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 مقدمة
 

إمتدت مظلة التأمين ا جتماعي لتشمل كل مواطن مصلري   إملا بشلكل مباشلر باعتبلارن مل من 
باعتبلارن مسللتحقا علن ملل من عليل  أو صللاح   عليل  أو صلاح  معللاأ   أو بشلكل بيللر مباشلر

 . نين التأمين ا جتماعي والمعاشاتو لك من خالل مجموعة من قوا –معاأ 
 : ونستعرض في هذه المذكرة

 المالمح األساسية للتأمين االجتماعى: المطلب األول
 خصائص التأمين االجتماعى: الفرع األول
تفاقيلة منظملة العملل الدوليلة إالتلي حلددتها  ةالمخاطر المهنية واالجتماعيل: الفرع الثاني

 2591لسنة  201رقم 
 وظائف التأمين: الفرع الثالث

 مين االجتماعىأمجال تطبيق الت: رابعلالفرع ا
 التأمين االجتماعي والمساعدات االجتماعية: الفرع الخامس
 مين التجاريأالتأمين االجتماعي والت: الفرع السادس

التي مرت بها نظم المعاشات والتأمين ا جتملاعي منل  منتصلف القلرن  المراحل :ثانيالمطلب ال
 التاسع عشر حتي االن

 2591مرحلة ما قبل ثورة يوليو : الفرع األول
 2591مرحلة ما بعد ثورة يوليو : الفرع الثاني

 السارية مجال تطبيق قوانين التأمين االجتماعي :لثالمطلب الثا
 2599لسنة  95االجتماعى الصادر بالقانون رقم قانون التأمين :    الفرع األول
قللانون التللأمين االجتمللاعى علللي أصللحا  األعمللال ومللن  للي حكمهللم :   الفاارع الثاااني

 2591لسنة  201ادر بالقانون رقم  الص
قللانون التللأمين االجتمللاعى للعللاملين المصللريين  للي الخللار  الصللادر :   الفاارع الثالااث

 2591لسنة  90بالقانون رقم  
لسللنة  221قللانون التللأمين االجتمللاعى الشللامل الصللادر بالقللانون رقللم  :  الرابااع الفاارع

2510 
قلانون التقاعلد والتلأمين والمعاشلات للقلوات المسللحة الصلادر بالقلانون : الفرع الخامس

 2599لسنة  50رقم 
 2511 لسنة 92قانون المعاشات االستثنائية الصادر بالقانون رقم: الفرع السادس

 

 فق و الهادي إلى سواء السبيلو هللا المو
 

 
 محمد حامد الصياد
 مستشار التأمين االجتماعي
 (سابقا)وكيل أول وزارة التأمينات 

 رئيس صندوق التأمين االجتماعي
 (سابقا)للعاملين بالحكومة 

 ليلي محمد الوزيري
 رئيس مجلس إدارة

 (سابقا)الهيئة العامة للتأمين والمعاشات 
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 لمطلب األولا
 مين االجتماعىالمالمح األساسية للتأ
 

سلوا  علن طريلق نواع الحماية التى تقدم للملواطنين أالضمان االجتماعى تعبير شامل يعنى كل 
رها ملن صلنوف الخلدمات والرعايلة التلى أو المساعدات االجتماعية أو بي مينات االجتماعيةاالت

 . وا جتماعير اهية المجتمع وأمن  االقتصادى  تكفل
حلد وسلائل الضلمان االجتملاعى  لى مجلال تحقيلق أن التامين االجتماعى يعتبلر اوو قا لما تقدم  

خطلر اجتملاعى  من االجتماعي   وهو يقتصر على تلك النظم التى تسلتهدف تططيلةالحماية واأل
 . ينىأملو  تسأمعين ب

ماان اجتماااعى يعماال علااى تحقيااق األ أساالوب تااأميني قااانونيمين االجتمللاعى بأنلل  أويعللرف التلل
نصات عليهاا خطاار المهنياة و االجتماعياة التاى فراد فاى حالاة تعرضاهح ألحاد األاالقتصادى لأل

عاادة توزياع الادخل القاومى إويساتهد   1590لسانة  130تفاقية منظمة العمل الدولية رقاح إ
 . أكثر عدالة بشكل
 
 

 الفرع األول
 خصائص التأمين االجتماعى

 
 :همها أخصائص  يتميز التامين االجتماعى بعدة

 : التأمين االجتماعي أسلوب تأميني لمواجهة أخطار اجتماعية : أوال 
 : يتبع التأمين االجتماعي أسلوب تأميني في مواجهة األخطار التي يواجهها فهو         
حمل المخاطر التي يتعامل معها عن طريق توزيع عبئها علي جميع الم من يت – 2        

 . عليهم
 .ي مواردن لجماإجمالي مزايا النظام وإمن الضروري أن يكون هناك تكا   بين  – 1        

جمالي المزايا إجمالي موارد النظام وإأن  يج  أن يكون هناك توازن بين  يبمعن              
نضمن استقرار النظام واستمرارن  ي األجل الطويل وحتي ال يتحقق المستحقة حتي 
 .عجز  ي أموال  

عتمد عليها إلتزام باألسس الفنية التي ول لك  ان  يتعين  ي تحديد مزايا النظام ا               
 .الخبرا  االكتواريون  ي تحديد مواردن 

 
 :تماعى التامين االجتماعى أهح سماته التكافل االج:  ثانيا

مين أيستند التأمين االجتماعى إلى قاعدة التكا ل االجتملاعى    االشلتراكات الخاصلة بالتل
تص  كلها  ى معين واحد ويساهم  يها الم من علي  و قا لقدرات  المادية بنسبة من دخل  

والمزايلا التلى   ويعاد توزيعها عللى ملن يتحقلق بالنسلبة لهلم وقلوع الخطلر المل من منل  
مين االجتملاعى أن التاوعلى  لك    ها ال ترتبط بمساهمت  ولكن بقدر حاجت  يحصل علي

أي من خالل قاعدة التكا ل االجتماعى يعمل  ى اتجلان العداللة  لى توزيلع اللدخل القلومى 
 . ي اتجان العدالة االجتماعية 

 
 :لزاميته التامين االجتماعى يتميز بإ:  ثالثا

أن الخضلللوع لللل    بمعنلللي ة االجباريلللة للتلللامينالصلللف سلللمة التكا لللل االجتملللاعي تتطلللل 
 للراد  انضللمامهم للنظللام يكللون بقللوة القللانون   واالسللتفادة منلل  ال تتوقللف علللى مشلليئة األ
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 طالما توا رات الشروط المطلوبلة للخضلوع لل  كلان عللى المسلئول علن االشلتراك للدى 
 .(1) ى شأن الهيئة التامينية القيام ب لك وأدا  ما يقررن النظام من التزامات  

ن  طالما تحققت المخاطر الم من منهلا وتلوا رت الشلروط المطلوبلة لنشلأة الحلق اك لك  
المقرر ب  كان على الهيئة التامينية االلتلزام بلد ع الحلق حتلى وللم للم تكلن قلد أديلت اليهلا 

 .(0)يهاإلدائها أاالشتراكات ثم الرجوع بعد  لك على الملتزم ب
 

 :ى التزاح مصدره القانون مين االجتماعأالت:  رابعا
مين أمينيللة  التللأعمللال والهيئللة التصللحا  األأال يسللتلزم قيللام وجللود رابطللة عقديللة بللين 

