع  حعالت  ى أيةع الكو  هاا يست وض كمع

  تطاعل(: )أيعض قعف يغ شحن/   ومسيون/  ع احيل/   طعقالت      9

 اابيعتهع عوخل ال)  نقته أق ي ضيل ايمعل  ى يست و ون الاين  تطاعل أيعض العع لون 

 االخص االقل( قيلى يلى أشه  ستل يستغ   كعن اق نشعط،  ن العمل صعحب يااقله  يمع

 الشحن قيمعل املومس  قالعمعل الرتاحيل قيمعل الععض اعلطاع  املطعقالت يمعل

 قاخلعص. الععض الطاعي   ن اكل قالتف يغ

  تطاعل. أيعض اسعس يلى  عهم التععقو قكعن

 .اخلعصل للعالقات الفئعت هاو استحطع  يوض حعالت  ى ايةع الكو  هاا يست وض كمع

   يائوا: ةعف راع املوا خاانل ال ععويض  وا    14

ملع سب  إيةعحه  ص   و   طعذ عو  ععري  التابي  قالدعئيل ق  وا خو ل اعملدعط 

  اشرتاك األج  األسعس .

    يائوا(يستح  ين املوا املةع ل ععويض  وا  )ال

  يائوا:خاانل ال ععويض  وا   ةعيفل 16

 اىل 5/6/1967قالسويس  ن  قاالمسعييليل وا خو ل مبحع ظعت اورسعيو        

 24/4/1982 اىل 5/6/1967مشعل سيدعء قجدوب سيدعء  ن  قمبحع ظيت 4/6/1975

  .1976لسدل  28عع ل قال  ق طع للطعنون رقم قعتحمل عكلفل املوا املةع ل اخلاانل ال

  يائوا(ين املوا املةع ل ععويض  وا   )ال يستح

  يائوا:راع املوا صعحب يمل ال ععويض  وا   ةعف 17

يع ل اات  ياانيل  ستطلل عتحمل عكلفل املوا  الدعئيل اهيئعت وا خو ل اعملدعط   

املةع ل اهليئل العع ل قعسو  للهيئل التني يديل امل تصل يدو انتهعء خو ل العع ل قص ف 
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، 1961لسدل  90شكل قيمل رأمسعليل طبطع للطعنون رقم   ى ستحطععه التني يديل قال  

 )املدعط  82 لسدل 1243قق ار رئيس جملس الويراء  1978 لسدل 30ق 1963لسدل  132ق

ملع سب  إيةعحه  ص   و  اشرتاك األج  األسعس (  طعذ عو  ععري  التابي  قالدعئيل ق

يستح   )ال  الص ف.حعلل يوض استحطع    ى 4جوقل رقم  اسعسعكلفتهع يلى  قعسو 

  يائوا(ين املوا املةع ل ععويض  وا 

  الاا يل:خو ل  21

خالل  اج وال يتطعضى  يهع املن ن يليه  اليتاملسلحل اعلطوات   وا اخلو ل االلاا يل

  رتا السلم 

  ح ب: رتا  الاا يلخو ل  22

قال   اج وال يتطعضى  يهع املن ن يليه  اليتاعلطوات املسلحل   وا اخلو ل االلاا يل

   (31/12/1985حتى  5/6/1967املوا خالل  رتا احلـ ب )

  يائوا(.ين املوا املةع ل ععويض  وا  )يستح 

  استويعء: 23

املستبطى خبو ل الطوات  اقاملستويى خالهلع املن ن يليه   وا اخلو ل املكلف اق

هاا   ى ـ قي ايى االصليل ن جهل يمله  اج و رتا السلم قيتطعضى خالهلع  اثدعءاملسلحل 

  .21ادو  املوا  قا اللالشنين  ع سب  ايعنه  ن ش قط 

   ح ب: رتا  استويعء 24

و ل املكلف اق املستويى خالهلع املن ن يليه اق املستبطى خبو ل الطوات  وا اخل

املسلحل اثدعء  رتا احل ب قيتطعضى خالهلع اج و  ن جهل يمله االصليل )املوا  ن 

 (  31/12/1985حتى  5/6/1967

  يائوا(.ين املوا املةع ل ععويض  وا  )يستح 

  عرج:اعخلخعصل لغذ العمل غذ  شرتك يدهع  اجعيا 31

عصل  يهع املن ن يليه يلى اجعيا خعصل اوقن اج  لغذ العمل  ن  اليت وا اخلو ل  

 . خعرج اجلمهوريليدهع قعطةى االشرتاك جهل يمله قال ي غب  ى 

  اج :إجعيا للعمل اعخلعرج أق ايعرا خعرجيل اوقن      32
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عصل  يهع املن ن يليه يلى إجعيا اوقن اج  للعمل خعرج  اليت وا اخلو ل    

  اج .اجلمهوريل اق  وا اإليعرا اخلعرجيل اوقن 

  اعلواخل:اجعيا للوراسل     33

  اعخلعرج:اجعيا للوراسل     34

  اعلواخل:خعصل لغذ العمل  شرتك يدهع  اجعيا 35

اوقن اج  لغذ العمل  ن   وا اخلو ل اليت عصل  يهع املن ن يليه يلى اجعيا خعصل

 جهل يمله قيطةيهع  اخل اجلمهوريل قين ى يدهع اشرتاك التني   االجتمعي  

  اعخلعرج:اجعيا خعصل لغذ العمل  شرتك يدهع     36

عصل  يهع املن ن يليه يلى اجعيا خعصل اوقن اج  لغذ العمل  ن  اليت وا اخلو ل  

يدهع  اعخلعرج( قين ى  ا طل الاقج  ت)كحعالجهل يمله قيطةيهع خعرج اجلمهوريل 

  االجتمعي .اشرتاكعت التني   

اق قبل سن اخلةو  اعلدسبل  اعلواخل،اجعيا خعصل لغذ العمل غذ  شرتك يدهع    37

 لصعحب العمل: 

عصل  يهع املن ن يليه يلى اجعيا اوقن اج  لغذ العمل  ن جهل  اليت وا اخلو ل  

 وا صعحب العمل قبل  ـ اقيدهع قعطةى  اخل اجلمهوريل  االشرتاكيمله قال ي غب  ى 

  سدل(. 21)سن اخلةو  

  اعلواخل:اجعيا ريعيل طفل يتحمل عكلفتهع صعحب يمل       38

  اعخلعرج:اجعيا ريعيل طفل يتحمل عكلفتهع صعحب يمل     39

  انيج :أيعرا خعرجيل     41

يععر  يهع املن ن يليه للعمل جبهل خعرج اجلمهوريل  ع استم ار  اليت وا اخلو ل   

  البح .حتمل جهل يمله االصليل اعج و خالهلع قكاا يمعل 

  صدوق :خو ل سعاطل    51

 وا اخلو ل السعاطل يلى اوايل عابي  قوان  التني   قاملععشعت قالتني يدعت االجتمعييل  

كعن سوا  عكلفتهع  ن صعحب  )سواءسو ت عكلفتهع اىل اهليئل التني يديل امل تصل  قاليت

 احلكو  ( ن اخلاانل العع ل اعلدسبل للطاع   ـ أقالعمل اعلطاع  الععض اق الطاع  اخلعص 
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 1ـ قال  طبطع للبدو  الفعل االشرتاك  ن  عع ل  وا  %60قحتسب  ى املستحطعت ادسبل 

  يلى:عدص  قاليتـ  1975لسدل  79ون رقم  ن الطعن 32 ن املع ا 

السعاطل يلى ععري  اوء االنتفع  اطوان  التني   قاملععشعت أق التني يدعت  " املو 

  ". ى التني   االشرتاك قةت عل  الطوان   سعاهع ضمن  وا  اليتاالجتمعييل 

  :1975ايعرا قبل سبتم     54 

حصل  يهع املن ن يليه يلى ايعرا خعرجيل  اليت 1/9/1975 وا اخلو ل السعاطل يلى  

 قاليتـ  1975لسدل  79 ن الطعنون رقم  32 ن املع ا  3اوقن اج  قال  طبطع للبدو 

االيعرا اخلعرجيل قاالجعيات االستادعئيل قاالجعيات الوراسيل اوقن  "  و عدص يلى: 

نوا  عع ل  قال  اعلدسبل ملن كع الطعنون،قةيت قبل ععري  العمل اهاا  اليتاج  

  ".اطوان  التني   قاملععشعت املشعر اليهع اعملع ا الاعنيل  ن قعنون االصوار 

  يائوا:ععويض  وا  أسعس اج   احتيعط حمول يدهع    61

االشرتاك ادول ين  وا اشرتاك سعاطل يلى ععري   االحتيعط املوا املطعالل لطيمل   

اىل الطاع  الععض قاخلعص اق  احلكو  ع  اعجلهل االخذا كحعالت االنتطعل  ن الطا

قكاا حعالت االنتطعل  ن ناع  عابي  احوى قوان    1/9/1975العكس قال  قبل 

اىل االخ  ، قال   1978لسدل  50ق  1976لسدل  108ق  75لسدل  79 االجتمعي التني   

ـ   ععويض  وا يائوا االحتيعط قكعن يستح  ين املوا ادول يدهع  1/4/1984قبل 

 /4 /1أق  1/9/1975قال  مب ايعا ان عكون اج اءات التحويل قو متت اعلكع ل قبل 

 سب االحوال ، قيطصو اعستكمعل اج اءات التحويل أن يكون املن ن يليه قو  1984

 قا   يلى نتيجل التحويل . 

