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ٌرى كثٌر من الباحثٌن أن من مسببات الفقر  ،فقد الدخل نتٌجة تحقق احد المخاطر االتٌه :
الشٌخوخة – العجز الوفاة – اصابة العمل – المرض – البطاله
وتعتبر التؤمٌنات االجتماعٌة عامال هاما فى محاربةة الفقةر  ،بمةا تةوفر مةن تعةوٌض مناسة ،
عةةن الةةدخل الةةطى ٌنقطةةت نتٌجةةة تحقةةق احةةد المخةةاطر المشةةار الٌاةةا  ،ومةةن هنةةا تبةةدو اهمٌتاةةا
االجتماعٌه .
كما ان التؤمٌنات االجتماعٌه تعمل مةن جانة اخةر علةى زٌةادة االنتةا وحفةه الثةرو البشةرٌه ،
ومن هنا تبدو اهمٌتاا االقتصادٌة .
هطا  ،وقد نص الدستور الدائم الصادر فى سبتمبر  1971فى الماد  17منه على أن :
" تكفةةل الدولةةه خةةدمات التةةؤمٌن االجتمةةاعى والصةةحى ومعاشةةات العجةةز عةةن العمةةل والبطالةةه
والشٌخوخه للمواطنٌن جمٌعا وطلك وفقا للقانون " .
لطا تولى الدوله ممثله فى وزارة التؤمٌنات والشئون االجتماعٌة  ،عناٌه كبٌر بمةد مهلةه التةؤمٌن
االجتماعى الى كل فرد من افراد المجتمت  ،إما بشكل مباشر (المةإمن علٌةه وصةاح المعةا )
أو بشكل ؼٌر مباشر ( اسرة المإمن علٌه أو صاح المعا ) .
وتعتبر هاهر التار من نهام التؤمٌن االجتماعى  ،احةدى المشةاكل الخطٌةر التةى تواجةه هةطا
النهام  ،وطلك لما ٌترت علٌاا من أثةار اجتماعٌةة واقتصةادٌة خطٌةرة  ،ولمةا ٌترتة علٌاةا مةن
عدم تحقٌق نهام التؤمٌن االجتماعى االهداؾ المرجو منه .
لطا فقد رأٌنا تناول هطا الموضوع بشكل تفصٌلى  ،لبٌان ابعاد هط الهاهرة  ،واالسةالٌ المتبعةه
للتار من نهام التؤمٌن االجتماعى  ،واالثار االقتصادٌه المترتبةه علةى طلةك  ،وكٌفٌةه مواجاةة
هط الهاهر  ،واالطراؾ طات العالقه بطلك .
ونتناول هذا الموضوع فى الفصول االتٌه :
الفصل االول  :اهداؾ التؤمٌنات االجتماعٌه .
الفصل الثانى  :اطار نهم التؤمٌن االجتماعى .
الفصل الثالث  :العناصر الرئٌسٌه لتحدٌد الحقوق التؤمٌنٌه .
الفصل الرابع  :نس االشتراك .
الفصل الخامس  :تحدٌد االشتراكات .
الفصل السادس  :اداء االشتراكات .
الفصل السابع  :مسئولٌه تنفٌط نهام التؤمٌن االجتماعى .
الفصل الثامن  :انواع التار التؤمٌنى واالثار المترتبه على طلك .
الفصل التاسع  :جاود وزارة التؤمٌنات والاٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى فةى مواجاةه هةاهرة
التار .
وهللا اسأل ان ٌوفقنا الى تناول هذا الموضوع الهام والخطٌر .

محمد حامد الصٌاد
وكٌل اول وزار التؤمٌنات ( سابقا)
رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعى
للعاملٌن بالقطاع الحكومى (سابقا)
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الفصل االول
أهداف التأمٌنات االجتماعٌة
تعتبر التؤمٌنات االجتماعٌة  ،إحدى الدعامات القوٌه للمجتمت المصرى – فبقدر ما هى ضرور
اجتماعٌه  ،هى اٌضا ضرور اقتصادٌه .
وٌعتبر نهام التؤمٌن االجتماعى  ،أكبر مهلة اجتماعٌة واقتصادٌة فى مصر  ،مةن حٌةش شةموله
لجمٌت فئات الشع .
فمن الناحٌة االجتماعٌةة ٌ ،ةوفر معاشةات لمالٌةٌن المةإمن علةٌام والمسةتحقٌن عةنام (  7ملٌةون
صاح معا ومستحق ٌتقاضون ما ٌقر من  15ملٌار جنٌةه سةنوٌا )  ،ممةا ٌضةمن مسةتوى
مقبول لمعٌشة كل مإمن علٌه  ،باالضةافه الةى تةوفٌر الرعاٌةة الطبٌةة والخةدمات التؤهٌلٌةة  ،فةى
حاالت اصابات العمل والمرض .
ومن الناحٌة االقتصادٌة  ،فإن نهام التؤمٌن االجتماعى ٌقوم بتجمٌةت اشةتراكات المةإمن علةٌام ،
ثم ٌعٌد استثمارها فى مشروعات الخطة القومٌة للدولة  ،وباطا ٌتٌح الفرصةة لتشةؽٌل عةدد كبٌةر
من ا لعمال  ،كما ٌعٌد إلى سوق العمل واالنتا من ٌعجز منام عةن أداء عملةه وطلةك بعةد تاهٌلةه
مانٌا .
كمةةا ٌعتبةةر هةةطا النهةةام حماٌةةة الصةةحا االعمةةال خصوصةةا صةةؽارهم  ،مةةن التعةةرض الزمةةات
اقتصادٌة  ،أو االعسار المادى نتٌجة مطالبة عمالام لام بالمكافآت والتعوٌضات التى قررها لام
قان ون العمل  ،حٌش تحل الاٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتمةاعى محةل صةاح العمةل  ،فةى اداء تلةك
الحقوق  ،مقابل ادائه حصة من االشتراكات فى نهام التؤمٌن االجتماعى .
ونهةةرا لمةةا لاةةطا النهةةام مةةن أهمٌةةة اجتماعٌةةة واقتصةةادٌة  ،فقةةد نةةص الدسةةتور بةةؤن تكفةةل الدولةةة
خدمات التؤمٌن االجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشٌخوخة للمواطنٌن
جمٌعا وطلك وفقا للقانون .
واستنادا لاطا النص فقد صدرت عدة قوانٌن تنهم التؤمٌن االجتماعى لقطاعات الشع المختلفة ،
تقوم فى جوهرها على فكرة التكافل االجتمةاعى  ،بحٌةش تحةدد المزاٌةا علةى اسةاس االشةتراكات
الت ى ٌساهم باا كل من المإمن علٌه وصاح العمل على حس االحوال  ،وطلك وفقةا لحسةابات
اكتوارٌة دقٌقة ٌ ،راعى فٌاا التوازن بٌن الموارد والحقوق .
وحتةةى ٌسةةتطٌت نهةةام التةةؤمٌن االجتمةةاعى االضةةطالع بالماةةام الموكلةةة الٌةةه  ،فةةإن هةةطا ٌقتضةةى
مواجاة انتشار هاهرة التار من نهام التؤمٌن االجتماعى  ،وهى هاهرة خطٌرة جدا تادد هطا
النهام وتعمل على تدمٌر .
وٌمكن تقسٌم اهداف التأمٌنات االجتماعٌه الى مجموعتٌن رئٌسٌتٌن :
 – 1اهداف اساسٌه :
وٌمكن تقسٌماا اٌضا الى نوعٌن اساسٌٌن :
أ – تأمٌن العامل حال حٌاته :
وفى هطا الصدد ٌنقسم التؤمٌن الى جزئٌن :
( )1تأمٌن العامل اثناء فتره عمله :
وٌشمل طلك عد انواع من التؤمٌن :
(أ) تؤمٌن اصابات العمل .
( ) تؤمٌن المرض .
( ) تؤمٌن البطاله .
( )2تأمٌن العامل بعد انتهاء الفتره المنتجه من حٌاته :
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وٌشمل طلك اٌضا نوعٌن من التؤمٌن :
(أ) تؤمٌن العجز الطبٌعى .
× العجز الكامل .
× العجز الجزئى مت عدم وجود عمل مناس .
( ) تؤمٌن الشٌخوخه .
ب – تأمٌن اسره العامل بعد وفاته :
باالضافه الحقٌه االسر فى معا المإمن علٌه السابق ربطه له حال حٌاته  ،سواء كان
طلةةك بسةةب اصةةابه عمةةل أو عجةةز طبٌعةةى أو شةةٌخوخه – هنةةاك نةةوع اخةةر مةةن انةةواع
التؤمٌن االجتماعى  ،وهو التؤمٌن ضد خطر الوفا .
 – 2اهداف ثانوٌه :
وٌقصد بثانوٌه هنا  ،اناا لٌست الادؾ االساسى من انشاء نهام التؤمٌن االجتماعى  ،ولكناا
تترت علٌه – ومت طلك فكل مناا تلع دورا كبٌةرا فةى المجتمةت  ،سةواء كةان طلةك الةدور
اقتصادٌا أو اجتماعٌا – وٌمكن تحدٌد بعض هط االهداؾ كاالتى :
أ – المساهمه فى خطة التنمٌة :
حٌش تلع ارصد التؤمٌنةات  ،دورا كبٌةرا فةى خطةة التنمٌةة بةالبالد – كمةا اناةا تتزاٌةد
بصةةور مضةةطرد مةةن سةةنه الةةى اخةةرى  ،وٌوضةةح الجةةدول االتةةى اسةةتثمارات الاٌئةةة
القومٌة للتؤمٌن االجتماعى فى : 2002/6/30
االستثمارات المالٌه للهٌئة القومٌة للتأمٌن االجتماعى
فى 2002/6/30
(ملٌون جنٌه )
بٌان
 – 1استتتتتتتتثمارات طتتتتتتترف بنتتتتتتت
االستثمار القومى
 – 2استتتتثمارات فتتتى اوراق متتتالً
ومشروعات استثمارٌة
أ – محافه اوراق مالٌه
– سندات حكومٌة
– سندات حكومٌة
د – مسةةاهمات فةةى مشةةروعات
استثمارٌه ( بنوك وشركات)
هةةةة  -اسةةةةتثمارات فةةةةى اراضةةةةى
(  6اكتوبر)
مجموع ()2
 – 3صكو على الخزانه العامه
 – 4ودائع بالبنو التجارٌة
االجمالى