 . االجتماعى التزام مصدرن القانون وليس العقد
والمل من علليهم يسلتمدون حقهلم ملن القلانون   وكل لك المسلتحقون علن المل من عليل  أو 

 . ن مباشرة وليس بالخال ة عن أى منهماصاح  المعاأ يستمدون حقوقهم من القانو
مين والتزاملاتهم أخضاعهم للتلإ راد الواج  هو ال ى يحدد األ االجتماعيين أموقانون الت

مين أستحقاقها والمستفيدين   والمزايلا  لى قلانون التلإكما يحدد المزايا ومقدارها وشروط 
نها تكون ثابتة أتتميز بستحقاقها   وإاالجتماعى حق لمن تقررت ل  متى توا رات شروط 

 . مينأخر كما تتناس  المزايا النقدية مع الدخل محل التآدون تفرقة بين شخص و
 
 :مين االجتماعى يتعلق بالنفع العاح أالت:  خامسا

جتماعية عامة وملع تطلورن إمين االجتماعى على تحقيقها وظيفة أالوظيفة التى يقوم الت
مين أجتماعية  ى البالد   ول لك يعتبر التلية وا قتصادصار أداة من أدوات السياسة ا 

ثرن على أداة توجيهية  ى يد الدولة لتحقيق النفع العام   ولتعلق  بالنفع العام أجتماعى ا 
 :نوجزها فيما يلى القواعد التى تحكم النظام 

جتمللاعى ال يللرتبط بالضللرورة بجسللامة الخطللر الملل من منلل  مين ا أشللتراك التللإ -3
نمللا يللرتبط بالقللدرة علللى إ  كمللا هللو الحللال  للى التللامين الخللاص وحتمالللإودرجللة 

شلتراك يتحلدد عللى أسلاس ن ا اجتملاعى   لل لك  لمين ا أالمساهمة  لى عل   التل
 . األجر أو الدخل و لك باقتطاع نسبة من 

مين أن يكلللون بالضلللرورة المسلللتفيد ملللن التلللأمين ال يجللل  أالمتحملللل بعللل   التللل -0
مين االجتماعى ال يتحملها الم من علليهم وحلدهم أة للتاالجتماعى    التكاليف الكلي

عمال وقد يتحمل بالع   كل  أصحا  األعمال   بلل ربا  األأ انما يشاركهم  يهإو
جتماعى ثم يوزع الباقى مين ا أيضا جز  من تكاليف تمويل التأوقد تتحمل الدولة 

ن  وى اللدخول جتملاعى بليعتبار التضلامن ا على الم من عليهم مع األخ   ى ا 
 . المرتفعة والمنخفضة

ن المجتمللع امللنين االجتمللاعى    للأليهللا التإجتماعيللة التللى يهللدف نظللرا للوظيفللة ا  -1
شللراف علللى تطبيقلل    أى ينظملل  عللنن طريللنق هيئللة عامللنة  ينحصللر يسللتأثر با 

نشاطها  ى تططية المخاطر االجتماعية التى يتعرض لها المشتركنون  لى التأملنين 
 .(3)   والبعد تماما عن قصد الربح االجتماعى 

 
 نننننننننننننننننن

 من قانون التامين االجتماعى 1راجع مادة  (2)

 من قانون التامين االجتماعى 290راجع مادة  (1)

 من قانون التامين االجتماعى 5مادة :  1راجع مادة ( 2) (3)
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ه ا الهدف  مين االجتماعي إلى تحقيق السالم االجتماعى   ويكس أيهدف قانون الت -1

القواعللد التللى تنظملل  الصللفة اآلمللرة بمعنللى أن قواعللدن تتعلللق بالنظللام العللام    للال 
نل  اتفلاق المخلالف  تفاق علنى مخالفة ه ن القواعد   وإ ا ما وجلد هل ا ا يجنوز ا 

نتقاص من الحمايلة التلى يقررهلا يكون باطال بطالنا مطلقا  ال يجوز ألى اتفاق ا 
 . واردة ب أو تقرير حماية بير 

كمللا يترتلل  علللى الصللفة االامللرة لقواعللدن عللدم جللواز النللزول عللن الحقللوق التللى 
  ولكفالللة احتللرام هلل ن القواعللد يرتلل  القللانون جللزا ات جنائيللة علللى ( 2)يقررهللا
 .(1)مخالفتها

 
 

 الفرع الثاني
 االجتماعيةالمهنية والمخاطر 
 تفاقية منظمة العمل الدولية إالتي حددتها 
 1590ة لسن 130رقح 

 
األخطار المهنية واالجتماعية اآلتية  2591لسنة  201فاقية منظمة العمل الدولية رقم إتحددت 

  :لتططيتها بنظام التأمين االجتماعي  
 عبا  العائلية األ -البطالة  –المرض  -إصابة العمل  -الو اة  -العجز  -الشيخوخة 

 
 

 الفرع الثالث
 وظائ  التأمين

 
قتصلادي جتملاعي وا سلتقرار ا الجتماعية كما أسلفنا عنصلرا ملن عناصلر ا مينات اأتعتبر الت

 هي تعمل علي تأمين دخل الم من عليهم ومساندة اقتصاديات صاح  العملل   كملا أنهلا صلمام 
ي ضللو  هلل ن  لللللي تصللحيح العالقللات االجتماعيللة واالقتصللادية  للي المجتمللع   وإأمللن يهللدف 
 :ين االجتماعي فيما يلي يمكن تلخيص وظائ  التاماالتجاهات 

 : بالنسبة للدولة : أوال 
جتماعية  ي مجال محاربة الفقلر ور لع مسلتوي المعيشلة إي دي التأمين االجتماعي أهدا ا        

جتمللاعي  للي الدولللة    ضللال عللن أنلل  مللن خللالل أمللوال التللأمين سللتقرار ا ممللا يللدعم ا 
 ير الملدخرات الالزملة للتنميلة قتصاد القلومي علن طريلق تلوومخصصات  يمكن تدعيم ا 

قتصللادية    هللو يعمللل علللي زيللادة الللدخل القللومي ويسللاهم  للي حسللن توزيعلل  علللي ا 
 . لي مساندة الكيان االقتصادي للبالد إالمواطنين وبير  لك من العوامل التي ت دي 

 
 

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

 من قانون التامين االجتماعى 211راجع مادة (2)

 من قانون التامين االجتماعى 212مادة :  291ادة راجع م(1)
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 : بالنسبة لصاحب العمل : ثانيا 
لتزامللات التللي تتعلللق بمواجهللة يلتللزم صللاح  العمللل تجللان العللاملين لديلل  بالعديللد مللن ا 

مين االجتملاعي أجتماعية التي خلقها المجتمع الصناعي   وقلد أدي نشلو  التلالمخاطر ا 
 نلية صاح  العمل  ي مواجهلة هل ن االلتزاملات إللي علاتق التلأميوتطورن إلي نقل مسئو

شلتراكات المطلوبلة منل  خلالل كلل شلهر وعلن دا  ا ألتزام  علي مجلرد إبحيث يقتصر 
للي  لللك  للان إضللا ة با   هل ا الطريللق أمكللن لصلاح  العمللل تللأمين اقتصلاديات منشللأت  