 :  )صدوق (حمول يدهع احتيعط  اج   تغذ    62

 // العمولل / الوهبل  )االنتعجن االجور املتغذا ي االحتيعط املوا املطعالل لطيمل   

 ى هاا  االجتمعي ( قال يتحمل اهع صدوق  التني    )اليت 1/4/1984 البوالت( قبل

 47للطوايو املوضحل اعملع ا الاعلال  ن الطعنون رقم  طبطع 4/1984/ 1 ن  االج  ايتبعرا

  .1984لسدل 

   وا  كع نيا حمسوال اعملبعلغ املوخ ا:   63
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قال  طبطع  1/4/1984املوا ادسوال  ى نظعض املكع نيا  طعال  بلغ اال خعر قبل    

  .1984لسدل  47للمع ا ال ااعل  ن الطعنون رقم 

 حمول يدهع احتيعط  اج  أسعس  ال ععوض  وا يائوا:  64

االشرتاك ا اشرتاك سعاطل يلى ععري  املوا املطعالل لطيمل االحتيعط  ادول ين  و

اعجلهل االخذا كحعالت االنتطعل  ن الطاع  احلكو   اىل الطاع  الععض اق اخلعص أق 

قحعالت االنتطعل  ن ناع  عابي  أحو قوان  التع    1/9/1975العكس قال  قبل 

 اىل االخ ، قال  قبل 1978لسدل  50ق 1976لسدل  108ق 1975لسدل  79االجتمعي  

  قكعن ال يستح  ين املوا ادول يدهع االحتيعط  ععويض  وا يائوا. 1/4/1984

 حمول يدهع احتيعط  اج   تغذ )خاانل(:     66

/  الوهبل / العمولل / )االنتعجين االجور املتغذا  االحتيعط املوا املطعالل لطيمل     

 1984لسدل  47طبطع للمع ا الاعلال  ن الطعنون رقم  قال  1/4/1984 البوالت( قبل

 عتحمل اهع اخلاانل نتيجل  و   ةعيفل(  )اليت

  حمول يدهع احتيعط  اج   تغذ )صعحب يمل(:   67

املوا املطعالل لطيمل االحتيعط  ين االجور املتغذا )االنتعج / العمولل / الوهبل / 

 1984لسدل  47الاعلال  ن الطعنون رقم  قال  طبطع للمع ا 1/4/1984البوالت( قبل 

 .)اليت يتحمل اهع صعحب العمل نتيجل  و   دعط  نعئيل( 

 

     تغذ:ج  أ  شرتاو   82

ـ ايعن  1975لسدل  79 ن الطعنون رقم  34املوا املشرتاا  ى االج  املتغذ طبطع للمع ا 

  .86نص هاو املع ا  ى نو  املوا 

 ع   ايعا انه يطصو هدع اعملوا  81يعنه  ى نو  املوا حتويوهع  ع سب  ا قي ايى  ى

يدعص  االج  املتغذ  احتيعط  ى االج  املتغذ اق املوا ادول يدهع االشرتاك  ) وا

  االحوال(. سب  1984/  4/  1قبل 

   كع نيا:  شرتاو   83

 ـ   1975لسدل  79 ن الطعنون رقم  34املوا املشرتاا  ى نظعض املكع نيا طبطع للمع ا      

   وا: عع ل حسعب  ر ع 84
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  و  سو  عكلفتهع صعحب يمل اعو سن التطعيو:    85

اشرتاكعت عني   الشي وخل قالعجا   ىيسو  يدهع صعحب العمل حصته  املوا اليت

 79 ن الطعنون رقم  163املوا  ألحكعضملعع  طبطع قالو عا الستكمعل  وا استحطع  ا

   ـ 1975لسدل 

  :1975 سبتم  ن  أسعس اج    شرتاو   86

)أي  1975لسدل  79 ن الطعنون قم  34املوا املشرتاا  ى االج  األسعس  طبطع للمع ا 

  (.1/9/1975ان ععري  الش اء ايتبعرا  ن 

  الرتك:اعو   شرتاو 87

 ن  41ع ك اخلو ل الستكمعل  وا استحطع  املعع  طبطع للمع ا  املوا املشرتاا اعو

 .1975 لسدل 79الطعنون رقم 

  يدهع:ين  وا سب  ص ف ععويض   عل قاحوا   شرتاو   88

 اعل ال  حعلل املن ن يليهع اليت عكون قو ص  ت ععويض ين  وا اشرتاكهع قال  

سدل( ثم يع ت للعمل   ا  51 لكونهع ) تاقجل اق  الطل اق  رت لل اق  نسه الغت سن

اخ ى قع غب  ى ش اء املوا السعا  الص ف يدهع ـ  طعملع عوا    ى هاو املوا ش قط 

 79 ن قعنون التني   االجتمعي  رقم  41أق  34 ش اء املو  املدصوص يليهع اعملع ع 

   87،   86املشعر اليهمع  ى نويى املوا  1975لسدل 
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مسمى وكود 
 المهنة

 رقم المنشأة

تاريخ التعيين أو 
تاريخ استالم العمل 

في حالة تجاوز 
 شهر

كود ونوع 
المدة 

 والمسمى

أول أجر يسجل 
فى تاريخ التعيين 
ثم يسجل األجر 
التالى له فى 

إذا  1987/7/1
كان تاريخ 

التعيين سابقاً 
عليى 

1987/7/1  

يسجل األجر 
بداية من 

أو 1984/4/1
تاريخ التعيين 

 أيهما ألحق



 

 ــــــــــ( 83 / 48)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 

للعاملين بالقطاع الحكوميجتماعي االصندوق التأمين   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(202)27957763  :+(    فاكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ــــــــــ( 83 / 49)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 

للعاملين بالقطاع الحكوميجتماعي االصندوق التأمين   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(202)27957763  :+(    فاكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 

3 5 4 6 

 وجه االستمارة

خلف 
 االسمارة

ى 
 إل

مة
س

مق
ة 

بق
سا

 ال
دة

لم
ا

6 
ء 

جز
أ

ل 
جي

س
 ت
حة

تا
إل

6 
قة

اب
س

د 
مد

 



 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ( 83 / 50)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 

للعاملين بالقطاع الحكوميجتماعي االصندوق التأمين   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(202)27957763  :+(    فاكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017الكتب الدورية الصادرة عام   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nosi.gov.eg/


 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ( 83 / 51)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 

للعاملين بالقطاع الحكوميجتماعي االصندوق التأمين   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(202)27957763  :+(    فاكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

 
 
 
 
2017( لسنة 1كتاب دوري رقم )  
 بشأن

(6حساب القيمة احلالية لألقساط احملسوبة وفقًا للجدول رقم )  
1975لسنة  79املرفق بقانون التأمني االجتماعي رقم   

 ـــــــــ

لسنة  79من قانون التأمني االجتماعي الصادر بالقانون رقم  (41)رقم ادة امل تنص
 على أنه: 1975

إحوى ( ا34،33كل  ن املع ع  )أ اء املبعلغ املالوال  ده ق طعذ ل يكون للمن ن يليه"

 :ت اآلعي ت طيالا 

ععري  انتهعء  يال جيعقمبع االشرتاك   عل قاحوا خالل سدل  ن ععري  طلب احلسعب أق  -1

 خلو ل. ا

 (. 144املع ا )للفط ا ال ااعل  ن  ق طعذ -2

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

 :أنه على قانونمن ذات ال (144املادة )وتنص 
. ...................... " 

قبول أ اء املبعلغ املستحطل هلع يلى املن ن   جتمعيقجيوي للهيئل الطو يل للتني   اال

استحطع  املعع  للعجا حعلل  يفاملتبطيل األقسعط  قعسطط( امل   ، 6يليه ق طعذ للجوقل رقم )

 . ن الطعنون 18ق طعذ للمع ا لـو عا املدهى لل و ل أق 
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ع ا (  ن امل5ق ع يوض اإلخالل اعلفط ا السعاطل ي ايى يوض ص ف املعع  ق طعذ للبدو )

(  ن هاا الطعنون إال اعو أ اء الطيمل احلعليل لألقسعط ق طعذ للجوقل الاي عو  مبع  ل 18)

 اخلبذ االكتواري قيصور اه ق ار  ن قيي  التني يدعت.

حعلل ص ف ععويض الو عل الواحوا ختصم الطيمل احلعليل لألقسعط املستحطل يلى  قيف

 .املن ن يليه  ن التعويض قاملكع نيا

ال يستح   مجيع احلعالت اليت وا  األقسعط املستحطل يلى املن ن يليه يفقيوقف س

األج   استحطع قيستنينف السوا   ور  االستبوالمبع  ى ال  أقسعط  هيدهع أج اذ أق ععويةعذ يد

 أققف  يهع سوا  األقسعط. اليتقعاا   وا التطسيط اطور املوا 

 ..............." قجيوي للهيئل

 
بشأن  2007لسنة  554قرار وزير املالية رقم من  38وتنص الفقرة األلرية من املادة 

لسنة  79ي الصادر بالقانون رقم جتماعالقواعد املنفذة ألحكام قانون التأمني اال
 :على أنه1975
ين يهع ق طعذ  ققت ققف سوا  األقسعط اليت يأ قجيوي للمن ن يليه أن يالب يف" 

 طعال أ ائه  بلغ للصدوق  امل تص   جتمعي( امل    اطعنون التني   اال6للجوقل رقم )

 التعل يتبعراذ  ن أقل الشه  ا( امل   ، قيوقف حتصيل األقسعط 2عو  ق طعذ للجوقل رقم )

 "لتعري  أ اء املبلغ املشعر إليه.

 :على أنه قرارمن ذات ال 42وتنص املادة 
( يف حعلل استحطع  املعع  للعجا 6قسعط ادسوال ق طعذ للجوقل رقم )" عسطط األ

يتبعراذ  ن ععري  ثبوت العجا األقسعط املستحطل املده  لل و ل أق الو عا قيطتص  ال  يلى ا

أق الو عا  قن األقسعط املنجل سوا هع ين املو  اليت ال يستح  يدهع املن ن يليه أج اذ  أق

ستيفعء ا ن  عع  املن ن يليه إىل ح   الذخيصم الطسط كع حلعلل  ى هاو اقععويةعذ يده 
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للعاملين بالقطاع الحكوميجتماعي االصندوق التأمين   
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هاو األقسعط أق  ن  ستحطعت املستحط  يده يف حعلل ق ععه ادسبل املدص ف  ن أنصبتهم مبع 

 ع."قي ال اعال جي

عند حساب القيمة احلالية لألقساط احملسوبة وفقًا للجدول يراعى وبناء على ما سبق 
 :يما يل 1975لسنة  79رقم الصادر بالقانون  يجتماعون التأمني االاملرفق بقان (6رقم )

 :قساط املتبقيةلأل أوالً: حاالت حساب القيمة احلالية
 (  ن الطعنون.18(  ن املع ا )5استحطع  املعع  ق طعذ للبدو رقم ) (1

 (  ن قعنون التني   االجتمعي .27استحطع  ص ف احلطو  التني يديل ق طعذ ألحكعض املع ا ) (2

 طلب املن ن يليه سوا  الطيمل احلعليل لألقسعط البعقيل حتى سن الست . (3

 :(األقساط املؤجلة)ثانيًا: املدد التي يوقف لالهلا حتصي  األقساط 
 حعالت احلصول يلى إجعيا خعصل لغذ العمل. .1

 حعالت احلصول يلى إجعيا  راسيل اوقن أج . .2

 حعالت احلصول يلى إجعيا ريعيل طفل. .3

 طاع  ين العمل.حعالت االن .4

 اطور املوا اليتاعو سن الست  ستحطع  األج  قعاا   وا التطسيط اقيستنينف السوا   ور  

، قجيوي سوا  مجلل األقسعط املنجلل   عل قاحوا نطواذ أق خصمعذ أققف  يهع سوا  األقسعط

  ن املستحطعت التني يديل.