الصندوق
الحكومى
83779.4

المجموع

صندوق قطاع
االعمال
154657.9
70878.5

332.8
101.5
157.0
299.4

334.8
101.4
79.2
291.3

667.6
202.9
236.2
590.7

0.9

1.3

2.2

891.6
1000.0
5891.0
91562.0

808.0
1000.0
2836.3
75522.8

1699.6
2000.0
8727.3
167084.8

وٌتبٌن من الجدول السابق أن مجموع استثمارات صندوقى التؤمٌن االجتماعى  ،قد بلػ فى
 2002/6/30مبلؽا مقدار  167.085ملٌار جنٌه  ،مناا  154.658ملٌةار جنٌةه لةدى
بنك االستثمار القومى  ،تمثل  %92.6من مجموع استثمارات الصندوقٌن .
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وٌقوم بنك االستثمار القومى بتموٌل خطة التنمٌه للدوله من هط االموال  ،ومن ؼٌرها من
مصادر التموٌل االخرى ( مثل شاادات االستثمار وصندوق توفٌر البرٌد )
وتمثل أموال صندوقى التؤمٌن االجتماعى لدى بنك االستثمار القومى اكثر من  %70مةن
االموال المودعه لدى البنك .
ب – اعاده توزٌع الدخول :
وٌتمثل طلك فى بعض الهواهر االتٌه :
( )1تحوٌل االموال من المجموعات النشطه اقتصادٌا  ،الى المجموعات ؼٌةر المنتجةه
من السكان .
( )2تحوٌل الدخول بٌن مجموعات المإمن علٌام  ،من طوى الدخول الكبٌر الى طوى
الةةدخول الصةةؽٌر – وتختلةةؾ مةةدى فاعلٌةةه نهةةام التؤمٌنةةات االجتماعٌةةه فةةى هةةطا
المجال  ،تبعةا للعالقةه بةٌن االشةتراكات التةى ٌإدٌاةا العمةال واصةحا االعمةال ،
وقٌمه المزاٌا التى تستحق للمإمن علٌام  ،وال شك ان تحدٌد حد ادنى وحد اقصى
لقٌمه المزاٌا الممنوحه فى معهم النهم التؤمٌنٌه  ،إنما ٌعمةل علةى اعةاد التوزٌةت
لصالح طوى الدخول الضئٌله .
ج -التخفٌف عن كاهل اصحاب االعمال مسئولٌات مالٌه مفاجئه :
وٌتمثل طلك فى :
( )1مكافؤة نااٌة الخدمه التى كان ٌلتزم بسدادها صاح العمل فى نااٌة خدمه العامةل
– حٌةةش ٌمثةةل جةةزء مةةن اشةةتراكات التؤمٌنةةات االجتماعٌةةه التةةى ٌتحملاةةا صةةاح
العمةةل ( حصةةه صةةاح العمةةل فةةى تةةؤمٌن الشةةٌخوخه والعجةةز والوفةةا ) اقسةةاطا
شارٌه ٌدفعاا مقابل التزام هٌئه التؤمٌن االجتمةاعى بمسةئولٌاتاا تجةا العامةل عنةد
انتااء خدمته فى صرؾ المعا .
( )2جزء من االشتراكات التى ٌتحملاا صةاح العمةل ٌ ،مثةل ترحٌةل صةاح العمةل
لمسئولٌته عن اصابات العمل وامراض المانه …… .الخ الى الاٌئة .
د – زٌادة االنتاج :
ال شك ان طلك ٌكون نتٌجه منطقٌه لالسةتقرار النفسةى للعمةال  ،الطمئنةانام علةى ٌةومام
وؼدهم  ،بالنسبه لام والسرهم من بعدهم  ،باالضافه الى االرتفاع بالمستوى الصةحى
لام نتٌجه الكشؾ الدورى علٌام  ،الكتشاؾ االمراض المانٌه فةى ماةدها  ،باالضةافه
الى االنتفاع بتؤمٌن المرض .
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الفصل الثانى
اطار نظام التأمٌن االجتماعى المصرى
نظم التأمٌن االجتماعى :
تعددت نهم التؤمٌن االجتماعى المصرى  ،بحٌش شملت كافه المواطنٌن وطلك على الوجه االتى:
 – 1قتتانون التتتأمٌن االجتمتتاعى الصتتادر بالقتتانون رقتتم  79لستتنه  : 1975وٌخضةةت لةةه كافةةه
العاملٌن لحسا الؽٌر – وٌشمل طلك :
أ – العتتتاملون بالجهتتتاز االدارى للدولتتته والاٌئةةةات العامةةةه والمإسسةةةات العامةةةه والوحةةةدات
االقتصادٌه التابعه الى من هط الجاةات  ،وؼٌرهةا مةن الوحةدات االقتصةادٌه بالقطةاع
العام .
– العاملون بالقطاع الخاص بفئاته المختلفه :
نمطى  /سٌارات  /مقاوالت  /مخابز
من الخاضعٌن لقانون العمل ممن تتوافر فٌهم الشروط االتٌه :
( )1أن ٌكون سن المإمن علٌه  18سنة فؤكثر .
منتهمة وطلك
( )2أن تكون عالقة العمل التى تربط المإمن علٌه بصاح العمل
باستثناء عمال المقاوالت وعمال الشحن والتفرٌػ .
وتعتبر عالقة العمل منتظمة إذا كان :
(أ) العمل الطى ٌزاوله العامل ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاح العمل من نشاط.
( ) أو كان ٌستؽرق ستة أشار على األقل .
جمهورٌة مصر
ومع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقٌات الدولٌة التى صدقت علٌها
العربٌة ٌشترط لسرٌان أحكام القانون على األجانب الخاضعٌن لقانون العمل:
( )1أال تقل مدة العقد عن سنة .
( )2أن توجد اتفاقٌه بالمعاملة بالمثل سواء كانت ثنائٌة أو دولٌة  ،وفٌما ٌلى بٌان
الدول التى ٌعامل مواطنوها تؤمٌنٌا ً معاملة المصرٌٌن :
( الٌونان – قبرص ٌ -وؼوسالفٌا – المؽر – لٌبٌا – السودان – األردن –
سورٌا – العراق – لبنان – الصومال – فلسطٌن )
والمشتغلون باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل فٌما عدا من ٌعمل منام داخل المنازل
الخاصة حٌش ال تسرى أحكام القانون المشار إلٌه فٌمن ٌتوافر بشؤنام الشرطٌن
اآلتٌٌن :
( )1أن ٌكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
( )2أن ٌكون العمل الطى ٌمارسه ٌدوٌا ً لقضاء حاجات شخصٌه للمخدوم أو طوٌه .
كما تسرى أحكام تأمٌن إصابات العمل فى شأن :
( )1العاملٌن الطٌن تقل أعمارهم عن  18سنة .
( )2المتدرجٌن .
ووفقا ً لقانون العمل  ،فإنه ٌعتبر عامالً متدرجا ً  ،كل من ٌتعاقد مت صاح عمل
للعمل لدٌه  ،بقصد تعلم مانة أو صناعة  ،وٌج أن ٌكون عقد عمل المتدر
بالكتابة  ،وتحدد فٌه مدة تعلم المانة ومراحلاا المتتابعة  ،واألجر بصورة متدرجة
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فى كل مرحله من مراحل التعلٌم  ،على أال تقل فى المرحلة األخٌرة عن الحد
األدنى لألجور لفئة العمال فى المانة التى ٌتدر فٌاا .
( )3التالمٌط الصناعٌٌن .
( )4الطال المشتؽلٌن فى مشروعات التشؽٌل الصٌفً .
( )5المكلفٌن بالخدمة العامة وفقا ً للقانون رقم  76لسنة  1973فى
شؤن الخدمة العامة للشبا الطى أناى المراحل التعلٌمٌة .
 – 2القانون رقم  108لسنة  1976فى شأن التأمٌن على اصحاب االعمال ومن فى حكمهم:
وٌخضت له كافه العاملٌن لحسا انفسام – وٌشمل طلك :
ً
زراعٌا ،
أ – األفراد الطٌن ٌزاولون لحسا أنفسام نشاطا ً تجارٌا ً أو صناعٌا أو
والحرفٌون وؼٌرهم ممن ٌإدون خدمات لحسا أنفسام .
– الشركاء المتضامنون فى شركات األشخاص .
– المشتؽلون بالمان الحرة  ،وٌحدد تارٌخ بدء انتفاع كل مانة من هط المان بؤحكام هطا
التؤمٌن بقرار من وزٌر التؤمٌنات والشئون االجتماعٌة – وفٌما ٌلى توارٌخ بدء
االنتفاع وفقا ً للقرارات الوزارٌة الصادرة باطا الشؤن .
تارٌخ بدء االنتفاع
1976/10/1
1976/10/1

قرار وزاري
1976/268
1976/270

1976/10/1
1976/10/1
1976/10/1
1981/12/1

1976/271
1976/272
1976/289
1981/201

المهنة
أعضاء نقابة التجارٌٌن
أعضاء نقابات المان الطبٌة ( األطباء البشرٌون
– الصٌادلة – أطباء األسنان  -األطباء
البٌطرٌون )
أعضاء نقابة المان الزراعٌة
أعضاء نقابة المان الاندسٌة
أعضاء نقابة المان العلمٌة
أعضاء نقابة التطبٌقٌٌن