للعلاملين إنملا يعملل عللي زيلادة قتصلادية ستقرار األوضاع ا إلي  من إمين بما ي دي أالت
 .نتاجيتهم وبالتالي زيادة ربح صاح  العمل إ
 
 :بالنسبة للمؤمن عليهح : ثالثا 

نشللا  نظللام التللأمين االجتمللاعي هللو تللو ير الحمايللة للملل من عللليهم إالهللدف األساسللي مللن 
وتأمين دخولهم بما يستهدف تأمينهم علي حاضرهم ومسلتقبلهم وكل لك مسلتقبل أسلرهم   

لما شملت التططية كل أ راد الشع  بحيث يأخ  نظام التأمين الشكل القومي كلما كانت وك
 .قتصاديا أكثر عمقا وتأثيراإجتماعيا وإ اعلية التأمين  ي استقرار أوضاع الم من عليهم 

 
 

 الرابعالفرع 
 مين االجتماعىأمجال تطبيق الت
 

ن أمين االجتملاعى    بعلد أهلائى للنظم التلالهلدف الن هليالتططية الشاملة للملواطنين أو المقيملين 
متلدت تلدريجيا لتشلمل العلاملين  لى إمينيلة قاصلرة عللى قطلاع العماللة التبعيلة أكانت الحقلوق الت

مللالك عمللال والحللرف والتجللار والصللحا  األأقطللاع العمللل المسللتقل مللن المشللتطلين لحسللابهم و
 .صحا  المهن ومن  ى حكمهم أو

للملواطن كحلق التعلليم وحلق  ساسليةتعتبلرن حقلا ملن الحقلوق األصلبحت أوبالبية دساتير اللدول 
 .العمل 

يكلون  للك تلدريجيا بحيلث التلأمين سلتكمال حلقلات جتماعى  مين ا أمتداد مظلة التإو ى مجال 
صللادى  للى الللبالد ضللمانا قتيكللون التطللور  للى التططيللة و للى المزايللا مرتبطللا بحجللم النمللو ا 

 .ستمرارن  
يحكح هاذه   وسالي  مين االجتماعى لكل مواطن بالعديد من األأتططية الت وتأخ  الدول  ى مجال

 :تجاهان إساليب األ
 : على العائل مينأتجاه التإ: ولألا

قتصلادى   أى الفئلات القلادرة مين على  ئات السكان من  وى النشاط ا أوبمقتضان يتم الت
ملدون يضلا نظلرا النهلم يعتأن مينيلة إللى المعلوليأعلى الكس  ومن خاللها تمتد الحماية الت

 . ى معيشتهم على دخل العائل 
 .خص الدول النامية للدول وعلى األتجان الطالبية العظمى ويأخ  به ا ا 

 
 : فرد مباشرة ودون ارتباط بالعائلمين للأينشىء الحق فى مزايا الت: الثانى

قتصادى إلى مراحل ا تجان بالبا على الدول التى وصل  يها النمو خ  به ا ا ويقتصر األ
تق الدوللة وتتحملل بل  نما يقع عللى علاإن بالبية ع   التمويل  ى ه ن النظم أ  إمتطورة 

 .من مواردها 
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 الفرع الخامس
 جتماعيةالتأمين االجتماعي والمساعدات اإل

 
أشرنا  ي بيان خصائص التأمين االجتماعي أن  يتميز بالزاميت  وعموميت  أي أن  يستهدف 

كا ة المواطنين  ي الدولة   علي أن ه ا الهدف ال يكون من الميسور تحقيق   ي مستهل  تططية
جتماعي إ  أن التدر   ي التطبيق من السمات األساسية التي تصاح  العمل بنظام التأمين ا 

 .سريان التأمين وأنواع  المختلفة 
جتماعية تكون المساعدات ا  وإلي أن تستكمل التططية التأمينية تلجأ الدولة إلي إنشا  نظام

وظيفت  سد الفراغ الناشئ نتيجة عدم شمول التأمين لكل  ئات المواطنين وعلي األخص الطبقات 
أو تعويضات أو مزايا عينية ( معاأ ) الفقيرة   ويستهدف نظام المساعدات منح إعانات دورية 

لك شأن التأمين إال أن  جتماعية شأن   ي  أخري إلي أصحا  الحاجة  ي حاالت المخاطر ا 
  :يختل  عنه في النواحي اآلتية 

شتراكات من يقوم نظام التأمين االجتماعي  ي بالبية دول العالم علي أساس التمويل با  – 2
 .الم من علي  وصاح  العمل والدولة أو من بعض ه ن األطراف 

عتمادات التي تخصصها جتماعية  تعتمد أساسا  ي تمويلها علي ا أما المساعدات ا       
 .الخزانة العامة  ي ميزانية الدولة للصرف علي المزايا التي تقرر للمنتفعين بالنظام 

مزاياالتأمين تعتبر حق من حقوق الم من علي  يكفل  القانون ويستمد الم من علي  ه ا  – 1
ستحقاق المنصوص عليها  ي  أما الحق من القانون مباشرة متي توا رت شروط ا 

ويتحقق  لك عن   ليها إالمساعدات  هي منحة من الدولة ال تقرر إال إ ا ثبتت الحاجة 
كما . جتماعي للدخل تتولي عمل  الجهة المنوط بها تنفي  نظام المساعدة إطريق بحث 

ل لك  ان قيمة المعاشات  عتمادات المدرجة  ي الميزانية  يتحدد حجم المزايا بقيمة ا 
لي الحد األدني ال ي يكفل  التأمين االجتماعي   كما ال تشمل كل والتعويضات ال تصل إ

 . من هم  ي حاجة إليها مما يوج  وجود قوائم إنتظار 
 راد الشع  إلي نظم أستكمال حلقات التأمين وشمولها لكل إوتتحول نظم المساعدات عند      

ات الضئيلة  ي تكميلية تكفل مواجهة حاالت الكوارث العامة ومساندة اصحا  المعاش
 .ظروف خاصة 

 
 

 الفرع السادس
 مين التجاريأالتأمين االجتماعي والت
 

جتماعية علي أن إأشرنا إلي أن التأمين االجتماعي هو أسلو  تأميني لمواجهة أخطار عامة 
  :نوجزها فيما يلي ختال ات جوهرية بين التأمين االجتماعي والتأمين التجاري إهناك 

قيق ربح للشركة التي تزاول     يج  أن تتعادل األقساط حلتجاري إلي تيهدف التأمين ا – 2
ستثمارها مع التعويضات المد وعة مضا ا إليها المصرو ات ا دارية إالمحصلة وعائد 

 .ونسبة معينة كربح 
يتحمل الم من عليهم وحدهم التكاليف الكلية للتأمين   وتتحدد األقساط علي أساس يتناس   – 1

حتمال تحقق ه ا الخطر وب لك يختلف قسط إلخطر التي يتعرض لها كل منهم ومع درجة ا
 .التأمين من شخص إلي آخر حتي مع ثبات مبلغ التأمين 

مينات األشخاص بتحديد مبلغ التأمين ال ي يتال م مع ظرو   أيقوم الم من علي   ي ت – 3
غ التأمين ايضا مع مراعاة ورببات    كما يقوم الم من ل   ي تأمين الممتلكات بتحديد مبل