 ثالثًا: حاالت سقوط األقساط:
  ويو استحطعقهع يف حعلل حتط  إحوى احلعالت اآلعيل:عسطط األقسعط اليت مل عل 

 ا.لو عاستحطع  املعع  ل -أ

 استحطع  املعع  للعجا املده  لل و ل. -ب

 رابعًا: قواعد حساب القيمة احلالية لألقساط الباقية:

 : للمعع لل اآلعيلق طعذحتسب الطيمل احلعليل  ▪
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 ــــــــــ( 83 / 54)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 
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 × الطسط
12 

× 

 يف الست (لبلوغ سن  )أق للموا املتبطيلاملعع ل املطعال للسن 

امل    اط ار قيي   2يطعف العمل اعلتطسيط  ن اجلوقل رقم إععري  

 2007لسدل  554رقم  املعليل

يتم است  اج ل قكس  سد كع للين سدوات  يبعرا املدة املتبقيةاا كعنت إ ع  لحعل يفق ▪

 : كمع يل املوا عع ل هاو 

 .اجلوقل  نالصحيحل )أ( حتويو املعع ل املطعال للسدوات 

 .له  ن اجلوقل السعا )ب( حتويو املعع ل 

 ن املعع ل  السعا )ج( يتم حتويو الف   ا  املعع ل  اا ح املعع ل 

 الصحيحل.                                          املطعال للسدوات 

 السدل كعلتعل :                               ) ( يتم حتويو  عع ل كس  

 ل للموا املتبطيل لبلوغ سن الست السد  أشه  كسيو  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×   الف   ا  املعع ل  

12 

 عع ل كس   لضع إا لكس  السد لاملتةمد لاملتبطي ا)هـ( يتم حتويو  عع ل املو 

 (.أل )ادو ىل  عع ل السدوات الصحيح( إدل )ادو السد
 قعتوىل املداطل امل تصل حسعب الطيمل احلعليل لألقسعط ق طعذ للطوايو السعاطل.

يهيب الصدوق  احلكو   اكع ل اجلهعت اإل اريل قاألجهاا امل تصل  وبناء عليه

 اعلصدوق    ايعا أحكعض هاا الكتعب اكل  قل.

 

 11/3/2017حت ي اذ يف:
 رئيس صندوق التأمني االجتماعي

 للعاملني بالقطاع احلكومي
 

 " أبو اجملد عبد الاله أمحد "
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع
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 ــــــــــ( 83 / 55)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 
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2017( لسنة 2كتاب دوري رقم )  
 بشأن 

بتعدي  بعض أحكام  2017لسنة  3تطبيق أحكام القانون رقم   
1975لسنة  79قانون التأمني االجتماعي الصادر بالقانون رقم   

اتعويل اعض أحكعض قعنون  2017( لسدل 3صور الطعنون رقم ) 14/1/2017اتعري         

ققو نص يلى إضع ل ادو جويو ا قم  1975لسدل  79التني   االجتمعي  الصع ر اعلطعنون رقم 

اإصوار قعنون التني   االجتمعي  ق طعذ ملع  1975لسدل  79( للمع ا الاعنيل  ن الطعنون رقم 16)

 يل :

يف شنين نظعض العالج التني يين للعع ل  يف احلكو ل  1975لسدل  32الطعنون رقم  - 16" 

 ققحوات اإل ارا ادليل قاهليئعت العع ل قاملنسسعت العع ل."

كمع عدص املع ا الاعلال  ن اات الطعنون املشعر إليه يلى أن يدش  هاا الطعنون يف 

 اجل يوا ال مسيل، قيعمل اه  ن اليوض التعل  لتعري  نش و.

 .15/1/2017 ك ر )ب( يف  2يوا ال مسيل اعلعو  ققو نش  اعجل 

 :وقد ترتب على ذلك ما يلي
يف شنين نظعض  1975لسدل  32خةو  املن ن يليهم املدتفع  انيحكعض الطعنون رقم  :أوالً 

العالج التني يين للعع ل  يف احلكو ل ققحوات اإل ارا ادليل قاهليئعت العع ل 

امل ض املدصوص يليهع اطعنون التني   االجتمعي  قاملنسسعت العع ل، ألحكعض عني   

 .1975لسدل  79الصع ر اعلطعنون رقم 

 %1صعحب العمل،  %3) %4عتحو  اشرتاكعت عني   امل ض اعلدسبل هلاو الفئعت اواقع  :ثانياً 

العع ل( اوالذ  ن االشرتاكعت اليت كعنت حمو و لالنتفع  اعلعالج التني يين ق طعذ ألحكعض 

العع ل( يلى أن  %0.5صعحب العمل،  %1.5) %2اواقع  1975لسدل  32 الطعنون رقم

اوالذ  ن اهليئل العع ل  -عسو  لصدوق  التني   االجتمعي  للعع ل  اعلطاع  احلكو   

  ع اطيل االشرتاكعت التني يديل املستحطل. -للتني   الصح  
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
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 ــــــــــ( 83 / 56)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 
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ص يه األسعس  قاملتغذ  ع التني يين اعداالشرتاك : عو  قيعء حسعب االشرتاكعت انيج  ثالثاً 

   ايعا احلوق  الطصوى هلاا األج .

 

يراعى تنفيذ أحكام هذا الكتاب على االشكاكات املستحقة شهريًا وتؤدى يف املواعيد 
الدورية ألداء االشكاكات جتنبًا لتحمي  اجلهات اإلدارية باملبالغ اإلضافية وفقًا 

 .1975لسنة  79االجتماعي الصادر بالقانون من قانون التأمني  129ألحكام املادة 
يهيب الصدوق  اكع ل اجلهعت اإل اريل عدفيا األحكعض الوار ا اهاا الكتعب اكل  لذا

 . قل

  12/3/2017حت ي اذ يف: 

 يجتماعرئيس صندوق التأمني اال
 يللعاملني بالقطاع احلكوم

 
 " أبو اجملد عبد الاله أمحد" 
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 ــــــــــ( 83 / 57)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 
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2017( لسنة 3كتاب دوري رقم )  
 بشأن 

 لضوع العاملني مبنشآت القطاع العام 

عام  ألحكام تأمني املرض 500التي يعم  بها أكثر من   
اشنين س يعن أحكعض  1981لسدل  858صور ق ار قيي  الصحل رقم  15/11/1981اتعري  

( 5-499عني   امل ض يلى العع ل  مبدشآت الطاعي  الععض قاخلعص اليت يعمل اهع  ن )

 ميع حمع ظعت اجلمهوريل.يع الذ جب

اشنين س يعن أحكعض  1983لسدل  553صور ق ار قيي  الصحل رقم  13/9/1983قاتعري  

عني   امل ض يلى العع ل  اش كعت ق دشآت ق كععب الطاعي  الععض قاخلعص اليت يعمل اهع 

 ( يمعل جبميع حمع ظعت اجلمهوريل.4-1 ن )

( 1ققةى يف املع ا ) 2017لسدل  79رقم صور ق ار قيي  الصحل  13/2/2017قاتعري  

 ن أحكع ه يلى أنه "عس ي أحكعض عني   امل ض املدصوص يليهع اعلبعب اخلع س  ن 

املشعر إليه قالطوان  املعولل له يلى العع ل  مبدشآت الطاعي   1975لسدل  79الطعنون رقم 

 مهوريل."يع ل  نيكا  جبميع حمع ظعت اجل 500الععض قاخلعص اليت يعمل اهع  ن

(  ن أحكع ه يلى أن يدش  هاا الط ار يف الوقعئع املص يل، قيعمل اه 2كمع عدص املع ا )

  ن التعري  املاكور.

 .2017 عرس سدل  4يف  52ققو نش  اعلوقعئع املص يل اعلعو  

 :وقد ترتب على ذلك ما يلي
عني   امل ض  خةو  مجيع املن ن يليهم العع ل  اوحوات الطاع  الععض ألحكعض :أوالً 

 79املدصوص يليهع اعلبعب اخلع س اطعنون التني   االجتمعي  الصع ر اعلطعنون رقم 

 ق طعذ للتواري  التعليل: 1975لسدل 

 ( يع ل.5-499للمدشآت اليت يعمل اهع  ن ) 15/11/1981ايتبعراذ  ن  ▪

 ( يع ل.1-4للمدشآت اليت يعمل اهع  ن ) 13/9/1983ايتبعراذ  ن  ▪
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 ــــــــــ( 83 / 58)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 
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 يع ل  نيكا . 500للمدشآت اليت يعمل اهع  ن  4/3/2017ايتبعراذ  ن  ▪
 %1صعحب العمل،  %3) %4عتحو  اشرتاكعت عني   امل ض اعلدسبل هلاو الفئعت اواقع  :ثانياً 

العع ل( شه يعذ، يلى أن عسو  لصدوق  التني   االجتمعي  للعع ل  اعلطاع  احلكو   

  ع اعق  االشرتاكعت التني يديل املستحطل.

التني يين اعدص يه األسعس  قاملتغذ  ع االشرتاك : عو  قيعء حسعب االشرتاكعت انيج  ثالثاً 

   ايعا احلوق  الطصوى هلاا األج .