د– األعضاء المنتجون فى الجمعٌات التعاونٌة اإلنتاجٌة الطٌن ٌشتؽلون لحسا أنفسام .
ه – مالكوا األراضً الزراعٌة التى تبلػ مساحتاا عشرة أفدنه فؤكثر .
و  -حائزوااألراضً الزراعٌة التى تبلػ مساحتاا عشرة أفدنه فؤكثر .
ً
ز  -مالك العقارات المبنٌة التى ٌبلػ نصٌ كل منام  250جنٌاا ً فؤكثر سنوٌا من قٌمتاا
اإلٌجارٌ ة المتخطة أساسا ً لربط الضرٌب ة العقارٌة .
ح  -أصحا وسائل النقل اآللٌة لألشخاص والبضائت .
ط  -المؤطونون الشرعٌون  ،والموثقون المنتدبون من ؼٌر الرهبان .
ى  -األدباء والفنانون .
ك – العمد والمشاٌخ .
ل – المرشدون واالدالء السٌاحٌون .
م – الوكالء التجارٌون .
ن – القساوسة والشمامسة المكرسون .
س – الشركاء المتضامنون فى شركات التوصٌة البسٌطة والتوصٌة باألسام .
ع – أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص.
ؾ – المدٌرون فى الشركات طات المسئولٌة المحددة .
ص – أصحا الصناعات المنزلٌة والبٌئٌة والرٌفٌة واألسرٌة وطلك إطا كان المنتفت ٌستخدم
عامالً أو أكثر .
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ق – أصحا المراك الشراعٌة  ،فى قطاعات الصٌد والنقل النارى والبحرى وطلك إطا
كان المنتفت ٌستخدم عامالً أو أكثر .
ر  -صؽار المشتؽلٌن لحسا أنفسام إطا كان المنتفت -:
(ٌ )1ستخدم عامالً أو أكثر .
( )2أو كان ٌباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شؤنه
شروط القٌد فى السجل التجارى أو ٌكون محل النشاط خاضعا ً لنهام الترخٌص من
جان أى من األجازة المعٌنة .
– ورثة أصحا األعمال فى المنشؤة الفردٌة إطا توافرت إحدى الحاالت اآلتٌة باإلضافة
إلى شروط االنتفاع األخرى - :
( )1إطا كانت المنشؤة فى تارٌخ وفاة المورش ٌعمل باا أك ثر من عامل
( )2إطا كان نصٌ الوارش من الدخل السنوى للمنشؤة المتخط أساسا ً لربط الضرٌبة ال
ٌقل عن فئة الحد األدنى لدخل االشتراك السنوي الوارد بالجدول رقم ()1
المرفق بالق انون فى تارٌخ وفاة المورش .
( )3متولى اإلدارة فى جمٌت األحوال .
 – 3القتتانون رقتتم  50لستتنة  1978باصتتدار قتتانون التتتأمٌن االجتمتتاعى للعتتاملٌن المصتترٌٌن
بالخارج :
تسرى أحكام هطا القانون على العاملٌن المصرٌٌن فى الخار من ؼٌر الخاضعٌن ألحكام
القانونٌن رقمى  79لسنة  1975و  108لسنة  1976اآلتً بٌانام :
أ – العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصٌة .
– العاملون لحسا أنفسام .
– العاملون بوحدات المنهمات الدولٌة واإلقلٌمٌة داخل جماورٌة مصر العربٌة .
د – المااجرون من الفئات المشار إلٌاا فى البنود السابقة المحتفه لام بالجنسٌة المصرٌة.
 – 4قانون التأمٌن االجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم  112لسنة : 1980
ٌسرى هطا القانون على فئات العاملٌن الطٌن لم تشملام قوانٌن المعاشات والتؤمٌن االجتماعى
– وهم :
أ – العاملون المإقتون فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتٌن أو فى مشروعات
تربٌة الماشٌة أو الحٌوانات الصؽٌرة او الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضى
االستصالح واالستزراع .
وٌقصد بالعاملٌن المإقتٌن من تقل مدة عمالتام لدى صاح العمل عن ستة أشار
متصلة أو كان العمل الطى ٌزاولونه ال ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاح العمل من
نشاط .
– حائزوا األراضى الزراعٌة الطٌن تقل مساحة حٌازتام عن عشرة أفدنه سواء كانوا
مالكا ً أو مستؤجرٌن باألجرة أو بالمزارعة .
– مالك األراضى الزراعٌة ( ؼٌر الحائزٌن لاا ) ممن تقل ملكٌتام عن عشرة أفدنه .
د – مالك المبانى الطٌن ٌقل نصٌ كل مالك فى رٌعاا عن مائتٌن وخمسٌن جنٌاا ً سنوٌا ً.
ه – العاملون فى الصٌد لدى أصحا األعمال فى القطاع الخاص .
و – عمال التراحٌل .
ز – صؽار المشتؽلٌن لحسا أنفسام كالباعة الجائلٌن ومنادى السٌارات وموزعى
الصحؾ وماسحى األحطٌة المتجولٌن وؼٌرهم من الفئات المماثلة والحرفٌٌن متى
توافرت فى شؤنام الشروط اآلتٌة :
43 8

2002

( )1عدم استخدام عمال .
( )2عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شؤنه
شروط القٌد فى السجل التجارى أو أال ٌكون محل النشاط خاضعا ً لنهام
الترخٌص من جان أى من االجازة المعنٌة .
ح – المشتؽلون داخل المنازل الخاصة الطٌن تتوافر فً شؤنام الشروط اآلتٌة :
( )1أن ٌكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
( )2ان ٌكون العمل الطى ٌمارسه ٌدوٌا لقضاء حاجات شخصٌة للمخدوم أو طوٌه.
ط – أصحا المراك الشراعٌة فى قطاعات الصٌد والنقل النارى والبحرى وأصحا
وسائل النقل البسٌطة وٌشترط فى هإالء جمٌعا ً أال ٌستخدموا عماالً .
ى – المتدرجون بمراكز التدرٌ المانى لمرضى الجطام .
ك – المرتلون والقٌمة وؼٌرهم من خدام الكنٌسة ؼٌر الخاضعٌن لقانون التؤمٌن االجتماعى
على أصحا األعمال .
ل – الناقاٌن من مرضى الدرن الملحقون بمراكز التدرٌ التابعة للجمعٌات المختلفة
لمكافحة التدرن .
م – الرائدات الرٌفٌات والرائدات الحضرٌات .
ن – محفهً وقراء القرآن الكرٌم من الدرجة الثانٌة .
س – ورثة أصحا األعمال فى المنشآت الفردٌة الطٌن لم تتوافر فً شؤنام إحدى الحاالت
الموضحة بالبند  21من ثانٌا ً وبالتالً ال ٌخضعون للقانون رقم  108لسنة – 1976
وعلى طلك فإن ورثة أصحا األعمال المشار إلٌام ٌخضعون ألحكام القانون رقم
 112لسنة  1980إطا توافرت فى شؤنام الشروط اآلتٌة - :
( )1إطا كانت المنشؤة فى تارٌخ وفاة المورش ال ٌعمل باا أكثر من عامل .
( )2إطا كان نصٌ الوارش من الدخل السنوى للمنشؤة المتخط أساسا ً لربط الضرٌبة
ٌقل عن فئة الحد األدنى لدخل االشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم ()1
المرفق بالقانون رقم  108لسنة  1976فى تارٌخ وفاة المورش .
( )3المستفٌد ؼٌر متولى اإلدارة .
ع – أصحا الصناعات المنزلٌة والرٌفٌة واألس رٌة  ،وطل ك إطا كان المنتفت ال ٌستخدم
عامالً .
واعتبارا من  1980/7/1تخضت هط الفئات ألحكام نهام الت ؤمٌن االجتماعى الشامل
الصادر بالقانون رقم  112لسنة  1980المشار إلٌه .
وٌستمر انتفاع من ٌقضى فترة عقوبة داخل السجن من الفئات المشار إلٌاا بؤحكام القانون
المشار إلٌه .
المزاٌا التأمٌنٌه فى نظام التأمٌن االجتماعى المصرى :
ٌشمل نهام التؤمٌن االجتماعى المصرى  ،العدٌد من انواع التؤمٌن االجتماعى  ،تحتوى كل
مناا على العدٌد من الحقوق التؤمٌنٌه  ،وطلك كما ٌلى :
 – 1تأمٌن الشٌخوخه والعجز والوفاه :
وٌشمل الحقوق االتٌه :
أ – المعاش  ( :لجمٌت القوانٌن ) .
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وهو الادؾ األساسً من هطا التؤمٌن باعتبار تعوٌضا عن الدخل الدورى الطي ٌنقطت
نتٌجة تحقق أى من المخاطر المإمن ضدها وهً ( بلوغ سن التقاعد العجز بنوعٌه
والكلً الوفاة ) .
الجزئً
وٌحدد على أساس متوسط األجر الشاري ومدة االشتراك فً التؤمٌن  ،وبمراعاة أال
ٌقل فً حالتى العجز والوفاة عن  % 65من متوسط األجر  ،وطلك بالنسبه لجمٌت
القوانٌن ماعدا القانون رقم  112لسنة . 1980
أما بالنسبه للقانون رقم  112لسنة  1980فٌحدد المعا بمبلػ مقدار  80جنٌاا
شارٌا .
ب – تعوٌض الدفعه الواحده  ( :لجمٌت القوانٌن ما عدا القانون رقم  112لسنة .)1980
وهو البدٌل للمعا فى حالة عدم توافر شروط استحقاق المعا وٌصرؾ فى حاالت
حددها القانون .
ج – تعوٌض المده الزائده  ( :لجمٌت القوانٌن ما عدا القانون رقم  112لسنة . )1980
وهو تعوٌض دفعة واحدة عن المدة التى تزٌد على المدة الالزمة الستحقاق الحد
األقصى للمعا .
د – المكافأه  ( :القانون رقم  79لسنة  1975فقط ) .
وهو مبلػ ٌإدى دفعه واحدة عند توافر شروط استحقاق المعا
الواحدة .

أو تعوٌض الدفعة

هـ -التعوٌض االضافى ( :لجمٌت القوانٌن ماعدا القانون رقم  112لسنة .) 1980
وهو مبلػ من دفعة واحدة ٌإدي فى حاالت العجز والوفاة ٌرتبط تحدٌد بسن المإمن
علٌه فى تارٌخ استحقاقه .
و – منحه الوفاه ( :لجمٌت القوانٌن ماعدا القانون رقم  112لسنة .) 1980
وتستحق فً حالة وفاة المإمن علٌه أو صاح المعا وتحدد على أساس أجر أو
معا شار الوفاة والشارٌن التالٌٌن له  ،وطلك بالنسبة للقانون رقم  79لسنة .1975
أما بالنسبه لكل من القانون رقم  108لسنة  ، 1976القانون رقم  50لسنة ، 1978
فتستحق فى حاله وفا صاح المعا فقط .
ز – نفقات الجنازه  ( :لجمٌت القوانٌن ).
وتستحق فً حالة :
( )1وفاة صاح المعا وتقدر بمعا :
 79لسنة .1975
(أ) شارٌن بحد أدنً  200جنٌه بالنسبة للقانون رقم
 108لسنة . 1976
( ) شارٌن بحد ادنى  100جنٌه بالنسبة للقانون رقم
 50لسنة . 1978
( ) شار واحد بحد ادنى  50جنٌاا بالنسبة للقانون رقم
( )2وفاة المإمن علٌه أو صاح المعا  ،بالنسبة للقانون رقم  112لسنة ، 1980
وتقدر بمبلػ  20جنٌاا .
ح – اعانه العجز (لجمٌت القوانٌن ماعدا القانون رقم
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وتستحق لصاح معا العجز الكامل المستدٌم  ،والولد العاجز عن الكس  ،وتقدر ب
 %20من قٌمه ما ٌستحقه شارٌا من المعا  ،وما اضٌؾ الٌه من زٌادات تعتبر
جزء منه  ،اطا قررت الاٌئه العامه للتؤمٌن الصحى  ،انه ٌحتا االعانه الدائمه من
شخص اخر  ،للقٌام باعباء حٌاته الٌومٌه  ،وٌتم تعدٌل هط االعانه  ،عند كل زٌادة
تضاؾ للمعا .
 112لسنة .)1980
ط – منحه الزواج  ( :لجمٌت القوانٌن ماعدا القانون رقم
وتستحق فً حالة زوا البنت أو األخت المستحقة فً المعا  ،وتقدر علً أساس
نصٌباا فً المعا المستحق فً تارٌخ الزوا عن إثنً عشر شارا  ،بحد أدنً
 200جنٌه  ،وال تستحق إال لمرة واحدة .
 112لسنة .)1980
ى  -منحه القطع ( :لجمٌت القوانٌن ماعدا القانون رقم
وتستحق فى حالة تحقق إحدي حاالت قطت معا اإلبن أو األخ المستحق فً المعا ،
وتقدر على أساس نصٌبه فً المعا المستحق لةه فةً تةارٌخ تحقةق سةب القطةت عةن
اثنً عشر شارا  ،بحد أدنً  200جنٌه وال تستحق إال لمرة واحدة .
 االستبدال  ( :القانون رقم  79لسنة  1975فقط )وهو االقتراض بضمان المعا حٌش ٌجوز للمإمن علٌه أو صاح
االقتراض بضمان معاشه أو حقه فٌه .
ل  -معونة الفقد  ( :القانون رقم  79لسنة  1975فقط )
وتستحق فً حالة فقد المإمن علٌه أو صاح المعا
معا بافتراض وفاته فً تارٌخ الفقد .