أن مبلغ التعويض ال ي تد ع  شركة التأمين يكون مساويا للخسارة وبحد أقصي مبلغ 
 .التأمين 
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ختيار الفرد وإرادت  وهو ال ي يقرر الم من عليهم االتأمين التجاري تأمين تعاقدي يتم ب – 1
نتقا  إالتأمين بقبول ووالمستفيدين بما يتفق مع مبدأ المصلحة التأمينية   وتقوم شركة 

 .األخطار التي تستلزم  حص الحالة الصحية لكل شخص وتحديد درجة الخطورة المتوقعة 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        0231 كتوبرأ                                             مذكرات في التأمينات االجتماعية                    

 المذكرة األولي

 

10/02 

 ثانيالمطلب ال
 لمراحل التي مرت بهاا

 نظح المعاشات والتأمين اإلجتماعي
 منذ منتص  القرن التاسع عشر حتي االن

 
ملن خلالل علدة مراحلل ن المعاشات من  منتصف القلرن التاسلع عشلر   و للك  عر ت مصر نظم

    : كما يلي
 
 

 الفرع األول
 1590مرحلة ما قبل ثورة يوليو 

 
 : في مجال المعاشات -1

 : الآلئحة السعيدية -أ
ديسلمبر  11نظم المعاشات لبعض  ئات ملوظفي الحكوملة  لي يحيث صدر أول تشريع 

شللات تمللول مللن خزينللة الدولللة وال يسللاهم الموظفللون بأيللة ن وكانللت هلل ن المعا 2191
 .اشتراكات 

 :المعاشات في عهد اسماعيل -ب
سلماعيل صلدر األملر العلالي رقلم إعندما سا ت أحوال الدولة المالية  ى عهد الخلديوى 

اللل ى  للرض علللي المللوظفين أدا  اشللتراك  2190اكتللوبر  21 للي  2190لسللنة  12
 . من المرتبات%  3.9لمعاشات يعادل لحسا  ا

  :المعاشات فى عهد توفيق  –ج
حيلث قلررت  2111إبريلل  20صدرت الئحلة تسلوية حاللة المسلتخدمين الملكيلين  لى 

خلرى قسلمت الملوظفين صدرت الئحة أ 2111و ى سبتمبر سنة    يها المزايا الجديدة 
 : إلى فئتين

 . الهيئة وه ال  يسرى عليهم المعاأداخل  (2)
 .   ليس لهم حق  ى المعاأيئة وه الخار  اله (1)

عاشلات كملا ر علت للم ئحة تو يق لتقرر نظاملاج جديلداج صدرت ال 2119يونيو  12و ى 
 . % 9االشتراك إلى 

 : 1535قانون سنة  –د
بشللأن قللانون المعاشللات الملكيللة متضللمناج بعللض  2505لسللنة  9صللدر القللانون رقللم 

 . طورات والمزايا  ى نظام المعاشاتالت
 : 1505 قانون سنة – ه

حيللث أوقللف   2539ة واسللتمر تنفيلل ن حتللى سللن 2515لسللنة  39صللدر القللانون رقللم 
تطبيق  على جميع الموظفين ال ين التحقوا بالخدمة بعد ه ن  السننة ما عدا رجال القضا  

 . % 9.9شتراكات إلى  زيدت  ي  ا  وقد –والشرطة 
 

 :في مجال إصابات العمل -0
بشاأن تقريار المسائولية المهنياة ألصاحاب األعماال عان  1500لسانة  00القانون رقاح  -أ

 : حوادث العمل
 : مايأتيومن أهم ماتضمن  ه ا القانون من أحكام 
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 . حدد نطاق تطبيق  وقصرن علي العاملين  ي الصناعة والتجارة (2)
إقتصرت مسئولية صاح  العمل بمقتضي القانون علي حوادث العمل دون أمراض  (1)

 . المهنة
ق  ي العال  علي نفقة صاح  العمل و ي حدود معينلة   وكل ا أعطي المصا  الح (3)

قرشلا  لي اليلوم  10الحصول علي معونة مالية تعادل نصلف أجلرن وال تزيلد عللي 
 . خالل  ترة العال  من ا صابة

يمنح العامل تعويضا ضئيال يلتزم ب  صاح  العمل إ ا تخللف علن ا صلابة عجلزا  (1)
 . ة  ي حالة و ات إلي الورثكليا   وي دي ه ا التعويض 

 : الخاص بالتأمين اإلجباري من حوادث العمل 1500لسنة  80القانون رقح  -ب
نقل مسئولية التعويض عن العجلز والو لاة الناتجلة علن ا صلابة إللي شلركات التلأمين   
 . و لك مقابل ع   محدد ومعلوم يتحمل ب  صاح  العمل وي دي  إلي الشركة المسئولة

 : في شأن التعويض عن إصابات العمل 1593لسنة  85القانون رقح  -ج
وقد إقتصرت أحكام  عللي إصلال   2531لسنة  11حل ه ا القانون محل القانون رقم 

بعض السلبيات التي أسلفر عنهلا التطبيلق العمللي للقلانون المل كور با ضلا ة إللي زيلادة 
 . معدالت المزايا

 : أمراض المهنةبشأن التعويض عن  1593لسنة  111القانون رقح  -د
صدر ه ا القانون مقررا مسئولية صاح  العملل علن تعلويض العاملل عملا يصليب  ملن 
أمللراض المهنللة المنصللوص عليهللا  للي جللدول مرا للق للل  و قللا للقواعللد واألسللس  اتهللا 

 .2590لسنة  15المقررة بالقانون رقم 
 

 :في مجال الضمان االجتماعي  – 0
مشروع قانون للتأمينات االجتماعية علي  2590ئمة سنة أعدت حكومة الو د التي كانت قا     

صلدارن بسلب  معارضلة أصلحا  إبرار النظم المطبقة  لي الخلار    اال أنهلا للم تسلتطع 
 2590لسلة  221ستصدار القلانون رقلم إاألعمال ل    وقد استطاعت الحكومة ربم  لك 

 ي شأن الضمان االجتماعي يحقق حدا أدني للمحتاجين بصفة عامة   وقد تحملت الخزانة 
 .العامة أعبا  المزايا التي يقررها 

بشلللأن الضلللمان  2511لسلللنة  233قلللم وقلللد حلللل محلللل القلللانون المشلللار اليللل  القلللانون ر     
 .جتماعي ا 
 . 2599سنة  30ال ي حل محل  قانون الضمان االجتماعي الصادر بالقانون رقم      

 
 

 الفرع الثاني
 1590مرحلة ما بعد ثورة يوليو 

 
 : تشريعات التأمين اإلجتماعي للعاملين في الحكومة -1

وكلل لك المسللتخدمون  2539مللن سللنة  ظللل موظفللو الحكومللة اللل ين أوقللف تثبيللتهم إعتبللاراج 
والخدمة الخارجون عن هيئة العمال وعمال اليومية محرومين من نظم المعاشات وكان لهم 

حيلث تواللت القلوانين التلى  – 2591الحق  ى مكا أة ت دى لهم  ى أحوال معينة حتى علام 
 : وذلك على النحو التالىلمجال أصدرتها الثورة  ى ه ا ا