يف حعلل عص يح اهليئل العع ل للتني   الصح  إلحوى املدشآت اعالج العع ل  لويهع رابعًا: 

 .%1قريعيتهم طبيعذ ختفض اشرتاكعت عني   امل ض إىل 

ا أحكعض هاا الكتعب يلى االشرتاكعت املستحطل شه يعذ قعن ى يف املواييو ي ايى عدفي

الوقريل أل اء االشرتاكعت جتدبعذ لتحميل اجلهعت اإل اريل اعملبعلغ اإلضع يل ق طعذ ألحكعض 

 .1975لسدل  79 ن قعنون التني   االجتمعي  الصع ر اعلطعنون  129املع ا 

  الععض اليت يداب  يليهع أحكعض هاا الكتعب يهيب الصدوق  اكع ل قحوات الطاع لذا

 عدفيا أحكع ه اكل  قل.

 2/5/2017حت ي اذ يف: 

 يجتماعرئيس صندوق التأمني اال

 يللعاملني بالقطاع احلكوم 
 

 " أبو اجملد عبد الاله أمحد" 
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 2017 ة( لسن4 (كتاب دوري رقم 
 بشأن املدة االعتبارية التي تضاف إىل مدة اشكا  املؤمن عليه 
 يف األجر األساسي بواقع ربع املدة الفعلية للعم  يف بعض احملافظات

 

يف شـأن  5/7/1961الصـادر بتـاري   1961لسـنة  90( من القانون رقم 1تنص املادة )
الدولــة وعماهلــا يف إضــافة مــدة لدمــة اعتباريــة يف حســاب املعــاش أو املكافــأة ملــو في 

 حمافظات سوهاج وقنا وأسوان على أنه:
" عةعف إىل  وا خو ل املوظف قالعع ل ادسوال يف املعع  أق املكع نيا  وا خو ل 

ايتبعريل قورهع راع  وا خو ته الفعليل اليت يطةيهع اعو العمل اهاا الطعنون يف حمع ظعت 

ع ل ين هاو املو  االيتبعريل اشرتاك أق سوهعج ققدع قأسوان قال يستطاع  ن املوظف أق الع

 احتيعط   عع ."

 ( من ذات القانون على أنه:4وتنص املادة )
"يدش  هاا الطعنون يف اجل يوا ال مسيل، قيعمل اه  ن أقل الشه  التعل  لتعري  

 نش و......." 

 90بسريان أحكام القانون رقم  1961لسنة  132( من القانون رقم 1وتنص املادة )
على مو في وعمال حمافظات البحر األمحر ومطروح والوادي اجلديد على  1961نة لس
 أنه:

املشعر إليه يلى  وظف  قيمعل حمع ظعت  1961لسدل  90"عس ي أحكعض الطعنون رقم 

 البح  األمح  ق ا قح قالوا ي اجلويو."

 ( من ذات القانون على أنه:2وتنص املادة )
 ."1961ل مسيل، قيعمل اه ايتبعراذ  ن أقل سبتم  سدل "يدش  هاا الطعنون يف اجل يوا ا

يف شأن إضافة مدة لدمة  1978لسنة  30وتنص املادة األوىل من القانون رقم 
اعتبارية يف حساب املعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملني بالدولة واهليئات العامة 

 :ووحدات القطاع العام االقتصادية يف بعض احملافظات على أنه
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" عةعف إىل  وا خو ل العع ل اعلوحوات االقتصع يل للطاع  الععض ادسوال ضمن  وا 

 وا خو ل ايتبعريل  1975لسدل  79اشرتاكه يف نظعض التني   االجتمعي  الصع ر اعلطعنون رقم 

قورهع راع  وا خو ته الفعليل اليت يطةيهع ايتبعراذ  ن ععري  العمل اعلطعنون املاكور يف 

 سوهعج ققدع قأسوان قالبح  األمح  ق ا قح قالوا ي اجلويو قسيدعء."حمع ظعت 

 وتنص املادة الثانية من ذات القانون على أنه:

"يس ى حكم املع ا السعاطل يف شنين العع ل  اعجلهعي اإل اري للوقلل قاهليئعت العع ل 

شنين إضع ل يف  1961لسدل  90مبحع ظل سيدعء قال   ع يوض اإلخالل انيحكعض الطعنون رقم 

 وا خو ل ايتبعريل يف حسعب املعع  أق املكع نيا ملوظف  الوقلل قيمعهلع يف حمع ظعت 

 سوهعج ققدع قأسوان قالبح  األمح  ق ا قح قالوا ي اجلويو."

 وتنص املادة السادسة من ذات القانون على أنه:
 سدل "يدش  هاا الطعنون يف اجل يوا ال مسيل، قيعمل اه ايتبعراذ  ن أقل سبتم 

1975 "......... 

 االعتبارية اخلدمة مدةبشأن  1982لسنة  36وتنص املادة األوىل من القانون رقم 

اإلداري  باجلهاز املدنيني للعاملني الواحدة الدفعة تعويض أو املعاش حساب يف املضافة
 على أنه: العام بالقطاع االقتصادية والوحدات العامة واهليئات للدولة
 يليهع يعس  اليت املدعط  ععويل التني يدعت قيي  ي ض يلى ادعء الويراء ل ئيس جيوي"

 أق املعع  حسعب يف ايتبعريل خو ل  وا إضع ل اشنين 1961 لسدل 90 أرقعض الطوان  أحكعض

 1963 لسدل 132 ق قأسوان ققدع سوهعج حمع ظعت يف قيمعهلع الوقلل ملوظف  املكع نيا

 األمح  البح  حمع ظعت قيمعل  وظف  يلى 1961 لسدل 90 رقم الطعنون أحكعض اس يعن

 حسعب يف ايتبعريل خو ل  وا إضع ل اشنين 1978 لسدل 30 ق اجلويو قالوا ي ق ا قح

 قالوحوات العع ل قاهليئعت اعلوقلل املوني  للعع ل  الواحوا الو عل ععويض أق املعع 

 ." األحوال حسب الععض، اعلطاع  االقتصع يل
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 1979لسنة  84األوىل من قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقم وتنص املادة 
 بتقسيم سيناء إىل حمافظتني وتعدي  احلدود اإلدارية حملافظات القناة الثالثة على أنه:

 "عطسم سيدعء إىل حمع ظت :

 حمع ظل مشعل سيدعء. .1

 حمع ظل جدوب سيدعء. .2

 قععت  كل  دهمع قحوا  ن قحوات احلكم ادلى."

 1990لسنة  101املادة األوىل من قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقم وتنص 
 بتعدي  نطاق حمافظتي اإلسكندرية ومطروح على أنه: 28/2/1990الصادر يف 

"يعول احلو الغ ا  دع ظل اإلسكدوريل  ع ناع  حمع ظل  ا قح ليشمل األراض  

 1979لسدل  506اجلمهوريل رقم  امل صصل ملويدل العع  يل اجلويوا الصع ر اهع ق ار رئيس

 قق يل   اقيع السيعحيل........... "

 وتنص املادة الثالثة من ذات القرار على أنه:
 "يدش  هاا الط ار يف اجل يوا ال مسيل"

 2009لسنة  378وتنص املادة األوىل من قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقم 
 لى أنه:بإنشاء حمافظة األقصر ع 9/12/2009الصادر يف 

 "عدشني حمع ظل جويوا اعسم حمع ظل األقص  قيشمل ناعقهع:

  ويدل األقص  )الععصمل(.

 قالوحوات ادليل مل اكا )البيعضيل/الط نل/الايديل/الاو (.

 قالوحوع  ادليت  مل كاي )أر دت قاسدع(  صالذ  ن حمع ظل قدع."

بشأن  1982لسنة  1243وتنص املادة األوىل من قرار رئيس جملس الوزراء رقم 
على العاملني 1978لسنة  30، 1961لسنة  90سريان أحكام ك  من القانونني رقمي 

 بالواحات البحرية ومنطقة وادي النطرون على أنه:
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املشعر إليهمع  1978لسدل  30، 1961لسدل  90عس ي أحكعض كل  ن الطعنون  رقم   "

 يلى العع ل  اعلواحعت البح يل ققا ي الدا قن."

 وتنص املادة الثالثة من ذات القرار على أنه:
 "يدش  هاا الط ار يف الوقعئع املص يل، قيعمل اه ايتبعراذ  ن اليوض التعل  لتعري  نش و"

 .1982 يسم  سدل  20يف  289نش  اعلوقعئع املص يل اعلعو  رقم 

بشأن  1985لسنة  2صدر منشور عام وزارة التأمينات رقم  27/3/1985وبتاري  
ديد املقصود مبدة اخلدمة الفعلية التي تضاف بواقع الربع إىل مدة لدمة املؤمن عليه حت

 احملسوبة يف املعاش للعاملني ببعض احملافظات وقضى بأنه:
........... 

 قيف ضوء األحكعض السعاطل ي ايى  ع يل :

يتع  إل ع ا املن ن يليه مبحع ظعت سوهعج ققدع قأسوان قالبح  األمح  ق ا قح  .1

يف االشرتاك  ن  ياا إضع ل  وا خو ل ايتبعريل إىل  وا  –قالوا ي اجلويو قسيدعء 

املشعر  1978لسدل  30ق 1961لسدل  90التني   ق طعذ لألحكعض الوار ا اعلطعنون  رقم 

 عالذ يف املدعط  ادو ا اعلطعنون  املاكورين قال  إليهمع أن يتواجو املن ن يليه

 يكف  التواجو الطعنون   طط.

ال يفيو  ن عل  املياا املن ن يليه خالل  و  اإلجعيات اخلعصل قاإليعرا قالتجديو  .2

قالبعاعت قالدوب خعرج عل  املدعط  قغذهع  ن اإلجعيات اليت يتواجو اهع املن ن 

 إليهع.يليه خعرج املدعط  املشعر 

"...... 