المعا

وتقدر بما ٌستحق عنه من

 – 2تأمٌن اصابات العمل  (:القانون رقم  79لسنة  1975فقط )
وٌشمل الحقوق االتٌه :
أ – العالج والرعاٌه الطبٌه .
وٌقصد باا :
( )1الخدمات الطبٌة التً ٌإدٌاا الممارس العام .
( )2الخدمات الطبٌة علً مستوى األخصائٌٌن بما فً طلك أخصائً األسنان .
( )3الرعاٌة الطبٌة المنزلٌة عند االقتضاء .
( )4العال واإلقامة بالمستشفً أو المصحة أو المركز المتخصص
( )5العملٌات الجراحٌة وأنواع العال األخرى حس ما ٌلزم .
( )6الفحص باألشعة والبحوش المعملٌة الالزمة وؼٌرها من الفحوص الطبٌة وما
فً حكماا .
( )7صرؾ األدوٌة الالزمة فً جمٌت الحاالت المشار إلٌاا فٌما تقدم .
( )8توفٌر الخدمات التؤهٌلٌة وتقدٌم األطراؾ واألجازة الصناعٌة والتعوٌضٌة .
ب – تعوٌض االجر :
وٌستحق طوال فترة تخلؾ المإمن علٌه عن العمل بسب اإلصابة  ،وٌقدر بكامل أجر
المسدد علً أساسه االشتراك (أساسً ومتؽٌر)  ،وٌستمر صرفه دون تحدٌد فترة
زمنٌة معٌنة حتى الشفاء أو ثبوت العجز المستدٌم أو حدوش الوفاة .
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ج – مصارٌف االنتقال :
( )1بوسائل االنتقال العادٌة من محل اإلقامة إلً مكان العال إطا كان ٌقت خار
المدٌنة التً ٌقٌم باا وال تصرؾ فً حالة إطا كان مكان العال ٌقت داخل
المدٌنة التً ٌقٌم باا .
( )2بوسائل االنتقال الخاصة إطا كان مكان العال ٌقت داخل المدٌنة أو خارجاا متً
قرر الطبٌ المعالج أن حالة المصا ال تسمح باستعماله وسائل االنتقال العادٌة
.
( ) 3إطا قررت الجاة الطبٌة إن حالة المصا تستدعً وجود مرافق سةواء كةان مكةان
العال بالداخل أو الخةار وتتحمةل الجاةة الملتزمةة بتعةوٌض األجةر بمصةارٌؾ
االنتقال واإلقامة الخاصة بالمرافق وفقا لألحكام المقررة بالنسبة للمصا .
د – المعاش :
( )1معا العجز الكامل أو الوفاة وٌقدر ب  %80من أجر التسوٌة األساسً والمتؽٌر
.
( )2معا العجز الجزئً وٌستحق فً حالة ما إطا كانت نسبة العجز المتخلؾ عن
اإلصابة تمثل  % 35وأقل من % 100
وٌقدر هطا المعا علً أساس معا العجز الكامل مضروبا فً نسبة العجز .
(ٌ )3كون معا العجز الكامل أو الوفاة عشرة جنٌاات لمن ال ٌتقاضون أجرا من
الفئات اآلتٌة :
( أ) العاملون الطٌن تقل أعمارهم عن  18سنة .
( ) المتدرجون .
ووفقا لقانون العمل فإنه ٌعتبر عامال متدرجا كل من ٌتعاقد مت صاح
عمل للعمل لدٌه بقصد تعلم مانة أو صناعة  ،وٌج أن ٌكون عقد عمل
المتدر بالكتابة وتحدد فٌه مدة تعلم المانة ومراحلاا المتتابعة واألجر
بصورة متدرجة فً كل مرحلة من مراحل التعلٌم علً أال تقل فً
المرحلة األخٌرة عن الحد األدنً لألجور لفئة العمال فً المانة التى
ٌتدر فٌاا .
( )التالمٌط الصناعٌٌن .
(د) الطال المشتؽلٌن فً مشروعات التشؽٌل الصٌفً .
(ه ) المكلفٌن بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم  76لسنة  1973فً شؤن
الخدمة العامة للشبا الطي أناً المراحل التعلٌمٌة .
هـ -تعوٌض الدفعه الواحده :
وٌسةتحق فةً حالةة مةا إطا كانةت نسةبة العجةز أقةل مةن  % 35وٌقةدر هةطا التعةوٌض
بمعا العجز الجزئً وفقا لما سبق بٌانه وطلك عن  48شارا
و  -زٌادة  % 5كل  5سنوات :
ٌزداد معا العجز الكامل ومعا العجز الجزئً ومعا الوفاة إطا كانت كل من هةط
الحاالت سببا فً إنااء الخدمةة المشةار إلٌاةا بالبنةد د السةابق وطلةك بنسةبة  % 5كةل
خمس سنوات حتى بلوغ المإمن علٌه سن الستٌن حقٌقة أو حكما .
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 – 3تأمٌن المرض  (:القانون رقم  79لسنة  1975فقط )
وٌشمل الحقوق االتٌه :
أ – العالج والرعاٌه الطبٌه :
( )1ما سبق بٌانه فً تؤمٌن إصابات العمل .
( )2الرعاٌة الطبٌة والعال للمإمن علٌاا أثناء الحمل والوالدة .
ب – تعوٌض االجر :
()1األمراض العادٌة لمدة ٌ 90وما بنسبة  % 75من أجر االشتراك األخٌر أساسً
ومتؽٌر .
ثم لمدة ٌ 90وما بنسبة  % 85من أجر االشتراك األخٌر أساسً ومتؽٌر .
()2األمراض المزمنة بنسبة  %100من أجر االشتراك األخٌر أساسً ومتؽٌر
(بدون مد زمنٌة محددة ) إلً أن ٌشفً المإمن علٌه أو تستقر حالته استقرارا
ٌمكنه من العودة لمباشرة عمله أو ٌتبٌن عجز عجزا كامال .
()3تستحق المإمن علٌاا فً حالة الوضت تعوٌضا عن األجر ٌعادل  %75من
أجرها األخٌر أساسً ومتؽٌر لمدة ٌ 90وما بشرط أال تقل مدة اشتراكاا فً
التؤمٌن عن عشرة أشار وطلك لمدة ثالش مرات طوال حٌاتاا الوهٌفٌة .
ج – مصارٌف االنتقال :
وفقا لما سبق بٌانه فً هطا الشؤن بتؤمٌن إصابات العمل  ،فٌما عدا مصارٌؾ انتقال
المرافق .
 – 4تأمٌن البطاله  ( :القانون رقم  79لسنة  1975فقط )
ٌقدم هطا التؤمٌن تعوٌضا فى حالة البطالة ٌقدر بنسبة  %60من األجر األخٌر للمإمن علٌه
(أساسً ومتؽٌر) لمدة  16أٍسبوعا لمن تبلػ مدة اشتراكه فً هطا التؤمٌن  24شارا فؤقل
ولمدة  28أسبوعا لمن تزٌد مدة اشتراكه فً التؤمٌن على  24شارا .
 - 5تأمٌن الرعاٌة االجتماعٌة ألصحاب المعاشات  ( :القانون رقم  79لسنة ) 1975
وٌشمل :
أ إنشاء دور لرعاٌة أصحا المعاشات .
تخفٌض فً أجور السفر بالسكك الحدٌدٌة بنسبة  %50مرتٌن سنوٌا كل مناا طهابا
وعودة .
تخفٌض  %50من أسعار دخول المسارح ودور السٌنما المملوكة للدولة .
د تخفٌض  %50من رسوم دخول األسواق والمعارض التً تقٌماا الاٌئة العامة لشئون
المعارض واألسواق الدولٌة .
ه تخفٌض  %20من نفقات الرحالت التً ٌنهماا القطاع العام داخل الجماورٌة أو
خارجاا .
و تخفٌض فً أجور السفر علً طائرات شركة مصر للطٌران  %5للرحالت الخارجٌة
و  %10للرحالت الداخلٌة .
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الفصل الثالث
العناصر االساسٌه لتحدٌد الحقوق التأمٌنٌه
بعتمد تحدٌد الحقوق التؤمٌنٌه السابق بٌاناا على عنصرٌن اساسٌٌن :
 – 1مده االشترا فى التأمٌن :
وهى التى تعكس  ،مدى مساهمه المإمن علٌه  ،فى تموٌل النهام  ،والتةى ٌجة ان تراعةى
عند تحدٌد حقوقه التؤمٌنٌه  ،وتمثل بصفه اساسةٌه المةد مةن تةارٌخ بداٌةه االشةتراك الفعلةى
بالنهام  ،حتى تارٌخ تحقق الخطر المإمن ضد – مضافا الٌاا بعض انواع المدد االخرى
ومناا :
أ – المده السابقه  ،وتمثل المد السةابقه علةى تةارٌخ بداٌةه االشةتراك الفعلةى بنهةام التةؤمٌن
االجتمةةاعى والمتصةةله باةةا  ،والتةةى ٌلتةةزم صةةاح العمةةل بةةاداء مكافةةؤ نااٌةةه الخدمةةه
المستحقه عناا الى هٌئه التؤمٌن االجتماعى لحساباا ضمن مد االشتراك فى التؤمٌن.
ب – مده االجازات الخاصه بدون اجتر للعمتل بالختارج واالعتارات الخارجٌته بتدون اجتر ،
والتى ٌتلزم فٌاا المإمن علٌه باداء حصةته وحصةه صةاح العمةل فةى االشةتراكات ،
مقابل حساباا ضمن مدد اشتراكه فى التؤمٌن .
ج – متتدد االجتتازات الخاصتته بتتدون اجتتر لغٌتتر العمتتل  ،التةةى ٌخٌةةر فٌاةةا المةةإمن علٌةةه بةةٌن
االشتراك أو عدم االشتراك عناا – وفى حاله اختٌار االشتراك ٌ ،لتزم بةاداء حصةته
وحصةةه صةةاح العمةةل فةةى االشةةتراكات  ،مقابةةل حسةةاباا ضةةمن مةةد اشةةتراكه فةةى
التؤمٌن.
د – المتتدد رٌتتر المشتتتر عنهتتا ا وٌطلتتب المتتبمن علٌتته حستتابها ضةةمن مةةد اشةةتراكه فةةى
التؤمٌن مقابل اداء تكلفتاا .
هـ -مدد االعارات الداخلٌه ا التى تلتزم فٌاا الجاه المعار الٌاةا العامةل  ،بةاداء االشةتراكات
المسةةتحقه عناةةا الةةى الجاةةه المعةةار مناةةا العامةةل  ،حٌةةش تقةةوم الجاةةه االخٌةةر بةةاداء
االشتراك عناا اوال بؤول الى الاٌئه القومٌه للتؤمٌن االجتماعى .
و – مدة التجنٌد االلزامى  ،التى ال ٌتقاضى خاللاا المإمن علٌه اجرا .
 – 2اجر االشترا :