 :ين واإلدخارفي مجال التأم -أ
 :  1590لسنة  010القانون رقح 

 .ت لموظفي الحكومة المدنيينخر لإلدخار والمعاشناآمين وأتم بموجب  إنشا  صندوق للت
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 : في مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة -ب
 : 1590لسنة  050القانون رقح ( 1)

 . معاشاتللتأمين والحول ه ا القانون نظام التأمين وا دخار إلنى نظام 
 : 1503لسـنة   01ـانون رقـح والقـ 1503لسنة  00القانون رقح  (0)

حيللنث كللان األول خللاص باصللدار قللانون التللأمين  -سللوريا خللالل  تللرة الوحللدة مللع 
والمعاشلات لمللوظفى الدوللة المللدنيين   والثلانى باصللدار قلانون التللأمين والمعاشللات 

 . مستخدمى الدولة وعمالها الدائمينل
 : 1500لسنة  93نون رقح القا( 0)

باصلدار قلانون التللأمين والمعاشلات لملوظفى الدولللة ومسلتخدميها وعمالهلا الللدائمين 
 والقانون 2510لسنة  31حيث تم من خالل ه ا القانون إدما  كل من القانون رقم 

 .  ى قانون واحد 2510لسنة  39رقم 
 

 : في قطاع األعمالتشريعات التأمين اإلجتماعي للعاملين  -0
لم يكن للعاملين  ى بير الحكومة أى حقوق سوى مكا أة نهاية الخدمة المقلررة بقلانون عقلد 

وحيلث ال تعتبلر مكا لأة نهايلة الخدملة عالجلاج للمشلاكل التلى تواجل  العاملل  –العمل الفردى 
كما مكا أة نهاية الخدمة ل لك  قد تم تطوير  –وأسرت   ى حاالت الشيخوخة والعجز والو اة 

 : يلى
 :في مجال التأمين واإلدخار -أ

 : 1599لسنة  015قح القانون ر
خللر لإلدخللار للعمللال الخاضللعين ألحكللام المرسللوم آأنشللئ بمقتضللان صللندوق للتللأمين و

 .بشأن عقد العمل الفردى  2591لسنة  329بقانون رقم 
 : في مجال إصابات العمل -ب

 : إصابات العملفي شأن التأمين والتعويض عن  1598لسنة  030القانون رقح 
  وعللال  نقلل مسللئولية التللأمين إلللي هيئللة عامللة وأنشللأ صللندوق قللومي  صللابات العمللل 

 . سلبيات المرحلة السابقة
 :في مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة -ج

 : 1595لسنة  50القانون رقح  (1)
 صدر ه ا القانون خالل  ترة الوحدة بين مصلر وسلوريا   وقلد حلول نظلام التلأمين

 .  ى حالتى العجز والو اة ةات شهريإلى معاشوا دخار 
 : 1501لسنة  100القانون رقح ( 0)

نظام التأمين ونظام ا دخار  ى نظام معاشلات واحلد سلمى بنظلام  دم  ه ا القانونأ
 . باشتراكات من صاح  العمل والعاملتأمين الشيخوخة والعجز والو اة   ويمول 

 : امةفي مجال إنشاء النظح الع -د
 : 1500لسنة  00القانون رقح 

 : استكملت التأمينات االجتماعية حلقاتها بصدور ه ا القانون حيث
عملل تضمن إلي جان  تأمين الشيخوخة والعجلز والو لاة كلل ملن تلأمين إصلابات ال( 2)

 . وتأمين المرض وتأمين البطالة
 . إمتدت الحماية التأمينية للعاملين الم قتين بالحكومة( 1)
 . إمتدت ب  حماية تأمين إصابات العمل إلي العاملين بالحكومة( 3)
 

 :تشريعات التأمين اإلجتماعي الموحدة لفئة العاملين لحساب الغير -0
لسنة  95نون رقم بالقا الصادرن االجتماعى يقانون التأمبدأ العمل ب 2599/  5/  2بتاريخ 
الصلادر بالقلانون رقلم  )ى الحكوملة ن التأمين والمعاشات للعلاملين  لال ى وحد قانو 2599
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الصللادر  )  للي قطللاع األعمللالمللع قللانون التللأمين االجتمللاعى للعللاملين (  2513لسللنة  90
 . (2511 لسنة  13بالقانون رقم 

 
 : تشريعات التأمين اإلجتماعي لباقي الفئات -0

 :ى أصحاب األعمال ومن فى حكمهح ن عليالتأم -أ
 2593لسلنة  12األعملال بموجل  القلانون رقلم إمتدت التططية التأمينيلة إللى أصلحا  

 2591لسللنة  201  واللل ى حللل محللل  القللانون رقللم  2593/  22/  2إعتبللاراج مللن 
 . 2591/  20/  2إعتباراج من 

 :ن بالخارج يى العاملين المصرين االجتماعى عليالتأم -ب
هم باللداخل إمتدت التططية التأمينية إلى العاملين المصريين بالخلار  بيلر المل من عللي

  والل ى حللل  2593/  22/  2إعتنلنباراج ملن  2593لسللنة  91بموجل  القلانون رقلم 
 . 2591 /  1/  2إعتباراج من  2591ة لسن 90محل  القانون رقم 

 : (الشاملالتأمين اإلجتماعي )للعمالة غير المنتظمة ن االجتماعى يالتأم -ج
بشلللأن التلللأمين  2599لسلللنة  221بلللدأ العملللل بالقلللانون رقلللم  2591/  2/  2بتلللاريخ 

قلم والل ى حلل محلل  القلانون ر –االجتماعى الشامل عللى  ئلات العماللة بيلر المنتظملة 
  الللل ي أسلللتكملت بللل  التأمينلللات ا جتماعيلللة  2510/ 9/  2ملللن  2510لسلللنة  221

 . التططية لكل من يمارس نشاطا إقتصاديا وال تمتد إلي  النظم التأمينية األخري
 

 : فاتهح اللحاق بنظح المعاشاتأمين اإلجتماعي لمن تشريعات الت -9
والمستخدمين ال ين إنتهت  ي شأن منح معاشات للموظفين  2511لسنة  33القانون رقم  -أ

 . ( 2/20/2591قبل  )خدمتهم قبل تطبيق نظام المعاشات 
منحت  2599لسنة  95جتماعي الصادر بالقانون رقم المن قانون التأمين ا 211المادة  - 

نتهللت خللدمتهم قبللل تطبيللق نظللام ااشللات لمسللتخدمي الدولللة وعمالهللا الللدائمين اللل ين مع
 . (2510 /2/9قبل  ) ي شأن ه ن الفئة المعاشات 

ت آمنحلت معاشلات للعلاملين  لي منشل 2510لسلنة  53المادة التاسعة ملن القلانون رقلم  - 
م ببلوغ سن خدمتهتهت إنال ين  – 2/2/2511ت إلي الدولة قبل آلالقطاع الخاص التي 

 .2/1/2511قبل أو بالو اة أو بالعجز  الستين
لكلل ملن (  السلادات )منحلت معلاأ  2510لسلنة  221المادة الخامسة من القانون رقلم  -د

بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزن الكامل أو وقعلت و اتل  قبلل تلاريخ العملل بهل ا 
لم من عليها و قا ألحكام ولم يستحق معاشا بصفت  من الفئات ا(  9/2510/ 2)القانون 