خبصوص سريان  1983لسنة  5صدر كتاب دوري الصندوق رقم  9/4/1983وبتاري  
على العاملني بالواحات 1978لسنة  30، 1961لسنة  90أحكام ك  من القانونني رقمي 

 البحرية ومنطقة وادي النطرون وقضى بأنه:
........" 
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نظ  اجلهعت إىل قجوب اعبع   ع  قطبطع ملع سب  عوجه اهليئل العع ل للتني   قاملععشعت

 يل :

يةعف إىل  وا اخلو ل اليت يطةيهع املوظف أق العع ل اعجلهعي اإل اري للوقلل  .1

قاهليئعت العع ل  وا خو ل ايتبعريل قورهع راع  وا اخلو ل الفعليل اليت يطةيهع 

مبحع ظعت سوهعج ققدع قأسوان قالبح  األمح   1961ايتبعراذ  ن أقل سبتم  سدل 

  ا قح قالوا ي اجلويو.ق

يةعف إىل  وا اخلو ل اليت يطةيهع املوظف أق العع ل اعجلهعي اإل اري للوقلل  .2

قاهليئعت العع ل  وا خو ل ايتبعريل قورهع راع  وا خو ته الفعليل اليت يطةيهع ايتبعراذ 

 مبحع ظل سيدعء. 1/9/1975 ن 

هعي اإل اري للوقلل يةعف إىل  وا اخلو ل اليت يطةيهع املوظف أق العع ل اعجل .3

قاهليئعت العع ل  وا خو ل ايتبعريل قورهع راع  وا خو ته الفعليل اليت يطةيهع ايتبعراذ 

 اعلواحعت البح يل ققا ي الدا قن." 21/2/1982 ن 

 ويستخلص مما تقدم من أحكام ما يلي:
عةعف  وا ايتبعريل ملوا اشرتاك املن ن يليه يدو حسعب  عع  األج  األسعس  أق  .1

 ن قعنون التني    27ععويض الو عل الواحوا ين األج  األسعس  )ق طعذ للمع ا 

( اواقع راع املوا الفعليل اليت قةعهع 1975لسدل  79االجتمعي  الصع ر اعلطعنون رقم 

 العع ل اعجلهعي اإل اري للوقلل قاهليئعت العع ل اعدع ظعت قاملون اآلعيل:

 .1/8/1961سوهعج ققدع قأسوان ايتبعراذ  ن  ▪

)ععري  إنشعء حمع ظل األقص   ع   ايعا  10/12/2009حمع ظل األقص  ايتبعراذ  ن  ▪

إضع ل املوا االيتبعريل للعع ل  اعملون قامل اكا التعاعل دع ظل األقص  خالل 

 عبعيتهع دع ظل قدع(

 .1/9/1961البح  األمح  قالوا ي اجلويو ق  سى  ا قح ايتبعراذ  ن  ▪
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مبحع ظل اإلسكدوريل )العع  يل اجلويوا سعاطعذ( ايتبعراذ  ن  ويدل ا ج الع ب  ▪

قاليت كعنت  يهع هاو املويدل ععاعل دع ظل  27/2/1990حتى  1/9/1961

  ا قح.

 .1/9/1975حمع ظعت سيدعء ايتبعراذ  ن  ▪

حتى  1/9/1975 ويدل الطدا ا ش   مبحع ظل اإلمسعييليل ايتبعراذ  ن  ▪

 و املويدل ععاعل دع ظعت سيدعء.قاليت كعنت  يهع ها 23/2/1979

 ويدل قا ي الدا قن اعلبحذا قالواحعت البح يل اعجلياا ايتبعراذ  ن  ▪

21/12/1982. 

( للعع ل  اوحوات الطاع  الععض ااات 1عةعف املوا االيتبعريل املشعر إليهع اعلبدو ) .2

اعلبحذا ،  يمع يوا  ويدل قا ي الدا قن 1/9/1975ادع ظعت قاملون ايتبعراذ  ن 

 .21/12/1982قالواحعت البح يل اعجلياا ايتبعراذ  ن 

يشرتط لإل ع ا  ن  ياا إضع ل املوا االيتبعريل التواجو الفعل  للمن ن يليه  .3

اعدع ظعت قاملون املشعر إليهع قال يكف  التواجو الطعنون ؛ ق ن شنين ال  يوض 

اإلجعيات اخلعصل قاإليعرا  إ ع ا املن ن يليه  ن إضع ل املوا االيتبعريل خالل  و 

قالتجديو قالدوب خعرج عل  ادع ظعت قاملون قغذهع  ن اإلجعيات اليت يتواجو 

 اهع املن ن يليه خعرج عل  ادع ظعت قاملون.

إر ع  ايعن  عتمو مبلف التني   لذا يتعني على مجيع اجلهات اإلدارية مراعاة 

عدع ظعت املشعر إليهع خالل الفرتات اليت االجتمعي  للمن ن يليه يفيو عواجوو الفعل  ا

 عةعف خالهلع  وا ايتبعريل ملوا اشرتاك املن ن يليه.
قادعًء يليه يهيب الصدوق  احلكو   اكع ل اجلهعت اإل اريل قاألجهاا امل تصل 

 اعلصدوق    ايعا عدفيا أحكعض هاا الكتعب اكل  قل.

 .13/6/2017حت ي اذ يف:
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 االجتماعيرئيس صندوق التأمني 

 

 للعاملني بالقطاع احلكومي
 

 " حممد سعودي قطب "
 
 

  

http://www.nosi.gov.eg/


 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ( 83 / 66)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 

للعاملين بالقطاع الحكوميجتماعي االصندوق التأمين   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(202)27957763  :+(    فاكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

2017لسنة  5كتاب دوري رقم   
 بشأن 

صدور القوانني التي تقضي مبنح عالوات لاصة واستثنائية  ىتنفيذ اآلثار املكتبة عل
من غري املخاطبني بأحكام قانون اخلدمة املدنيةللعاملني بالدولة   

 :2017لسنة  16املقررة بالقانون رقم أوالً: العالوة اخلاصة 
قنش  اعجل يوا ال مسيل ااات  2017لسدل  16صور الطعنون رقم  14/5/2017اتعري  

مدح مجيع ٌي"، ققو نص اعملع ا األقىل  ده يلى أن2016 /1/7التعري  قيإعمل اه ايتبعرا  ن 

 81رقم الصع ر اعلطعنون العع ل  اعلوقلل  ن غذ امل عطب  انيحكعض قعنون اخلو ل املونيل 

 ن األج  %(  10)يالقا خعصل شه يل ادسبل 2016 ن أقل يوليو سدل  ايتبعراذ 2016لسدل 

 ،ععري  التعي  اعلدسبل ملن يع  اعو هاا التعري  أق يف 6/2016/ 30 لكل  دهم يف  األسعس

  ج  األسعس ن األ ، قععو هاو العالقا جاءاذجديهعذ 120ق و أقصى  جديهعذ 65 و أ نى 

 ".2016 ن أقل يوليو سدل  ةم إليه ايتبعراذقٌع ،للعع ل

"يإطصو اعلعع ل  اعلوقلل  ى عابي  قنصت املع ا الاعنيل  ن اات الطعنون يلى أن 

قاقق املدعصب العع ل  ،أحكعض هاا الطعنون العع لون الوائمون قاملنقتون مبكع آت شع لل

 ن غذ امل عطب  انيحكعض قعنون اخلو ل  ،ايلقال اط الاعات  اخل مجهوريل  ص  الع 

املونيل املشعر إليه، قكال  العع لون اعلوقلل الاين عدظم شئون عوظيفهم قوان  أق لوائح 

 ".خعصل

 - :لذلك يتعني على مجيع اجلهات اإلدارية مراعاة ما يلي

سوا    ق  االشرتاكعت املستحطل نتيجل  دح العالقا اخلعصل ايتبعراذ  ن  -1

خالل مخسل يش  يو ع  ن ععري  نش  الطعنون املشعر إليه يف اجل يوا ال مسيل 1/7/2016

(، قعلتاض اجلهعت اإل اريل اليت مل عإسو  خالل هاو املهلل اني اء  بلغ 14/5/2017)

 79ن قعنون التني   االجتمعي  الصع ر اعلطعنون رقم (  129إضعيف ق طعذ ألحكعض املع ا )
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( قحتى نهعيل 14/5/2017قال  ين  وا التنيخذ  ن ععري  قجوب األ اء ) 1975لسدل 

 شه  السوا .

حص  قإيع ا استحواث األجور حلعالت االيعرات اخلعرجيل قاالجعيات اخلعصل للعمل  -2

يت   حتويث األج  هلع اعخلعرج قاالجعيات اخلعصل لغذ العمل، للحعالت ال

لسدل  16 قن إضع ل العالقا اخلعصل املط را ق طعذ ألحكعض الطعنون رقم  1/7/2016يف

 لتحصيل   ق  االشرتاكعت املستحطل يليهع. 2017

عإاب  اشنين حعالت اإليعرات اخلعرجيل قاالجعيات اخلعصل للعمل اعخلعرج قاإلجعيات  -3

 دهع  ع   ايعا أن ععري  قجوب األ اء اعلدسبل اخلعصل لغذ العمل األحكعض اخلعصل اكل 

 .14/5/2017لالشرتاكعت املستحطل نتيجل  دح العالقا اخلعصل هو 

يف التني   ق طعذ ألحكعض املع ا االشرتاك إيع ا عطوي  عكلفل املو  ادسوال ضمن  وا  -4

تكلفل هلع للحعالت اليت   حسعب ال (  ن قعنون التني   االجتمعي  )املو  املشرتاا(34)

لألجور  ع عدفيا  ع يرتعب يلى   حتى ععري  التعويل الفعل 1/7/2016يف الفرتا  ن 

 اء التكلفل   عل أال   ن  ثعر سواء اتحصيل   ق  املبعلغ املستحطل إاا كعن قو   

إاالغ جهل العمل ض قرا قيعض املداطل التني يديل امل تصل ا ع  ،قاحوا أق ععويل الطسط

 اعلتطسيط.عن ى التكلفل كعنت ققيمل الف ق  املستحطل إاا    اعو التعويلالدهعئاعلطسط 

املشعر  2017لسدل  16ععويل األج  للحعالت اليت استحطت العالقا املط را اعلطعنون رقم  -5

قخمعطبل املدعط  التني يديل اهع  ع  1/7/2016إليه، قققع هلع سبب االستحطع  ايتبعراذ  ن 

 عولل حتى يتسدى للمدعط  الطيعض اإيع ا عطوي  احلطو   .ح(  134إر ع  استمعرا )

 التني يديل هلاو احلعالت.