ٌقصد به  ،كل ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه من مقابل نقدى  ،مةن جاةه عملةه االصةلٌه لقةاء
عمله االصله ( وٌعتبر فى حكم طلك ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه المنتد طةول الوقةت أو
المعار داخل البالد ) .
وقد ترت على تطبٌق سٌاسةه ربةط االجةر باالنتةا  ،ان تعاهمةت قٌمةه عناصةر االجةر
المرتبطه باالنتا لدرجه كبٌر  ،اصبح معاا من الضرورى ان ٌواك نهةام التةؤمٌن
االجتماعى هطا التطور  ،باعتبار هو المسةئول عةن تعةوٌض المةإمن علٌةه أو اسةرته
فى حاله تحقق احد االخطار التى تإدى الى انقطةاع هةطا االجةر  ،وبمراعةا ان ٌكةون
هطا التعوٌض مناسبا لما كان ٌتقاضا المإمن علٌه من االجر .
وحٌش تختلؾ طبٌعة عناصر االجر التى ٌحصل علٌاا المإمن علٌه من حٌش :
أ – الثبات – بعضاا ثابت واالخر متؽٌر .
ب – االستمرار – بعضاا ٌرتبط بعالقه العمةل  ،وبعضةاا مةرتبط باالنتاجٌةه  ،أو بهةروؾ
العمل .
ج – التزاٌد – بعضاا ٌتزاٌد بصفه دورٌه  ،والبعض االخر متقل بٌن الزٌاد والنقصان.
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لطا فقد تم تقسٌم اجر االشتراك اعتبارا من  1984/4/1الى :
أ – االجر االساسى :
وٌقصد به ما ٌلى :
( )1االجر المنصوص علٌه فى الجداول المرفقه بةنهم التوهةؾ بالنسةبه للمةإمن علةٌام
من العاملٌن المدنٌٌن بالجااز االدارى للدولةة والاٌئةات العامةه والمإسسةات العامةه
والوحةةةدات االقتصةةةادٌه التابعةةةه الى مةةةن هةةةط الجاةةةات  ،وؼٌرهةةةا مةةةن الوحةةةدات
االقتصادٌه بالقطاع العام  ،وما ٌضاؾ الٌه من عالوات مستبعدا منه العناصر التى
تعتبةةر جةةزء مةةن االجةةر المتؽٌةةر  ،وطلةةك بالنسةةبه للعةةاملٌن الةةطٌن تةةربطام بالجاةةات
المشار الٌاا عالقه تعاقدٌه أو عرضٌه بحس االحوال .
( )2االجةةر المنصةةوص علٌةةه بعقةةد العمةةل ومةةا ٌطةةرأ علٌةةه مةةن عةةالوات مسةةتبعدا منةةه
العناصةةر التةةى تعتبةةر جةةزء مةةن االجةةر المتؽٌةةر بالنسةةبه لبةةاقى المةةإمن علةةٌام (
العاملون بالقطاع الخاص ).
وفى جمٌع االحوال ا ٌراعى فى االجر االساسى :
( )1اال ٌقل عن الحد االدنى لالجر الةوارد بجةدول التوهةؾ للعةاملٌن بالجاةاز االدارى
للدوله .
( )2اال ٌزٌد على  3000جنٌه سنوٌا .
( )3اطا كان االجر كله محسوبا باالنتا أو بالعموله  ،فٌعتبر هطا االجر  ،اجرا اساسٌا
(  3000جنٌه سنوٌا ) .
 ،بما ال ٌجاوز الحد االقصى
وٌةةزاد الحةةةدان االدنةةى واالقصةةةى المشةةار الٌامةةةا بالبنةةدٌن ( )2( ، )1بقٌمةةةه العةةةالوات
الخاصه  ،منسوبه الى كل مناما  ،وطلك فى التوارٌخ المحدد لضماا .
ب – االجر المتغٌر :
وٌقصد به باقى ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه من اجر  ،وعلى االخص :
( )1الحوافز – مثل :
(أ) حوافز االنتا ومكافؤت االنتا  ،المرتبطه بمعدالت اداء العامل .
( ) حوافز تحقٌق الخطه .
( ) حوافز تمٌز النشاط أو تمٌز االداء .
( )2العموالت – ما ٌعطى للعامل نهٌر ما ٌبرمه من صفقات أو ما ٌبٌعه مةن مبٌعةات
 ،أو ما ٌقوم بتصرٌفه من سلت ومنتجات .
( )3الوهبه – المبلػ الطى جرى العرؾ بؤن ٌدفعه العمالء للعمال  ،وكانت لةه احةدى
صورتٌن :
(أ) نسبه مئوٌه محدد مقدما من المبالػ المستحقه على العمالء .
( ) وجةود صةندوق مشةترك بالمنشةؤ  ،توضةةت بةه حصةٌله المبةالػ  ،لتوزٌعاةا بةةٌن
العمال .
وٌشترط العتبارها جزء من اجر االشتراك  ،وجود قواعد محدد متفق علٌاا  ،بٌن
ر العمل والعامل  ،تحدد كٌفٌه توزٌعاا علٌام .
( )4البدالت – مثل :
(أ) بدالت التمثٌل .
( ) بدالت تقتضٌاا هروؾ ومخاطر الوهٌفه .
( ) بدالت االقامه فى المناطق التى تتطل هروؾ الحٌا فٌاا تقرٌر هطا البدل.
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(د) بةةدالت تقتضةةٌاا اداء وهٌفةةه معٌنةةه بةةطاتاا  ،تسةةتلزم منةةت شةةاؼلٌاا مةةن مزاولةةه
المانه .
وٌخرج من مجال تطبٌق نظام التأمٌن االجتماعى ما ٌلى :
(أ) البدالت التى تستحق لمواجاه اعباء المعٌشه خار الجماورٌه .
( ) بدالت مقابل مزاٌا عٌنٌه أو نفقات سترد :
كبدالت االنتقال – بدل حضور الجلسات – بدل مالبس واؼطٌه …… .الخ.
( )5االجور االضافٌه :
ما ٌحصل علٌه العامل  ،مقابل ساعات عمل اضافٌه .
( )6التعوٌض عن جهود رٌر عادٌه :
ما ٌحصل علٌه العامل  ،نتٌجه بطل جاد ؼٌر عادى فى انجاز العمل المكلؾ بةه ،
سواء فى ساعات العمل االصلٌه أو االضافٌه .
( )7اعانه رالء المعٌشه :
ما ٌتقرر من زٌاد على االجر لمواجاه الزٌاد فى االسعار .
( )8العالوات االجتماعٌه :
ما ٌتقرر من زٌاد فى االجر لمواجاه االعباء العائلٌه .
( )9المنح االجتماعٌه :
ما ٌعطى للعامل عةالو علةى االجةر جةزاء امانتةه أو كفاءتةه  ،ومةا شةابه طلةك  ،اطا
كانةةت هةةط المبةةالػ  ،مقةةةرر فةةى عقةةود العمةةةل الفردٌةةه أو الجماعٌةةه أو االنهمةةةه
االساسٌه للعمل أو جرى العرؾ بمنحاا .
و ٌشترط العتبارها جزء من اجر االشتراك فى نهام التؤمٌن االجتمةاعى  ،ان تكةون
بصةةفه جماعٌةةه اى لمجموعةةه مةةن العةةاملٌن ولةةٌس لعامةةل واحةةد  ،وان ٌلتةةزم باةةا
صاح العمل  ،وبالتالى ال تدخل المنح التى تقررهةا الدولةه فةى بعةض المناسةبات
فى اجر االشتراك .
( )10المكافأه الجماعٌه :
ما ٌمنح للعامل  ،مقابل تقدٌمه خةدمات ممتةاز أو اعمةاال أو بحةوش أو اقتراحةات ،
تساعد على تحسٌن طرق العمل أو رفت كفاءة االداء أو توفٌر فى النفقات .
وٌشترط العتبارها جزء من اجر االشتراك  ،ان تكون بصفه جماعٌه اى لمجموعه
فرع … .الخ ) .
من العاملٌن ( ادار – قسم –
( )11نصٌب المبمن علٌه فى االرباح :
( )12العالوات الخاصه :
التى قررت للعةاملٌن بالجاةاز االدارى للدولةه والاٌئةات العامةه والمإسسةات العامةه
والوحةةةدات االقتصةةةادٌه التابعةةةه الى مةةةن هةةةط الجاةةةات  ،وؼٌرهةةةا مةةةن الوحةةةدات
االقتصادٌه بالقطاع العام  ،وطلك قبل تارٌخ ضماا الى االجر االساسى .
وتجدر االشار الى ان العالوات الخاصه التى لم ٌتم ضماا بعةد الةى اجةر االشةتراك
االساسى هى :
لسنة . 1998
(أ) عالو خاصه بنسبه %10بالقانون رقم 90
لسنة . 1999
( ) عالو خاصه بنسبه  %10بالقانون رقم 19
لسنة . 2000
( ) عالو خاصه بنسبه %10بالقانون رقم 84
لسنة . 2001
(د) عالو خاصه بنسبه  10بالقانون رقم 19
لسنة . 2002
(ه ) عالو خاصه بنسبه  %10بالقانون رقم 149
( )13ما زاد على الحد االقصى الجر االشترا االساسى :
وٌراعى ان الحد االقصى الجر االشترا المتغٌر :
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من كافةه العناصةر المشةار الٌاةا هةو  6000جنٌةه سةنوٌا (  500جنٌةه شةارٌا ) –
طلةةك بمراعةةاة ان ٌطبةةق الحةةد االقصةةى علةةى مسةةتوى السةةنه ولةةٌس علةةى مسةةتوى
الشار – حٌش قد تزٌد عناصر االجر المتؽٌر على  500جنٌه فى بعض الشاور
 ،وتنقص فى البعض االخر  ،وطلك لمةا تتمٌةز بةه معهةم هةط العناصةر مةن عةدم
ثبات .
وعلى طلك فانه بالنسبه لمن ٌتجاوز اجر هطا المقدار فى بعض شاور السنه  ،وٌقل
عنه فى البعض االخر ٌ ،تم اداء االشتراكات على اساس االجر المستحق شةارٌا
 ،على ان تجرى تسوٌه فى نااٌة كل سنه مٌالدٌةه  ،بحٌةش ال ٌسةتحق للصةندوق
المختص اٌة اشتراكات عن االجر الطى ٌتجاوز  6000جنٌه سنوٌا .
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الفصل الرابع
نسب االشترا
ٌ – 1قوم تموٌل نهام التؤمٌن االجتماعى على مشاركة كل من صاح العمل والعامل  ،فى اداء
االشتراكات الالزمه لطلك .
 – 2فٌما ٌلى حصه اشتراك كل من مناما عن االجر االساسى :
أ – فى القطاع الخاص :
نوع التأمٌن
الشٌخوخه والعجز والوفا
المعا
المكافؤ
االصابه
المرض
البطاله
االجمالى