 . ي أو التأمين والمعاشات الساريةقوانين التأمين ا جتماع
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 لثالمطلب الثا
 مجال تطبيق قوانين

 السارية التأمين االجتماعي
 

خلالل مجموعلة ملن  تمتد الحمايلة التأمينيلة  لى جمهوريلة مصلر العربيلة لجميلع الملواطنين ملن
 : القوانين هى

 . 2599لسنة  95التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم   قانون – 2
الصلادر بالقلانون رقلم  عللي أصلحا  األعملال وملن  لي حكمهلم قانون التلأمين االجتملاعى  - 1

 . 2591لسنة  201
لسلنة  90الصلادر بالقلانون رقلم  للعاملين المصريين  ي الخار  قانون التأمين االجتماعى  - 3

2591 . 
 . 2510لسنة   221الصادر بالقانون رقم الشامل أمين االجتماعى قانون الت - 1
لسللنة    50الصللادر بالقللانون رقللم  التقاعللد والتللأمين والمعاشللات للقللوات المسلللحة  قللانون - 9

2599 . 
 .  2511لسنة  92المعاشات االستثنائية الصادر بالقانون رقم  قانون  - 1

 : المشار إليهان ول فيما يلى مجال التطبيق للقوانيونتنا
 
 

 الفرع األول
 ين االجتماعىقانون التأم

 1519لسنة  15لصادر بالقانون رقح ا
 
 : ويشمل ذلك –ينتفع بهذا القانون كل من يعمل لحساب الغير 

 . العاملون بالجهاز ا دارى للدولة والهيئات العامة والم سسات العامة  -2
ى من الجهلات المشلار إليهلا وبيرهلا ملن الوحلدات العاملون بالوحدات ا قتصادية التابعة أل -1

 .ا قتصادية بالقطاع العام وقطاع األعمال العام 
 : الشروط اآلتيةن تتوافر فيهح العمل الذي العاملون الخاضعون ألحكاح قانون –0

 .سنة  أكثر  21أن يكون سن الم من علي   -أ     
سلتثنا  امنتظملة و للك ب لي  بصلاح  العمللتربط الم من ع أن تكون عالقة العمل التى -      

 .المقاوالت وعمال الشحن والتفريغ عمال 
 : عتبر عالقة العمل منتظمة إذا كانوت         

 .العمل ال ى يزاول  العامل يدخل بطبيعت   يما يزاول  صاح  العمل من نشاط  (2)
 .  أو كان يستطرق ستة أشهر على األقل  (1)

تفاقيااات الدوليااة التااى صاادقت عليهااا جمهوريااة مصاار اح اإلومااع عاادح اإلخااالل بأحكاا
 :العربية يشترط لسريان أحكاح القانون على األجانب الخاضعين لقانون العمل 

 .أال تقل مدة العقد عن سنة  (2)
وفيماا   أو إقليميلة أو ثنائيلة دوليلة  بالمعاملة بالمثل سلوا  كانلت ةيتفاقإأن توجد   (1)

 : طنوها تأمينياً معاملة المصريينايلى بيان الدول التى يعامل مو
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 بداية التطبيق الدول مجموعة

  الدانمارك -يوبسال يا  –قبرص  –اليونان  أجنبية

 –سلوريا  –األردن  –السودان  –ليبيا  –المطر   عربية
 لبنان –اق العر

2/5/2599 

 2/1/2591 الصومال 

 2/9/2591  لسطين

 
 :أفراد أسرة صاحب العمل  - 0

قضائية المحكمة  15لسنة  11القضية رقم تنفي ا لحكم المحكمة الدستورية العليا  ي ) 
( 1)دستورية نص المادة  م بعدم1020الدستورية العليا الصادر  ي السابع من مارس سنة 

 يما تضمنت  من  2599لسنة  95ن االجتماعي الصادر بالقانون رقم من قانون التأمي
 . (ستبعاد أ راد أسرة صاح  العمل ال ين يعولهم  عال من تطبيق أحكام  إ

 
المشااتغلون باألعمااال المتعلقااة بخدمااة المنااازل فيمااا عاادا ماان يعماال ماانهح داخاال المنااازل  - 9

 : نيان اآلتان المشار إليه فيمن يتوافر بشأنهح الشرطالخاصة حيث ال تسرى أحكاح القانو
 .أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص  –أ       
 .للمخدوم أو  وي   مارس  يدوياج لقضا  حاجات شخصي أن يكون العمل ال ى ي –       

 
 . الوزراء ونواب الوزراء والمحافظون – 9
 
 : ت العمل فى شأنح تأمين إصاباتسرى أحكا -0

 .سنة  21العاملين ال ين تقل أعمارهم عن  - أ
     وو قللاج لقللانون العمللل  انلل  يعتبللر عللامالج متللدرجاج كللل مللن   يتعاقللد مللع   - المتللدرجين -  

صللاح  عمللل للعمللل لديلل  بقصللد تعلللم مهنللة أو صللناعة   ويجلل  أن يكللون عقللد عمللل 
متتابعة واألجر بصورة متدرجة المتدر  بالكتابة وتحدد  ي  مدة تعلم المهنة ومراحلها ال

ملن مراحلل التعلليم عللى أال تقلل  لى المرحللة األخيلرة علن الحلد األدنلى  ة ى كل مرحل
  .لألجور لفئة العمال  ى المهنة التى يتدر   يها 

 .التالمي  الصناعيين  – 
 .الطال  المشتطلين  ى مشروعات التشطيل الصيفي  -د
شللأن الخدمللة العامللة   للى 2593لسللنة  91للقللانون رقللم المكلفللين بالخدمللة العامللة و قللاج  –ه

 .للشبا  ال ى أنهى المراحل التعليمية 
 
  :المنصوص عليها  ي تأمين المرض بشأنتسري أحكاح العالج والرعاية الطبية  -1

 . أصحا  المعاشات -أ      
  يس اللل ين يصللدر بشللأنهم قللرار مللن رئلل وصللاح  المعللاأأ للراد أسللرة الملل من عللليهم  -       

 .مجلس الوزرا  
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 الفرع الثاني
 قانون التأمين االجتماعى

 علي أصحاب األعمال ومن في حكمهح
 1510لسنة  138الصادر بالقانون رقح  
 

 : الفئات المنتفعة: أوال
  : ويشمل ذلكمن يعمل لحسا  نفس     تسرى أحكام ه ا القانون على كل

زراعيلاج والحر يلون  تجاريلاج أو صلناعيا أو اج األ راد ال ين يزاولون لحسا  أنفسهم نشلاط -2
 .وبيرهم ممن ي دون خدمات لحسا  أنفسهم 

 . الشركا  المتضامنون  ى شركات األشخاص  -1
المشتطلون بالمهن الحرة   ويحدد تاريخ بد  انتفاع كل مهنة من هل ن المهلن بأحكلام هل ا  -4

مااا يلااى تااواري  باادء وفي –التللأمين بقللرار مللن وزيللر الشللئون والتأمينللات االجتماعيللة 
 : ات الوزارية الصادرة بهذا الشأنتفاع وفقاً للقرارناإل
 

 المهنة قرار وزاري تاري  بدء اإلنتفاع

 أعضا  نقابة التجاريين 111/2591 2/20/2591

2/20/2591 190/2591 
 – البشلللريون األطبلللا )أعضلللا  نقابلللات المهلللن الطبيلللة 