إاالغ املدعط  التني يديل اطيمل العالقا اخلعصل لصعحب املعع  الععئو للعمل قبل  -6

حتى يتسدى للمدعط  عابي  األحكعض اخلعصل اعجلمع ا  العالقا اخلعصل  1/7/2016

 .2016لسدل  60قم قييع ا املعع  املط را اعلطعنون ر

 :1/7/2017ثانيًا: العالوات التي تضم لألجر األساسي يف 
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للعاملين بالقطاع الحكوميجتماعي االصندوق التأمين   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(202)27957763  :+(    فاكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

قنش  اعجل يوا ال مسيل ااات  2017لسدل  77صور الطعنون رقم  21/6/2017اتعري  

يإمدح  "، ققو نص اعملع ا األقىل  ده يلى أن2017 /1/7التعري  قيإعمل اه ايتبعرا  ن 

لسدل  81العع لون اعلوقلل  ن غذ امل عطب  انيحكعض قعنون اخلو ل املونيل الصع ر اعلطعنون 

 ن األج  األسعس  لكل  دهم يف  %10يالقا خعصل ادسبل  2017ايتبعراذ  ن أقل يوليو  2016

 جديهعذ 65أق يف ععري  التعي  اعلدسبل ملن يإع  اعو هاا التعري   و أ نى  30/6/2017

شه يعذ، قععو هاو العالقا جاءاذ  ن األج  األسعس  للعع ل قعةم إليه ايتبعراذ  ن أقل يوليو 

2017." 

قنش  اعجل يوا ال مسيل ااات  2017لسدل  78الطعنون رقم  21/6/2017كمع صور اتعري  

يإمدح "، ققو نص اعملع ا األقىل  ده يلى أن 2017 /1/7التعري  قيإعمل اه ايتبعرا  ن 

لسدل  81ع لون اعلوقلل  ن غذ امل عطب  انيحكعض قعنون اخلو ل املونيل الصع ر اعلطعنون الع

 ن األج  األسعس  لكل  %10يالقا غالء استادعئيل ادسبل  2017ايتبعراذ  ن أقل يوليو  2016

 65أق يف ععري  التعي  اعلدسبل ملن يإع  اعو هاا التعري   و أ نى  30/6/2017 دهم يف 

جديهعذ شه يعذ، قععو هاو العالقا جاءاذ  ن األج  األسعس  للعع ل  130 ق و أقصى جديهعذ

 ".2017قعةم إليه ايتبعراذ  ن أقل يوليو 

 -:لذلك يتعني على مجيع اجلهات اإلدارية مراعاة ما يلي

لغذ امل عطب  انيحكعض قعنون اخلو ل املونيل  1/7/2017يةم لألج  األسعس  يف 

 العالقات اآلعيل: 2016لسدل  81ن رقم الصع ر اعلطعنو

 .%15ادسبل  2012لسدل  82العالقا اخلعصل املمدوحل اعلطعنون رقم  ▪

 65 و أ نى  %10ادسبل  2017لسدل  77العالقا اخلعصل املمدوحل اعلطعنون رقم  ▪

 جديهعذ.

 و أ نى  %10ادسبل  2017لسدل  78يالقا الغالء االستادعئيل املمدوحل اعلطعنون رقم  ▪

 جديهعذ. 130جديهعذ ق و أقصى  65
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
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 ــــــــــ( 83 / 69)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 

للعاملين بالقطاع الحكوميجتماعي االصندوق التأمين   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(202)27957763  :+(    فاكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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قادعء يليه يهيب الصدوق  احلكو   اكع ل اجلهعت اإل اريل قاألجهاا امل تصل اعلصدوق  

   ايعا عدفيا أحكعض الكتعب الوقري اكل  قل.

28/8/2017حت ي اذ يف:     

 رئيس صندوق التأمني االجتماعي  
 للعاملني بالقطاع احلكومي

   

قطب "" حممد سعودي     
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 ــــــــــ( 83 / 70)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 

للعاملين بالقطاع الحكوميجتماعي االصندوق التأمين   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(202)27957763  :+(    فاكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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2017لسنة  6كتاب دوري رقم   
 بشأن 

بشقيه األساسي واملتغرياالشكا  أجر   
لسدل  79(  ن قعنون التني   االجتمعي  الصع ر اعلطعنون رقم 5يدص البدو )ط(  ن املع ا )

 يلى أنه: 2016لسدل  60قالطعنون رقم  2015لسدل  117قاملعول اعلطعنون رقم  1975

صليل ألا هعصل يليه املن ن يليه  ن  طعال نطوي  ن جهل يمل: كل  ع االشكا  أجر -ي

 قيشمل:  األصل هلطعء يمل

 قيطصو اه: ، األساسي األجر -3

األج  املدصوص يليه يف اجلواقل امل  طل ادظم التوظف اعلدسبل للمن ن يليهم  -أ

( ق ع يةعف إليه 2 ن العع ل  اعجلهعت املدصوص يليهع يف البدو )أ(  ن املع ا )

يالقات خعصل أق األج  املدصوص يليه اعطو العمل ق ع يةعف إليه  ن يالقات  ن 

 ستبعواذ  ده العدعص  اليت ععت  جاءاذ  ن األج  املتغذ، قال  اعلدسبل للعع ل  

 الاين ع ااهم اعجلهعت املشعر إليهع يالقل عععقويل أق ي ضيل  سب األحوال.

األسعس  للمن ن يليهم اخلعضع  االشرتاك قاستادعًء ممع عطوض يتحو  أج  

ق طعذ ملع  2015لسدل  18ألحكعض قعنون اخلو ل املونيل الصع ر اعلط ار اطعنون رقم 

 يل :

اعلدسبل للمن ن يليهم املوجو ين اعخلو ل  30/6/2015األج  األسعس  يف  -3

 يف هاا التعري .

األج   يتحو  30/6/2015اعلدسبل للمن ن يليهم الاين يلتحطون اعخلو ل اعو  -4

األسعس  هلم ق طعذ للجوقل الاي يصور اه ق ارا  ن قيي  التني يدعت اعلتدسي   ع 

 قيي  املعليل.

( سدويعذ يف أقل يوليو 9%( نسبل )2(، )1قيةم إىل األج  املشعر إليه اعلبدوين )

  ن كل يعض  دسوال إليه يف شه  يونيو السعا .
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 ــــــــــ( 83 / 71)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 

للعاملين بالقطاع الحكوميجتماعي االصندوق التأمين   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(202)27957763  :+(    فاكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

 ن يالقات  ستبعواذ  ده العدعص   األج  املدصوص يليه اعطو العمل ق ع يا أ يليه -ب

اليت ععت  جاءاذ  ن األج  املتغذ اعلدسبل للمن ن يليهم املدصوص يليهم يف 

 (.2البدوين )ب، ج(  ن املع ا )

 ويف مجيع األحوال يراعى يف األجر األساسي ما يأتي:
يتحو  احلوان األ نى قاألقصى السدوي هلاا األج  اطيمل كل  دهمع يف  -

(  دسوال إىل %10قيتم ييع عهمع سدويعذ أقل يوليو  ن كل يعض ادسبل ) ،1/7/2014

كل  دهمع يف شه  يونيو السعا ، قيف حتويو احلوين املشعر إليهمع ي ايى ج  

 كل  ن احلوين األ نى قاألقصى الشه ي إىل أق ب يش ا جديهعت.

ولل  يعت  هاا أ( إاا كعن األج  كله حمسواعذ اعإلنتعج أق اعلعم/1مب ايعا البدو ) -

 األج  أج اذ أسعسيعذ.

 :األخص املن ن يليه قيلى هقيطصو اه اعق   ع عصل يلي :األجر املتغري -4

 احلوا ا. -و

 العموالت. -ق

 .الوهبل -ي

ادعء يلى ي ض قيي  التني يدعت البوالت  قعو  رئيس جملس الويراء البوالت -ح

  ن يدعص  أج  االشرتاك. اليت ال ععت  يدص اذ

 اإلضع يل.األجور  -هـ

 عع يل.الهو  غذ اجلالتعويض ين  -ن

 إيعنل غالء املعيشل. -س

 العالقات االجتمعييل. - 

 العالقا االجتمعييل اإلضع يل. -ف

 املدح اجلمعييل. -ص

 ا اجلمعييل.نياملكع  - 
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 ــــــــــ( 83 / 72)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 

للعاملين بالقطاع الحكوميجتماعي االصندوق التأمين   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(202)27957763  :+(    فاكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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 راعح.ألنصيب املن ن يليه يف ا -ر

 األسعس .  ع يا  يلى احلو األقصى لألج  - 

 .األج  ايدعص  هاالتني يدعت ق اراذ اطوايو حسعب   قيصور قيي

 

املن ن يليه  إليه جبهل العمل األصليل العمل املدتوب  قيعت  يف حكم العمل األصل

 . اخل البال  طول الوقت أق املععر إليه

جديه شه يعذ قياا  هاا 400التني يين ين االشرتاك قيف مجيع األحوال يتع  أال يطل أج  

( سدويعذ، يلى أال يطل 10%) إىلععول الايع ا سدويعذ ملوا مخس سدوات ثم  (25%احلو ادسبل )

 "التني يين ادو  ق طعذ لطعنون العمل.االشرتاك التني يين ين احلو األ نى ألج  االشرتاك أج  

 املنفذةبشأن القواعد  2007لسنة  554( من قرار وزير املالية رقم 18وتنص املادة )
بعد تعديلها بقرار 1975لسنة  79رقم الصادر بالقانون ي جتماعالألحكام قانون التأمني ا

 على أنه : 2017لسنة  310وزير التضامن االجتماعي رقم 
كل  ع عصل يليه املن ن يليه  ن  طعال نطوي  ن جهل يمله االشرتاك يطصو انيج  "

 األصليل لطعء يمله األصل  قيشمل:

 أوالً : األجر األساسى ، ويقصد به :

للوقلل قاهليئعت العع ل قالطاع  الععض  اإل ارياعلدسبل للمن ن يليهم العع ل  اعجلهعي  -1

 ققاع  األيمعل الععض الاين ع ااهم جبهعت يملهم يالقل يمل الئحيل: 

 اجلواقل امل  طل ادظم التوظف ق ع يةم إليه  ن يالقات.  يفاألج  املدصوص يليه 

للوقلل قاهليئعت العع ل ممن خةعوا  اإل اريهعي اعلدسبل للمن ن يليهم العع ل  اعجل -2

 ألحكعض قعنون اخلو ل املونيل.