حصة صاحب العمل

حصة العامل

االجمالى

15
2
3
4
2
26

10
3
1
14

25
5
3
5
2
40

وتنسب نسب االشترا المشار الٌها الى اجر المبمن علٌه الشهرى .
ب – فى القطاع العام :
طات النس السابق بٌاناا بالنسبه للقطاع الخاص بمراعاة :
( )1نسبة اشتراك تؤمٌن االصابه  %2بدال من . %3
( )2حصه صاح العمل فى اشتراك تؤمٌن المرض  %3بدال من . %4
وعلى طلك تكون اجمالى حصة صاح العمل  %24بدال من %26
 %38بدال من %40
واجمالى الحصتٌن
ج – فى القطاع الحكومى :
طات النس السابق بٌاناا بالنسبه للقطاع الخاص بمراعاة :
( )1نسبة اشتراك تؤمٌن االصابه  %1بدال من %3
( )2حصة صاح العمل فى اشتراك تؤمٌن المرض  % 3بدال من %4
( )3القطاع الحكومى مستثنى من تؤمٌن البطاله .
وعلى طلك تكون اجمالى حصة صاح العمل  %21بدال من %26
 %35بدال من %40
واجمالى الحصتٌن
 – 3تبدى االشتراكات عتن االجتر المتغٌتر ا بتذات النستب الستابق بٌانهتا عتن االجتر االساستى
باستثناء اشترا نظام المكافأه .
وعلى طلك تكون اجمالى حصتى صاح العمل والعامل كما ٌلى :
أ – فى القطاع الخاص . %35
. %33
– فى القطاع العام
– فى القطاع الحكومى . %30