 (بيطريوناألطبا  ال  - أطبا  األسنان - الصيادلة

 أعضا  نقابة المهن الزراعية 192/2591 2/20/2591

 أعضا  نقابة المهندسين 191/2591 2/20/2591

 أعضا  نقابة المهن التطبيقية 115/2591 2/20/2591

 أعضا  نقابة التطبيقين 102/2512 2/21/2512

 
 .لحسا  أنفسهم األعضا  المنتجون  ى الجمعيات التعاونية ا نتاجية ال ين يشتطلون  – 1
 . أكثر  عية التى تبلغ مساحتها عشرة أ دنةاألراضي الزرا مالكو – 9
 . أكثر  عية التى تبلغ مساحتها عشرة أ دنةاألراضي الزرا حائزو – 1
جنيهاج  لأكثر سلنوياج ملن قيمتهلا  190مالك العقارات المبنية التى يبلغ نصي  كل منهم  – 9

 .ط الضريبنة العقارية ا يجاريننة المتخ ة أساساج لرب
 .أصحا  وسائل النقل اآللية لألشخاص والبضائع  – 1
 .المأ ونون الشرعيون   والموثقون المنتدبون من بير الرهبان  – 5

 .األدبا  والفنانون  – 20
 .العمد والمشايخ  – 22
 .دال  السياحيون ألالمرشدون وا – 21
 .الوكال  التجاريون  – 23
 .شمامسة المكرسون القساوسة وال – 21
 .الشركا  المتضامنون  ى شركات التوصية البسيطة والتوصية باألسهم  – 29
 .صأعضا  مجلس ا دارة واألعضا  المنتدبون  ى الشركات المساهمة بالقطاع الخا – 21
 . المديرون  ى الشركات  ات المسئولية المحددة  – 29
يفيلللة واألسللرية و للللك إ ا كللان المنتفلللع أصللحا  الصللناعات المنزليلللة والبيئيللة والر – 21

 .يستخدم عامالج أو أكثر 
أصحا  المراك  الشراعية    ى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحلرى و للك إ ا  – 25

 .كان المنتفع يستخدم عامالج أو أكثر 
 :إذا كان المنتفعلحسا  أنفسهم  صطار المشتطلين - 10
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 .يستخدم عامالج أو أكثر  –أ 
كان يباشر العمل  ى محل عملل ثابلت لل  سلجل تجلارى أو  تتلوا ر  لى شلأن  أو  – 

شروط القيد  ى السجل التجارى أو يكون محلل النشلاط خاضلعاج لنظلام التلرخيص 
 .من جان  أى من األجهزة المعينة 

ورثلللة أصلللحا  األعملللال  لللى المنشلللأة الفرديلللة إ ا تلللوا رت إحلللدى الحلللاالت اآلتيلللة  – 12
  :االنتفاع األخرىإلى شروط افة باإلض

 . عاملاة المورث يعمل بها أكنثر من إ ا كانت المنشأة  ى تاريخ و  –أ
إ ا كان نصي  الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخل  أساسلاج للربط الضلريبة  – 

( 2)ال يقللل عللن  ئللة الحللد األدنللى لللدخل االشللتراك السللنوي الللوارد بالجللدول رقللم 
 .المورث  المر ق بالقنانون  ى تاريخ و اة

 .متولى ا دارة  ى جميع األحوال  – 
 

 : ، مدي الزامية التأمين شروط الخضوع للقانون: ثانيا
سلنة وأال تجلاوز  12أال يقل سن الم من علي   ي تاريخ مزاوللة العملل أو النشلاط علن  -2

 . سنة 10
 . التأمين و قا ألحكام ه ا القانون إلزاميا -1
 . سنة أن يطل  ا نتفاع بأحكام  19غ يجوز لمن تجاوز سن الستين ولم يبل -3
  . يكون ا شتراك  ي التأمين و قا لإلجرا ات التي تبينها الالئحة التنفي ية -1
 : ال تسري أحكاح هذا القانون علي المؤمن عليهح -9

 2599لسنة  95المنتفعين بأحكام القانون رقم  -أ
 2599لسنة  50المنتفعين بأحكام القانون رقم  - 
وللم  ال ين إختاروا ا شتراك و قا لل  2591لسنة  90بأحكام القانون رقم المنتفعين  - 

قبل تاريخ بدايلة  91لسنة  201يكن قد توا ر بشأنهم شروط الخضوع للقانون رقم 
 2591لسنة  90ا شتراك  ي القانون رقم 

ال تسري أحكام ه ا القانون علي أصحا  المعاشات و قا ألحكلام القلوانين المشلار إليهلا  -1
 . ي البند السابق 
يجللوز لصللاح  المعللاأ أن يطللل  ا نتفللاع بأحكللام هلل ا القللانون متللي تللوا رت شللروط  -9

 . تطبيق 
 

 
 الفرع الثالث

 قانون التأمين االجتماعى
 للعاملين المصريين في الخارج

 1518لسنة  93الصادر بالقانون رقح  
 

 : الفئات المنتفعة: أوال
ن المصريين  ى الخلار  ملن بيلر الخاضلعين ألحكلام  تسرى أحكام ه ا القانون على العاملي

 :اآلتي بياتهح  2591لسنة  201و  2599لسنة  95القانونين رقمى 
 . املون المرتبطون بعقود عمل شخصيةالع – 2
 . العاملون لحسا  أنفسهم – 1
 . قليمية داخل جمهورية مصر العربيةالعاملون بوحدات المنظمات الدولية وا  – 3
 . تفظ لهم بالجنسية المصريةاجرون من الفئات المشار إليها  ى البنود السابقة المحالمه – 1
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 : ، مدي الزامية التأمين شروط الخضوع للقانون: ثانيا
 . سنة 10سنة وأال تجاوز  21أال يقل سن الم من علي  عن  -2
 . ختيارياالتأمين و قا ألحكام ه ا القانون إ -1
 . لإلجرا ات التي تبينها الالئحة التنفي يةيكون ا شتراك  ي التأمين و قا  -3
 : ال تسري أحكاح هذا القانون علي المؤمن عليهح -0

 2599لسنة  95المنتفعين بأحكام القانون رقم  -أ
 2599لسنة  50المنتفعين بأحكام القانون رقم  - 
 2591لسنة  201المنتفعين بأحكام القانون رقم  - 

 
 

 الفرع الرابع
 تماعى الشاملين االجقانون التأم

 1583لسنة  110ر بالقانون رقح الصاد
 

 : الفئات المنتفعة: أوال
يسرى ه ا القانون على  ئات العاملين ال ين لم تشملهم قوانين المعاشات والتأمين االجتماعى 

 :وهح  –
العلللاملون الم قتلللون  لللى الزراعلللة سلللوا   لللى الحقلللول والحلللدائق والبسلللاتين أو  لللى  – 2

و  للى اشللية أو الحيوانللات الصللطيرة او الللدواجن أو  للى المناحللل أمشللروعات تربيللة الم
 .  أراضى االستصال  واالستزراع

ويقصللد بالعللاملين الملل قتين مللن تقللل مللدة عمللالتهم لللدى صللاح  العمللل عللن سللتة أشللهر     
 يملا يزاولل  صلاح  العملل ملن  متصلة أو كان العمل ال ى يزاولونل  ال يلدخل بطبيعتل 