اعلدسبل للمن ن يليهم املوجو ين اعخلو ل  30/6/2015 األسعس  يفاألج   -ج

 هاا التعري . يف
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 ــــــــــ( 83 / 73)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 

للعاملين بالقطاع الحكوميجتماعي االصندوق التأمين   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(202)27957763  :+(    فاكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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يتحو   30/6/2015اعلدسبل للمن ن يليهم الاين يلتحطون اعخلو ل اعو  -د

 ( امل   .13هلم ق طعذ للجوقل رقم ) األسعس األج  

سدويعذ يف أقل يوليو  %9)ب( نسبل  (،قيةم إىل األج  املشعر إليه اعلبدوين )أ

السعا ، يلى أن عستطاع  ن يف شه  يونيو  األسعس  ن كل يعض  دسوال إىل األج  

 األج  املتغذ.

( الاين ع ااهم 2 ،1اعلدسبل للمن ن يليهم العع ل  اعجلهعت املشعر إليهع اعلبدوين ) -3

  ي ضيل:جبهعت يملهم يالقل يمل عععقويل أق 

األج  املدصوص يليه اعطو العمل ق ع يإةعف إليه  ن يالقات أق ييع ات  سب 

ععت  جاءاذ  ن األج  املتغذ أق األج  اليو    اليتاألحوال  ستبعواذ  ده العدعص  

 .املستح 

عص قاملشتغل  اعأليمعل املتعلطل خبو ل اعلدسبل للمن ن يليهم العع ل  اعلطاع  اخل -4

 املدعيل قأ  ا  أس ا صعحب العمل الاين يعملون لويه قيعوهلم: 

األج  املدصوص يليه اعطو العمل ق ع يا أ يليه  ن يالقات  ستبعواذ  ده العدعص  

 ععت  جاءاذ  ن األج  املتغذ. اليت

 :األجر األساسي ما يأتي يفوفى مجيع األحوال يراعى 

 شه يعذ قيتمجديهعذ  180اطيمل  1/7/2016 يفيتحو  احلو األ نى هلاا األج   -د

شه  يونيو  يف دسوال إليه  %10أقل يوليو  ن كل سدل ادسبل  يفييع عه سدويعذ 

 السعا .

جديهعذ شه يعذ قيتم  1240اطيمل  1/7/2016 يفيتحو  احلو األقصى هلاا األج   -ه

 .شه  يونيو السعا  يف دسوال إليه  %10أقل يوليو ادسبل  يفييع عه سدويعذ 

 األقصى الشه ي إىل أق ب يش ا جديهعت.ين األ نى ققي ايى ج  احلو

 كله حمسواعذ اعإلنتعج أق اعلعمولل  يعت  هاا األج  مب ايعا البدو )أ( إاا كعن -و

  أج اذ أسعسيعذ مبع ال جيعقي احلو األقصى املشعر إليه سدويعذ. األج 
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 :املتغري، ويقصد به ثانيًا: األجر
  ع عصل يليه املن ن يليه قيلى األخص: اعق 

 احلوا ا. -4

 العموالت. -5

 شنينهع الش قط اآلعيل: يفالوهبل،  تى عوا  ت  -6

أن يكون قو ج ى الع ف انين يو عهع يمالء املدشنيا يلى أسعس نسبل  ئويل  -د

 حمو ا  طو عذ  ن املبعلغ املستحطل يلى العمالء.

يكون هلع صدوق   شرتك اعملدشنيا عوضع  يه حصيلتهع لتوييعهع ا  أن  -ه

 العمعل.

أن يكون هدعك قوايو  تف  يليهع ا  رب العمل قالعمعل حتو  مبوجبهع  -و

 كيفيل عوييعهع يليهم.

ق طعذ لط ار رئيس االشرتاك  ن أج   ا ال ععت  جاًء التعليلالبوالت،  يمع يوا البوالت   -4

 :1984لسدل  679 رقمجملس الويراء 

 اليتقاول السف  قاول حةور اجللسعت قغذهع  ن البوالت  االنتطعلاول  -ه

عص ف للمن ن يليه  طعال  ع يتكلفه  ن أيبعء عطتةيهع أيمعل قظيفته قيستادى 

  ن ال  اول التمايل.

عص ف  اليتاول السكن قاول امللبس قاول السيعرا قغذهع  ن البوالت  -و

  طعال  اايع ييديل. 

عستح  نتيجل نوب املن ن يليه اعض الوقت  اخل جهل يمله  اليتلبوالت ا -ز

 األصليل أق خعرجهع.

 عستح  للمن ن يليه ملواجهل أيبعء املعيشل خعرج البال . اليتالبوالت  -ح

قيمل أج  االشرتاك قيشرتط أال جيعقي جممو  البوالت املستبعوا  ن أج  

 للمن ن يليه.  األسعس االشرتاك 
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 اإلضع يل. األجور  -5

 عع يل.الهو  غذ اجلالتعويض ين    -6

 إيعنل غالء املعيشل.  -7

 جتمعييل.العالقات اال  -8

 جتمعييل اإلضع يل.العالقا اال  -9

 املدح اجلمعييل.  -10

 املكع آت اجلمعييل.  -11

 األراعح. يفنصيب املن ن يليه   -12

 .األسعس  ع يا  يلى احلو األقصى لألج    -13

 .األسعس مل يتم ضمهع لألج   اليتالعالقات اخلعصل    -14

قيعت  يف حكم األج  املتغذ الف   ا  األج  حمل االشرتاك، قاحلو األ نى 

 املط ر قعنونعذ.  

املتغذ اواقع االشرتاك يكون احلو األقصى ألج   1/1/2016قايتبعراذ  ن 

 ن  %15ل كل سدل  يال يل ادسبل اواي يفسدويعذ، قياا  احلو األقصى  عذجديه 25320

 السدوينهعيل السدل السعاطل، ق ى حتويو احلو األقصى  يفاحلو األقصى هلاا األج  

 إىل أق ب يش ا جديهعت. الشه يي ايى ج  احلو األقصى 

ين  1/7/2016يف االشرتاك ق ى مجيع األحوال ي ايى أال يطل إمجعل  أج  

 يفسدويعذ  ن احلو األ نى هلاا األج   %25سبل جديه شه يعذ قياا  هاا احلو اد 400

يطل ، يلى أال سدويعذ %10نهعيل السدل السعاطل ملوا مخس سدوات، ثم ععول الايع ا إىل 

 ".املشعر إليه احلو األ نى لألجور ادو  ق طعذ لطعنون العمل ين

 :ما يليلذلك يتعني على مجيع اجلهات اإلدارية واألجهزة املختصة بالصندوق مراعاة 

 -ق طعذ ملع يل :  1/7/2015األسعس  ايتبعراذ  ن االشرتاك يتحو  أج   -1

 املن ن يليهم الاين ع ااهم جبهعت يملهم يالقل يمل الئحيل: -أ
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 خةعوا ألحكعض قعنون اخلو ل املونيل. الايناعلدسبل للمن ن يليهم  (1

 يفاعلدسبل للمن ن يليهم املوجو ين اعخلو ل  30/6/2015 األسعس  يفاألج   ▪

 هاا التعري .

يتحو  األج   30/6/2015اعلدسبل للمن ن يليهم الاين يلتحطون اعخلو ل اعو  ▪

اط ار قيي  التةع ن االجتمعي  رقم  ( امل   13هلم ق طعذ للجوقل رقم ) األسعس 

 .)     صورا اجلوقل( 2017لسدل  310

سدويعذ يف أقل يوليو  %9نسبل  السعاط قيةم إىل األج  املشعر إليه اعلبدوين 

، يلى أن عستطاع  ن يف شه  يونيو السعا  األسعس  ن كل يعض  دسوال إىل األج  

 األج  املتغذ.

اخلعضع  ألحكعض قعنون اخلو ل املونيل يتحو  أج   ن غذ  اعلدسبل للمن ن يليهم (2

ج  املدصوص يليه يف اجلواقل امل  طل ادظم التوظف ق ع األسعس  اعألاالشرتاك 

 يةعف إليه  ن يالقات خعصل.

اعلدسبل للمن ن يليهم الاين ع ااهم جبهعت يملهم يالقل يمل عععقويل أق ي ضيل  سب  -ب

األسعس  اعألج  املدصوص يليه اعطو العمل ق ع يةعف إليه  ن االشرتاك األحوال يتحو  أج  

 ه العدعص  اليت ععت  جاءاذ  ن األج  املتغذ.يالقات  ستبعوا  د

جديهعذ شه يعذ قيكون احلو  180اـ 1/7/2016األسعس  يف االشرتاك عو  احلو األ نى ألج   -2

 جديهعذ شه يعذ. 1240األسعس  يف اات التعري  اـ االشرتاك األقصى ألج  

األسعس  االشرتاك ي ايى ايتبعراذ  ن أقل يوليو  ن كل يعض ييع ا احلوين األ نى قاألقصى ألج   -3

 ن قيمل كل  دهمع يف شه  يونيو السعا ، ق ى حتويو احلوين األ نى  %10الشه ي ادسبل 

 جديهعت. 10قاألقصى ي ايى ج همع إىل أق ب 

ايتبعراذ  ن  جديه شه يعذ 400غذ ين اعدص يه األسعس  قاملتاالشرتاك ي ايى أال يطل أج   -4

شه   إليه يف  دسوال %25أقل يوليو  ن كل سدل ادسبل  قياا  هاا احلو سدويعذ يف، 1/7/2016

 .%10اعو ال  إىل الايع ا نسبل ملوا مخس سدوات، ثم ععول ، قال  يونيو السعا 
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دص يه األسعس  قاملتغذ يف اعاالشرتاك قاحلو األ نى ألج  االشرتاك يعت  الف   ا  األج  حمل  -5

 حكم األج  املتغذ.