43 18

2002

الفصل الخامس
تحدٌد االشتراكات
ٌختلؾ اساس تحدٌد االشتراكات تبعا للقطاع الطى ٌتبعه المإمن علٌه وطلك كما ٌلى :
 – 1القطاع الحكومى والعام :
أ – تحس االشتراكات  ،التى ٌإدٌاا صاح العمل  ،وتلك التى تقتطةت مةن اجةور المةإمن
علٌام  ،على اساس ما ٌستحقه المإمن علٌه مةن اجةر خةالل كةل شةار  ،وال تةإدى أٌةه
اشتراكات عن المدد التى ال ٌستحق عناا اجر أو تعوٌضا عنه .
– تلتةةزم االجاةةز المختصةةه بوحةةدات الجاةةاز االدارى للدولةةه والاٌئةةات العامةةه والقطةةاع
العام  ،باعداد سةجالت وقةوائم الجةور المةإمن علةٌام  ،تتضةمن حقةول خاصةه لالجةور
التى ٌسرى علٌاا حكم اقتطاع االشةتراكات  ،وحصةه كةل مةن صةاح العمةل والمةإمن
علٌه من االشتراكات .
– ٌلتزم صةاح العمةل بالقطةاع العةام  ،بموافةاة مكتة الاٌئةه المخةتص فةى نااٌةه السةنه
المالٌه بشااد معتمد من المدٌر المالى للمنشؤ  ،موضحا باا جملةه االجةور المنصةرفه
خالل السةنه المالٌةه  ،وقٌمةة اشةتراكات صةاح العمةل والعةاملٌن لدٌةه المةإدا لحسةا
الاٌئه – وطلك بمراعاة احكام القانون فى هطا الشؤن – وٌج ان تتضمن الشااد اقرار
مةن المةةدٌر المةالى بةةؤن االرقةام الخاصةةه بجملةه االجةةور تشةمل كةةل مةا صةةرؾ للعةةاملٌن
باعتبار اجرا وفقا الحكام قانون التؤمٌن االجتماعى .
 – 2القطاع الخاص :
أ – تحسب االشتراكات التى ٌبدٌها صاحب العمتل ا وتلت التتى تقتطتع متن اجتور المتبمن
علٌهم ا عن كل سنه مٌالدٌه كما ٌلى :
( )1على اسةاس اجةر شةار االلتحةاق بالخدمةه حتةى شةار دٌسةمبر مةن سةنة االلتحةاق ،
بصرؾ النهر عما ٌتقاضا فعال من اجر فى الشاور التالٌه  ،قل أو زاد عةن اجةر
شار االلتحاق .
( )2على اساس اجر شار ٌناٌر من كل سنه مٌالدٌةه تالٌةه لسةنه االلتحةاق  ،حتةى شةار
دٌسمبر من هط السةنه  ،بصةرؾ النهةر اٌضةا عةن التؽٌةر فةى االجةر الةطى ٌحةدش
خالل السنه .
ب – ٌراعى فى تحدٌد االشتراكات فى هذا القطاع ما ٌلى :
( )1تستحق االشتراكات كاملةه  ،عةن الشةار الةطى تبةدأ فٌةه الخدمةه  ،وال تسةتحق عةن
الشار الطى تنتاى فٌه الخدمه اال اطا كان تارٌخ نااٌه الخدمه اخر ٌوم فى الشار (
تراعى عدد اٌام كل شار ) .
(ٌ )2إدى صاح العمةل االشةتراكات كاملةه  ،اطا كةان عقةد العمةل موفوفةا  ،أو كانةت
اجور المإمن علٌام ال تكفى لطلك  ،وتعتبر المبالػ التى ٌإدٌاا صاح العمل عن
المإمن علٌام فى حكم القرض .
(ٌ )3عفى العامل وصاح العمل من االشتراكات المستحقه عن مد التجنٌد االلزامى.
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ج – ٌلتزم صاحب العمل بـ :
( )1التقدم الى مكت الاٌئه المختص  ،خالل اسبوعٌن من تارٌخ بةدء النشةاط  ،بطلة
اشتراك على االستمار رقم ( )2موضحا باا البٌانات الوافٌه عن العاملٌن لدٌه فى
تارٌخ بدء استخدامام .
( )2موافاة مكت الاٌئه المختص  ،فى موعد ال ٌتجاوز اخر ٌناٌر مةن كةل عةام ببٌةان
التعدٌالت التةى طةرأت علةى العةاملٌن لدٌةه واجةورهم  ،علةى االسةتمار رقةم ()2
السابق االشار الٌاا .
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الفصل السادس
اداء االشتراكات
ٌ – 1لتزم صاح العمل بؤداء االشتراكات المستحقه عن كل شار  ،وتشمل الحصه التى ٌلتةزم
باا  ،والحصه التى ٌلتزم باقتطاعاا من اجر المإمن علٌه  ،وطلك كما ٌلى :
أ – بالنسبه لالجر االساسى :
فى اول الشار التالى لشار االستحقاق .
ب – بالنسبه لالجر المتغٌر :
فى اول الشهر التالى لشهر الصرف .
ٌ – 2لتزم صاح العمل فى حاله التؤخٌر  ،باداء مبلةػ اضةافى بنسةبه  %1شةارٌا  ،عةن المةد
من تارٌخ وجو االداء  ،حتى نااٌه شار السداد .
وٌعفى صاح العمل من المبلػ االضافى  ،اطا تم االداء خالل خمسه عشر ٌوما من تةارٌخ
وجو االداء .
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الفصل السابع
مسئولٌه تنفٌذ نظام التأمٌن االجتماعى
ان نقطه البداٌه السةلٌمه  ،لحةل مشةكله التطبٌةق االمثةل لنهةام التؤمٌنةات االجتماعٌةه هةى دراسةه
احكام هطا النهام  ،والتعةرؾ علةى المبةادىء التةى ٌقةوم علٌاةا  ،حتةى ال ٌخةر عناةا مةن كلةؾ
بتنفٌطها  ،وحتى تكون وضةحه ومٌسةر  ،وفةى متنةاول كافةه العةاملٌن والمتعةاملٌن مةت الاٌئةه ،
التى اوكل الٌاا مباشر تنفٌط هطا النهام  ،فعلى مةدى مةا ٌزٌةد علةى اربعةٌن عامةا  ،تةم تةدرٌجٌا
ارساء نهام متكامل للتؤمٌنات االجتماعٌه  ،وتالحقت القوانٌن والقرارات المنفط له  ،لتقةرر فةى
كةةل مةةر امتةةداد النهةةام لفئةةات جدٌةةد  ،مةةن زٌةةاد مزاٌةةا انةةواع التؤمٌنةةات االجتماعٌةةه القائمةةه
واستحداش انواع اخرى .
واطا كان لنا ان نفخر بتشرٌعاتنا فى هطا المجال  ،التى تم باا فى هط الفتر الوجٌز تقرٌر نهام
التؤمٌنةةات االجتماعٌةةه  ،واسةةتكمال مقوماتةةه االساسةٌه  ،وامتةةداد مزاٌةةا لمختلةةؾ فئةةات العةةاملٌن
بجماورٌه مصر العربٌه واسرهم  ،فالبةد ان نقةرر ان الجاةاز االدارى المنةوط بةه مباشةر هةطا
النهةةام  ،ورؼةةم جاةةود شةةاقه مضةةنٌه ال تنكةةر – لةةم ٌةةتمكن فةةى كثٌةةر مةةن االحٌةةان مةةن الناةةوض
بالماام الملقا على عاتقه على الوجةه االكمةل – طلةك انةه لةٌس المسةئول الوحٌةد عةن طلةك  ،فةال
شك ان ع ء التنفٌط السلٌم للنهام انما ٌقت اساسا على عد اطراؾ :
 – 1الهٌئه القومٌته للتتأمٌن االجتمتاعى باعتبارهةا الجاةاز االدارى الموكةل الٌةه مباشةر تنفٌةط
النهام .
 – 2صتتتاحب العمتتتل باعتبةةةار الشةةةخص الطبٌعةةةى أو االعتبةةةارى  ،الةةةطى ٌقةةةوم بموافةةةا الاٌئةةةه
باالشتراكات والمبالػ االخرى التى ٌإدٌاا أو ٌقتطعاا مةن اجةور العةاملٌن لدٌةه – والةطى
ٌقوم بموافا الاٌئه بالمتؽٌرات التى تتمكن على اساساا من تحدٌد مستحقاتاا اوال بةؤول ،
والوفا بالتزاماتاا تجا المإمن علٌام .
 – 3المتتبمن علٌتته  ،باعتبةةار صةةاح المصةةلحه االولةةى فةةى نهةةام التةةؤمٌن االجتمةةاعى – ومةةا
ٌتطلبه طلك من المام كامل بحقوقه والتزاماته فى هطا النهام .
 – 4االجهزه التنفٌذٌه االخرى بالدوله  ،التى ٌتطل االمر بالنسبه لاا  ،ضرور موافا الاٌئه
القومٌه للتؤمٌن االجتماعى  ،بما ٌتاح لدٌاا من بٌانات تساعد الاٌئه على اداء رسالتاا .
 – 5التنظٌمات النقابٌه  ،باعتبارها مسئوله عن حماٌه حقوق اعضاء هط النقابات .
وماما اكتمل التنهٌم االدارى للاٌئه – وهو امر سعت وتسعى الٌه – فالبةد مةن وفةاء االطةراؾ
االخةةةرى بالتزامةةةاتام  ،بالشةةةروط واالوضةةةاع  ،وفةةةى المواعٌةةةد المحةةةدد بتشةةةرٌعات التةةةؤمٌن
االجتماعى .
لطلك كله وعلى ضوء ما تقدم فان الادؾ من هطا البحش محاوله معالجه احةدى مشةاكل التطبٌةق
وهى :
" ظاهره التهرب من نظام التأمٌن االجتماعى "
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الفصل الثامن
أنواع التهرب التأمٌنى
واالثار المترتبه على ذل
وتتلخص أنواع التهرب التأمٌنى فٌما ٌلى :
التهرب الجزئى وٌشمل :
 – 1االشتراك فى التؤمٌن عن بعض العمال دون البعض االخر .
 – 2التؤمٌن عن مدد اقل من المدد الفعلٌه للعاملٌن .
 – 3االخطار عن انتااء خدمه العامل بالرؼم من استمرار فى العمل .
 – 4االشتراك عن اجور تقل عن االجور الحقٌقٌه .
 – 5االشتراك عن الحد االدنى الجر االشتراك فى التؤمٌن .
 – 6اختٌار اصحا االعمال الحد االدنى لفئةة االشةتراك عنةد االشةتراك فةى نهةام التةؤمٌن عةن
انفسام بما ٌخالؾ دخلام الحقٌقى .
 – 7عدم االنتهام فى سداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعى .
التهرب الكلى وٌشمل :
 – 8عدم التؤمٌن على جمٌت العمال .
 – 9عدم التؤمٌن على صاح العمل أو شركائه .
 -10االمتناع عن سداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعى .
ونتناول االثار المترتبه على كل من انواع التهرب التأمٌنى المشار الٌها فتى مجموعتات كمتا
ٌلى :
اوال  – 1 :االشترا فى التأمٌن عن بعض العمال دون البعض االخر .
 - 2التأمٌن عن مدد اقل من المدد الفعلٌه للعاملٌن .
 - 3االخطار عن انتهاء خدمه العامل بالررم من استمراره فى العمل .
 – 8عدم التأمٌن على جمٌع العمال .
 – 9عدم التأمٌن على صاحب العمل أو شركائه .
وتبدى هذه االنواع من التهرب الى ما ٌلى :
أ – حرمان العامل من مهلة التؤمٌن االجتماعى  ،التى كفلاا لام الدستور  ،ومن ثةم
عدم االنتفاع بالمزاٌا التؤمٌنٌه .
– ضٌاع حقوق العمةال واسةرهم  ،عنةد تحقةق احةد المخةاطر التةى ٌؽطٌاةا نهةام
التةؤمٌن االجتمةةاعى  ،مثةةل بلةةوغ سةن الشةةٌخوخة أو العجةةز أو الوفةةاة  ،وكةةطا
اصابات العمل أو المرض .
– كثر المنازعةات القضةائٌه بةٌن العمةال واصةحا االعمةال والاٌئةه التؤمٌنٌةه ،
بشؤن اثبات عالقه العمل .
د – اسةةتؽالل بعةةض العمةةال للنهةةام  ،وطلةةك بةةاللجوء الةةى القضةةاء  ،الثبةةات وجةةود
عالقات عمل وهمٌه  ،بٌن العامل وصةاح  ،العمةل عةن مةدد اقةل مةن المةدد
الفعلٌةةه واجةةور ؼٌةةر حقٌقٌةةه  ،وطلةةك للحصةةول علةةى مزاٌةةا تؤمٌنٌةةه دون اداء
االشةةتراكات المقابلةةه لاةةا  ،مسةةتؽلٌن فةةى طلةةك المةةاد  150مةةن قةةانون التةةؤمٌن
االجتماعى  ،التى تلزم الاٌئه التؤمٌنٌه بؤداء الحقوق التؤمٌنٌه للعامل حتى ولةو
لم ٌقم صاح العمل باالشتراك عنه .
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ثانٌا  - 4:االشترا عن اجور تقل عن االجور الحقٌقٌه .
وٌبدى هذا النوع من التهرب الى ماٌلى :
أ – انخفةةاض مةةوارد نهةةام التةةؤمٌن االجتمةةاعى  ،ممةةا ٌقلةةل مةةن عائةةد االسةةتثمار الةةطى
ٌستخدم فى اداء الحقوق التؤمٌنٌه  ،حٌش ان معهم اصةحا االعمةال فةى القطةاع
الخاص ٌ ،شةتركون عةن عمةالام فةى التةؤمٌن االجتمةاعى بةؤجور تقةل كثٌةرا عةن
اجورهم الحقٌقٌه  ،وٌتضح طلك من البٌانات االحصائٌه  ،التى تإكد ان اكثر مةن
 % 36من عدد العمال المإمن علةٌام بالقطةاع الخةاص ٌ ،قةل اجراشةتراكام عةن
 100حنٌه شارٌا  ،وهطا ٌخالؾ الواقت بطبٌعه االحوال ( مرفق جدول رقةم 10