 . نشاط
سلوا  كلانوا  ةراضى الزراعيلة الل ين تقلل مسلاحة حيلازتهم علن عشلرة أ دنلاأل حائزو – 1

 . جرة أو بالمزارعةمالكاج أو مستأجرين باأل
 . نةممن تقل ملكيتهم عن عشرة أ د( بير الحائزين لها ) مالك األراضى الزراعية  – 3
 . سنوياج  عن مائتين وخمسين جنيهاج  مالك المبانى ال ين يقل نصي  كل مالك  ى ريعها – 1
 .العاملون  ى الصيد لدى أصحا  األعمال  ى القطاع الخاص  – 9
 .عمال التراحيل  – 1
صلللطار المشلللتطلين لحسلللا  أنفسلللهم كالباعلللة الجلللائلين ومنلللادى السللليارات وملللوزعى  – 9

متااى الصللحف وماسللحى األح يللة المتجللولين وبيللرهم مللن الفئللات المماثلللة والحللر يين 
 :آلتية افرت فى شأنهح الشروط اتو
 .عدم استخدام عمال  –أ 
تلوا ر  لى شلأن  تعدم ممارسلة النشلاط  لى محلل عملل ثابلت لل  سلجل تجلارى أو  –  

شروط القيد  ى السجل التجارى أو أال يكون محل النشاط خاضعاج لنظلام التلرخيص 
 .من جان  أية من االجهزة المعنية 

 :أنهح الشروط اآلتية تتوافر في شالذين المشتطلون داخل المنازل الخاصة  – 1
 .أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص  –أ 
 .للمخدوم أو  وي  مارس  يدويا لقضا  حاجات شخصية ن يكون العمل ال ى يأ - 

أصحا  المراك  الشراعية  ى قطاعلات الصليد والنقلل النهلرى والبحلرى  وأصلحا   – 5
 .  جميعاج أال  يستخدموا عماالج وسائل النقل البسيطة ويشترط  ى ه ال

 .المتدرجون بمراكز التدري  المهنى لمرضى الج ام  – 20
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المرتللللون والقيملللة وبيلللرهم ملللن خلللدام الكنيسلللة بيلللر الخاضلللعين لقلللانون التلللأمين  – 22
 .االجتماعى على أصحا  األعمال 

المختلفلة ن ملن مرضلى اللدرن الملحقلون بمراكلز التلدري  التابعلة للجمعيلات الناقهو – 21
 . لمكا حة التدرن 

 .الرائدات الريفيات والرائدات الحضريات  – 23
 .قرا  القرآن الكريم من الدرجة الثانية محفظو و – 21
ورثة أصحا  األعمال  ى المنشآت الفردية ال ين لم تتوا ر  ي شأنهم إحدى الحاالت  – 29

 – 2591لسلنة  201ن رقلم من ثانياج وبالتالي ال يخضلعون للقلانو 12الموضحة بالبند 
وعلللى  لللك  للان ورثللة أصللحا  األعمللال المشللار إللليهم يخضللعون ألحكللام القللانون رقللم 

 :وافرت فى شأنهح الشروط اآلتية إذا ت 2510لسنة  221
 .عامل اة المورث ال يعمل بها أكثر من إ ا كانت المنشأة  ى تاريخ و  –أ 
شلأة المتخل  أساسلاج للربط الضلريبة إ ا كان نصي  الوارث من اللدخل السلنوى للمن –  

المر لق ( 2)يقل عن  ئة الحد األدنى لدخل االشتراك السنوى اللوارد بالجلدول رقلم 
 .  ى تاريخ و اة المورث  2591لسنة  201بالقانون رقم 

 .المستفيد بير متولى ا دارة  –  
منتفع ال يسلتخدم أصحا  الصناعات المنزلية والريفية واألسنرية   و لنك  إ ا كان ال – 21

 .عامالج 
ويسااتمر انتفاااع ماان يقضااى فتاارة عقوبااة داخاال السااجن ماان الفئااات المشااار إليهااا بأحكاااح 

 .القانون المشار إليه 
 
 :شروط الخضوع للقانون ، مدي الزامية التأمين: ثانيا

 .سنة 19سنة وأال تجاوز  21أال يقل سن الم من علي  عن  -2
 . ن إلزامياالتأمين و قا ألحكام ه ا القانو -1
 . يكون ا شتراك  ي التأمين و قا لإلجرا ات التي تبينها الالئحة التنفي ية -3
 : ال تسري أحكاح هذا القانون علي المؤمن عليهح -0

 2599لسنة  95المنتفعين بأحكام القانون رقم  -أ
 2599لسنة  50المنتفعين بأحكام القانون رقم  - 
 2591سنة ل 201المنتفعين بأحكام القانون رقم  - 
 2591لسنة  90المنتفعين بأحكام القانون رقم  -د

 
 

 الفرع الخامس
 لتأمين والمعاشات للقوات المسلحةقانون التقاعد وا

 1519لسنة  53ادر بالقانون رقح الص
 

 :  ن األتى بيانهح يتسرى أحكاح هذا القانون على المنتفع -1
 . لون وضباط الشرف بالقوات المسلحةالضباط العام -أ
الرواتلل  العاليللة بللالقوات  والخدمللة  و ضللباط الصللف والجنللود المتطوعللون ومجللددو - 

  والصناع العسكريون خريجو المدارس الفنية األساسلية العسلكرية ملن تلاريخ  المسلحة
 .  صرف الرات  العالي

بإصاابة تجعال الفارد غيار الئاق لاساتمرار فاي يمنح هذا القانون معاشا فاي حالاة اإلصاابة  -0
دمااة العسااكرية ، أو بساابب العمليااات الحربيااة ، أو فااي إحاادي الحاااالت التااي تعتباار فااي الخ

 : وذلك للفئات االتية –حكمها 
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ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات األعمال الوطنية وملن  لي  -أ
 . حكمهم

 . الضباط وضباط الصف والجنود ا حتياط المستدعون بالقوات المسلحة - 
 . المكلفون بخدمة القوات المسلحة - 

 
 

 ادسالفرع الس
 قانون المعاشات االستثنائية

 1500 لسنة 11در بالقانون رقحالصا
 

 : يةتللفئات اآل –شات يجيز هذا القانون منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات فى المعا
 : هح فىنتهت خدمتإالذين ( منهممن تو وا  أو أسر)لعمال المدنيين ا – 2

 . ت العامننة أو الم سسنات  العامةالجهاز ا دارى للدولة أو الهيئا –أ       
 . التابعة لها الوحدات ا قتصادية -        

 .  ( أو أسر من تو وا منهم )من أدوا خدمات جليلة للبالد  – 1
 . الكنوارث العامننة أسر من تو وا  ى حادث يعتنبر منن قبينل – 3

 : وذلك بهد 
ألي مللن  سللتثنائي لمللن لنللنم يتوا للنر بشللنأن  شللنروط  إسللتحقاق معللاأ و قللاج إأمللا مللنح معللاأ  -2

 . القوانين السابق بيانها
 . جتماعية أو المرضيةالحنناالت ا أو زيادة المعاأ المسننتحق لمواجهننة بعننض  –1
 