ألج  ي ايى اعلدسبل للمن ن يليهم العع ل  اعليو يل أال يطل األج  اليو   ين احلو األ نى  -6

 يوض.30املشعر إليه  طسو عذ يلى اعدص يه األسعس  قاملتغذ االشرتاك 

التني   االجتمعي  أال يطل   ن قعنون 41ي ايى يف حعلل طلب حسعب املوا ق طعذ ألحكعض املع ا  -7

األسعس  يف ععري  االشرتاك األج  الاي حتسب يلى أسعسه عكلفل الش اء ين احلو األ نى ألج  

 عطويم طلب الش اء.

األسعس ، االشرتاك ي ايى االسرتشع  اعجلواقل امل  طل اشنين احلوين األ نى قاألقصى ألج   -8

اشطيه األسعس  االشرتاك أل نى إلمجعل  أج  املتغذ، قاحلو ااالشرتاك قاحلو األقصى ألج  

 قاملتغذ.

قادعء يليه يهيب الصدوق  احلكو   اكع ل اجلهعت اإل اريل قاألجهاا امل تصل اعلصدوق  

   ايعا أحكعض هاا الكتعب اكل  قل، قيلغى كل  ع خيعلف ال .

28/8/2017حت ي اذ يف :     

 رئيس صندوق التأمني االجتماعي  
بالقطاع احلكوميللعاملني   

   

 " حممد سعودي قطب "  
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األساسياالشكا  احلدين األدنى واألقصى ألجر   
واحلد األدنى إلمجايل أجر االشكا  املتغرياالشكا  واحلد األقصى ألجر   

 احلد األدنى واألقصى 
األساسي الشهرياالشكا  ألجر   

املتغري االشكا  احلد األقصى ألجر  
 سنوياً 

احلد  التاري 
 األدنى

احلد 
 األقصى

 احلد األقصى لألجر التاري  

 25320 1/1/2016 ن   1240 180 1/7/2016 ن   

 29160 1/1/2017 ن   1370 200 1/7/2017 ن   

 33600 1/1/2018 ن   1510 220 1/7/2018 ن   

 38640 1/1/2019 ن   1670 250 1/7/2019 ن   

 44520 1/1/2020 ن     1840 280 1/7/2020 ن   

 51240 1/1/2021 ن     2030 310 1/7/2021 ن   

 59040 1/1/2022 ن     2240 350 1/7/2022 ن   

 

 الشهرياالشكا  احلد األدنى إلمجايل أجر 

 احلد األدنى التاري 

 400 1/7/2016 ن   

 500 1/7/2017 ن   

 625 1/7/2018 ن   
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 ــــــــــ( 83 / 79)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 
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 781.25 1/7/2019 ن   

 976.56 1/7/2020 ن   

 1220.7 1/7/2021 ن   

 1342.77 1/7/2022 ن   

 1477.05 1/7/2023 ن   

 

 

(13جدول رقم )  
األساسياالشكا  أجر   

للمؤمن عليهم من العاملني باجلهاز اإلداري للدولة االشكا  يف تاري  بداية   
الذين يلتحقون باخلدمة بعد واهليئات العامة اخلاضعني ألحكام قانون اخلدمة املدنية 

30/6/2015  
 ــــ

الرابعة )ب(  الثالثة )ج( تاري  االلتحاق بالعم 
 فني كاتب

 اخلامس )ب( 
 معاون لدمة/حريف

السادس )ب( 
 معاون لدمة

1/7/2015 ن   270 230 220 220 

1/7/2016 ن   300 260 240 240 

1/7/2017 ن   330 290 270 270 

1/7/2018 ن   360 320 300 300 
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 ــــــــــ( 83 / 80)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 

للعاملين بالقطاع الحكوميجتماعي االصندوق التأمين   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  
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1/7/2019 ن   400 350 330 330 

 ملحو ة:

سدويعذ يف أقل يوليو  ن كل يعض  دسوال إىل األج  األسعس  يف  %9قياا  هاا األج  ادسبل      

 شه  يونيو السعا .
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 ــــــــــ( 83 / 81)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 

للعاملين بالقطاع الحكوميجتماعي االصندوق التأمين   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  
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2017( لسنة 7كتاب دوري رقم )  
 بشأن

( 70املعاملة التأمينية ملن تنتهي لدمته وفقًا ألحكام املادة )  
2016لسنة  81من قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم   

 ـــــــــــ
 79من قانون التأمني االجتماعي الصادر بالقانون رقم  18( من املادة 5ينص البند )

 :على أن 1975لسنة 
 -: اآلعيليستح  املعع  يف احلعالت "

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

اش ط عوا    (،1،3) ينانتهعء خو ل املن ن يليه لغذ األسبعب املدصوص يليهع يف البدو -7

شه اذ قأال يكون خعضععذ لتني   الشي وخل قالعجا قالو عا  240 وا اشرتاك  عليل ال عطل ين 

 يف ععري  عطويم طلب الص ف.

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

 :من ذات القانون على أن 20املادة وتنص الفقرة الثانية من 
" ............... 

)املعع  املبك (  18 ن املع ا  5قيسوى املعع  لتوا   احلعلل املدصوص يليهع يف البدو 

( امل    9اواقع جاء قاحو  ن املعع ل املدعظ  لسن املن ن يليه ادو  اعجلوقل رقم )

 يف ععري  عطويم طلب ص ف احلطو  التني يديل.

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

 2016لسنة  81قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم من  70كما تنص املادة 
 :على أن
للموظف الاي جعقي سن اخلمس  أن يالب إحعلته للمعع  املبك   ع مل يكن قو  "

ق طعذ ملع حتو و  اختات ضوو إج اءات عني يبيل، قيتع  يلى الوحوا االستجعال هلاا الالب

http://www.nosi.gov.eg/


 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ( 83 / 82)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 

للعاملين بالقطاع الحكوميجتماعي االصندوق التأمين   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  
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 ، قيف هاو احلعلل عإسوى حطوقه التني يديل يلى الدحو اآلع :الالئحل التدفيايل

إاا مل يكن قو جعقي سن اخلع سل قاخلمس ، قجعقيت  وا اشرتاكه يف نظعض التني    .1

يش ين يع عذ ق ةى يلى شغله الوظيفل أكا   ن سدل،  يعت   إ قى إىل  االجتمعي 

لسعا  يلى ععري  إحعلته للمعع ، قعإسوى حطوقه الوظيفل التعليل لوظيفته  ن اليوض ا

 ةع عذ إليهع  االجتمعي يف نظعض التني    اشرتاكهالتني يديل اعو ع قيته يلى أسعس  وا 

 مخس سدوات.

يف التني يدعت  اشرتاكهإاا كعن قو جعقي سن اخلع سل قاخلمس ، قجعقيت  وا  .2

يف  اشرتاكهأسعس  وا  تإسوى حطوقه التني يديل يلى ، يش ين يع عذ االجتمعييل

اخلو ل أق  النتهعء ةع عذ إليهع املوا البعقيل لبلوغه السن املط را  االجتمعييلالتني يدعت 

 مخس سدوات أيهمع أقل.   

قال جيوي ععي   ن يإحعل للمعع  املبك  ق طعذ ألحكعض هاو املع ا يف أي  ن الوحوات 

 "اخلعضعل ألحكعض هاا الطعنون.

 بإصدار 2017لسنة  1216الوزراء رقم من قرار رئيس جملس  181وتنص املادة 
 :على أن 2016لسنة  81 الصادر بالقانون رقم التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ةالالئح

"يلى إ ارا املوار  البش يل اعلوحوا إاا عطوض املوظف االب كتعا  ا غبته يف اإلحعلل 

(  ن الطعنون، أن عابت يليه ععري  قرق و قأن عع ضه 70املع ا )للمعع  املبك  طبطعذ ألحكعض 

 يلى السلال امل تصل  شفويعذ مباك ا عفصيليل ين حعلل املوظف  ن قاقع  لف خو ته."

 :من ذات القرار على أن 185كما تنص املادة 

يف التني يدعت االشرتاك (  ن الطعنون أن عكون  وا 70"يشرتط يف عابي  أحكعض املع ا )

 االجتمعييل يش ين سدل  عليل طبطعذ لطعنون التني يدعت االجتمعييل."

 70ويف ضوء األحكام السابقة يراعى عند انتهاء لدمة املؤمن عليه وفقًا ألحكام املادة 
 :ما يلي 2016لسنة  81من قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم 
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 ــــــــــ( 83 / 83)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه (7 /1712 /438)ـــــــــــ 

للعاملين بالقطاع الحكوميجتماعي االصندوق التأمين   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  
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عع ل لإلحعلل للمعع  ق طعذ ألحكعض إنهعء خو ل الض قرا الدص اط ار إنهعء اخلو ل يلى  (1

 .2016لسدل  81 ن قعنون اخلو ل املونيل الصع ر اعلطعنون رقم  70املع ا 

 وا مخس سدوات أق  طط ةعف ملوا اشرتاك املن ن يليه يف األج  األسعس  يإ (2

ين االشرتاك ، قال عةعف هاو املوا ملوا املوا البعقيل لبلوغه سن الست  أيهمع أقل

  .تغذ أق املكع نيااألج  امل

( 18(  ن املع ا )5)يإحسب املعع  ق طعذ لطوايو املعع  املستح  ق طعذ ألحكعض البدو  (3

 ين األج  األسعس  قاألج  املتغذ.  ن قعنون التني   االجتمعي  )املعع  املبك (

 ن قعنون التني    26ال يإستح  ععويض املوا الاائوا املدصوص يليه اعملع ا  (4

 (. 2ن املوا املةع ل املشعر إليهع اعلبدو )االجتمعي  ي

قعاب  أحكعض هاا الكتعب الوقري يلى حعالت االستحطع  اليت نشنيت ايتبعراذ  ن 

 (.2016لسدل  81رقم  )ععري  العمل اطعنون اخلو ل املونيل 2/11/2016

قيلغى كل  ع خيعلف أحكعض هاا الكتعب الوقري، قيهيب الصدوق  اكع ل اجلهعت 

 عدفيا األحكعض الوار ا اهاا الكتعب اكل  قل. اإل اريل

 2017/ 9 /13حت ي اذ يف:

 رئيس صندوق التأمني االجتماعي

 للعاملني بالقطاع احلكومي

 

 " حممد سعودي قطب "
 

 

http://www.nosi.gov.eg/