بٌان بعدد المإمن علٌام بالقطاع الخاص النمطى فى . ) 2002/6/30
– انخفاض مستوى المعٌشه لالسر عند انقطاع دخل عائلاا الى سب من االسةبا
 ،مما ٌجعلاا فى قلق وخوؾ دائم على المستقبل من مواجاة متطلبةات الحٌةا ،
وٌضطرون الى اللجوء للشئون االجتماعٌه لطل مساعدات  ،االمر الطى ٌزٌةد
من اعباء الخزانه العامه .
– االضرار بمٌزانٌه التؤمٌن الصحى  ،الطى ٌقدم الرعاٌةه الطبٌةه للمةإمن علةٌام فةى
مقابةةل اشةةتراكات  ،تقةةل كثٌةةرا عةةن االشةةتراكات التةةى تتناس ة مةةت تكلفةةه العةةال
والرعاٌه الطبٌه لام .
د – كثرة المنازعات القضائٌه بٌن المةإمن علةٌام واصةحا االعمةال والاٌئةة التؤمٌنٌةه
بشؤن اختالؾ قٌمه االجور المإمن علٌاا  ،واالجور الحقٌقٌةه  ،وؼالبةا مةا تةإدى
تلك المنازعات الى تحمٌل صندوق التؤمٌن االجتماعى بؤعباء مالٌه لمزاٌا تؤمٌنٌه
كبٌةةر  ،دون اداء االشةةتراكات المقابلةةه لاةةا  ،ممةةا ٌةةإدى الةةى االخةةالل بةةالمركز
المالى للصندوق .
ثالثا –5 :االشترا عن الحد االدنى الجر االشترا فى التأمٌن .
 –6اختٌار اصحاب االعمال الحد االدنى لفئتة االشتترا عنتد االشتترا فتى نظتام التتأمٌن
عن انفسهم بما ٌخالف دخلهم الحقٌقى .
وتبدى هذه االنواع من التهرب الى ما ٌلى :
أ – تحمٌةةل الخزانةةه العامةةه باعبةةاء مالٌةةه باههةةه  ،نتٌجةةه ادائاةةا الفةةرق بةةٌن المعةةا
المستحق للمإمن علٌه من اصحا االعمال ( المنتفعةٌن بالقةانون رقةم  108لسةنة
 ، )1976وبٌن الحد االدنى للمعا  ،حٌش ان معهم أصحا االعمال ٌشةتركون
فى نهام التؤمٌن االجتماعى على اصحا االعمل الصادر بالقانون رقم  108لسنة
 ، 1976علةةى اسةةاس الحةةد االدنةةى لفئةةات االشةةتراك ومقةةدار  100جنٌةةه  ،حتةةى
ٌقوموا بسداد اشتراك شارى مقدار  15جنٌاا فقط  ،وهط الفئة تقابل معاشةا ٌبلةػ
فةةى المتوسةةط  15جنٌاةةا شةةارٌا  ،تقةةوم الدولةةه برفعةةه الةةى الحةةد االدنةةى للمعةةا ،
ومقةدار  35جنٌاةا شةارٌا  ،باالضةافه الةى  10جنٌاةات منحةه شةارٌه  ،وتتحمةةل
الخزانه العامه باطا الفرق والزٌادات السنوٌه التى تتقرر للمعاشات مستقبال .
( مرفةةق جةةدول رقةةم  14بٌةةان بعةةدد اصةةحا االعمةةال المةةإمن علةةٌام حس ة فئةةات
االشتراك وفقا الحكام القانون رقم  108لسنة  1976فى  ) 2002/6/30وٌتبةٌن
منه ان اكثر من  %90من المإمن علٌام وفقا للقانون المشار الٌه فئه اشتراكام ال
تزٌد على  100جنٌه ( الحد االدنى لفئات االشتراك )
(مرفق جدول رقم  17بٌان بعدد العاملٌن المصرٌٌن بالخار حس فئات االشتراك
وفقا للقانون رقم  50لسنة  1978فى  ، ) 2002/6/30وٌتبٌن منه ان اكثر من
 % 68من المةإمن علةٌام وفقةا للقةانون المشةار الٌةه  ،فئةه اشةتراكام ال تزٌةد علةى
 100جنٌه ( الحد االدنى لفئات االشتراك )
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– تحمٌةةل الخزانةةه العامةةه بؤعبةةاء مالٌةةه باههةةة  ،نتٌجةةه ادائاةةا الفةةرق بةةٌن المعةةا
المستحق للمإمن علٌام من العمال  ،وبٌن الحد االدنى للمعا  ،حٌةش ان معهةم
اصحا االعمةال ٌقومةون باالشةتراك عةن عمةالام فةى نهةام التةؤمٌن االجتمةاعى
على اساس الحد االدنى الجر االشتراك ومقدار  87.5جنٌه فقط  ،حتى ال تزٌد
حصة صاح العمل فى االشتراك على  22.75جنٌةه شةارٌا  ،وال تزٌةد حصةة
العامل فى االشتراك على  12.25جنٌه شارٌا فقط  ،وهطا االجر ٌقابل معاشا ال
ٌزٌةةد متوسةةطه علةةى  20جنٌاةةا شةةارٌا  ،تقةةوم الدولةةه برفعةةه الةةى الحةةد االدنةةى
للمعا  ،ومقدار  40جنٌه شارٌا باالضافه  ،الى  10جنٌاةات منحةه شةارٌه ،
وتتحمةةل الخزانةةه العامةةه باةةطا الفةةرق والزٌةةادات السةةنوٌه التةةى تتقةةرر للمعاشةةات
مستقبال .
– مطالبه بعض اصحا االعمال بشركات االسةتثمار بالمنةاطق الحةر  ،باالشةتراك
عن عمةالام  ،علةى اسةاس الحةد االدنةى لالجةور وفقةا لقةانون التةؤمٌن االجتمةاعى
ومقدار  87.5جنٌه شارٌا .
وقد كان الحد االدنى الجور العاملٌن بتلك المنةاطق  45دوالر شةارٌا ( بمةا ٌعةادل
حوالى  200جنٌه شارٌا )  ،وفقا لنص الماد  133من الالئحه التنفٌطٌه لقةانون
االستثمار الصادر بالقةانون  230لسةنة  ، 1989وقةد حةل محلةه القةانون رقةم 8
لسنة 1998باصدار قانون ضةمانات وحةوافز االسةتثمار  ،والةطى جةاء خلةوا مةن
اى نص ٌتعلق بتحدٌد حد ادنى الجةور هةإالء العمةال  ،فبةادر اصةحا االعمةال
بالمناطق الحةر بالمطالبةه باالشةتراك عةن عمةالام فةى التةؤمٌن علةى اسةاس الحةد
االدنى الجر االشتراك  ،وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعى ومقدار  87.5جنٌه فقط
 ،وهو ٌخالؾ الواقت بطبٌعة االحوال .
د – االخالل بعدالة المنافسة بٌن اصحا االعمال  ،حٌش أنةه مةن المعةروؾ أن حصةة
صاح العمل فى إشتراكات التؤمٌن االجتماعى ٌتم تحمٌلاا على تكلفةة االنتةا ،
فإطا ما قام صاح العمل بؤدائاةا علةى أسةاس الحةد األدنةى لألجةور  ،فإنةه سةوؾ
ٌكون فى وضت أفضل من صاح العمل الطى ٌقوم باإلشتراك فةى نهةام التةؤمٌن
االجتماعى على أساس االجور الفعلٌةه  ،وبالتةالى فةإن المنافسةة بٌنامةا لةن تكةون
عادلة .
ه  -اناٌار القوة الشرائٌة السرة المإمن علٌه أو صاح المعا  ،حٌش إطا ما تةم ربةط
معةةا لمعهةةم العمةةال  ،ال ٌزٌةةد علةةى الحةةد االدنةةى للمعةةا فسةةوؾ ٌةةإدى الةةى
انخفاض مستوى المعٌشة  ،ووجود كساد إقتصادى .
رابعا  - 7 :عدم االنتظام فى سداد اشتراكات التأمٌن االجتماعى .
 - 10االمتناع عن سداد اشتراكات التأمٌن االجتماعى .
وتبدى هذه االنواع من التهرب الى ما ٌلى :
أ – حرمةةان الاٌئةةة مةةن عائةةد اسةةتثمار أمةةوال تلةةك االشةةتراكات  ،ممةةا ٌةةإثر سةةلبا علةةى
مساهمات صندوقى التؤمٌن االجتماعى  ،فى الخطة االقتصادٌة للدوله .
– االخةةالل بةةالمركز ا لمةةالى لصةةندوق التةةؤمٌن االجتمةةاعى  ،حٌةةش ٌلتةةزم بةةؤداء كافةةة
الحقوق التؤمٌنه المقرر قانونا للعمال  ،حتى ولو لم ٌقم صاح العمل باالشتراك
عناةةا  ،ممةةا ٌةةإدى الةةى انخفةةاض مةةوارد الصةةندوق  ،وعجةةز عةةن الوفةةاء بتلةةك
االلتزامات مستقبال .
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– كثةةرة المنازعةةات القضةةائٌة بةةٌن أصةةحا االعمةةال والاٌئةةة التؤمٌنٌةةة  ،الخاصةةة
بةةالحجز االدارى علةةى المنشةةآت التةةى ال ٌقةةوم اصةةحاباا بةةؤداء اشةةتراكات التةةؤمٌن
االجتماعى عن العاملٌن باا .
د – الصةةعوبات الكثٌةةرة التةةى ٌواجااةةا مفتشةةوا التةةؤمٌن االجتمةةاعى  ،لالطةةالع علةةى
المسةتندات والسةجالت المتعلقةةه بالعمةال واجةةورهم  ،ممةا ٌتعةطر معةةه تقةدٌر قٌمةةة
االشتراكات المستحقه علٌام .
ه  -تعطر قٌام الاٌئة التؤمٌنٌة بإتخاط إجراءات الحجز االدارى على بعةض المنشةآت فةى
حاله امتناعاا عن سداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعى  ،ومن هط المنشآت :
( )1شةةركات االسةةتثمار حٌةةش ٌقضةةى قةةانون االسةةتثمار بعةةدم الحجةةز علةةى تلةةك
الشركات .
( )2المإسسات الصحفٌة .
( )3المخابز الرتباطاا بسلعه من السلت االستراتٌجٌه للمواطنٌن .
و – تعةةاهم الةةدٌون المسةةتحقه علةةى اصةةحا االعمةةال  ،نتٌجةةة عةةدم االنتهةةام فةةى سةةداد
اشةةتراكات التةةؤمٌن االجتمةةاعى  ،أو االمتنةةاع عةةن سةةدادها  ،حٌةةش ٌقةةوم صةةاح
العمل بخصم حصة العمال من المرتبات  ،وٌمتنت عن تورٌدها لمكتة التؤمٌنةات
.
وقةةد بلؽةةت قٌمةةة الةةدٌون المسةةتحقة علةةى القطةةاع الخةةاص  2.4ملٌةةار جنٌةةه حتةةى
 2002/6/30مناا  350ملٌون جنٌه على المإسسات الصحفٌه .
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الفصل التاسع
جهود وزارة التأمٌنات والهٌئة القومٌة للتأمٌن االجتماعى
فى مواجهة ظاهرة التهرب
تبةةطل وزارة التؤمٌنةةات  ،والاٌئةةة القومٌةةة للتةةؤمٌن االجتمةةاعى  ،جاةةودا كبٌةةر لمواجاةةة هةةاهرة
التار  ،وتتلخص تلك الجاود فى اتجاهٌن رئٌسٌٌن :
 – 1من حٌش اصدار التشرٌعات الالزمه للحد من هاهر التار التؤمٌنى .
 – 2من حٌش االجراءات الالزمه  ،للحد من هاهر التار التؤمٌنى
ونتناول كل من هذٌن االتجاهٌن فٌما ٌلى :
اوال  :من حٌث اصدار التشرٌعات الالزمه ا للحد من ظاهره التهرب التأمٌنى :
 - 1وضع القواعد المنظمه للتأمٌن على بعض فئات العاملٌن فى القطاع الخاص ا ممن
ال ٌناسب االسلوب النمطى التأمٌن علٌهم ( تقدٌم استمارات 1ا2ا ) 6ا وذل
بالنسبه للمجاالت االتٌه :
أ – التؤمٌن على العاملٌن فى مجال النقل البرى .
– التؤمٌن على العاملٌن فى مجال المقاوالت والمحاجر والمالحات .
– التؤمٌن على العاملٌن فى مجال المخابز البلدٌه .
 – 2وضع القواعد الحاكمه لتحدٌد فئه اشترا المبمن علٌه وفقا للقانون رقم 108
لسنه  ، 1976وتتلخص فى االتى :
أ – عند بداٌة االشترا :
ٌراعى اال ٌقل دخل اشتراكه عن :
( )1اطا كان قد سبق التؤمٌن علٌه وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعى رقم  79لسنة
 – 1975مجموع اجر اشتراكه الشارى االخٌر ( اساسى ومتؽٌر )  ،واطا
كانت المد االخٌر فى الحكومه أو القطاع العام فٌتحدد اجر اشتراكه
االخٌر بالنسبه لعناصر االجر المتؽٌر المرتبطه باالنتا بمتوسط هط
العناصر خالل السنة االخٌرة .
( )2اطا كان ٌستخدم عماال خاضعٌن الحكام قانون التؤمٌن االجتماعى المشار
الٌه  :مجموع اكبر اجر اشتراك شارى اساسى ومتؽٌر للعاملٌن لدٌه فى
بداٌه االشتراك .
ب – فى ٌناٌر من كل عام :
( )1اطا كان ٌستخدم عماال خاضعٌن الحكام قانون التؤمٌن االجتماعى المشار
الٌه  :مجموع اكبر اجر اشتراك شارى اساسى ومتؽٌر للعاملٌن لدٌه فى
ٌناٌر .
( )2اطا كان نشاط المإمن علٌه أو المنشؤة خاضعا للضرٌبة  :المتوسط الشارى
لدخله السنوى االخٌر الطى اعتدت به مصلحه الضرائ اساسا لربط
الضرٌبة .
 ال ٌترت على تخفٌض اكبر اجر اشتراك شارى ( اساسى ومتؽٌر ) للعاملٌنلدٌه أو انخفاض المتوسط الشارى لدخله السنوى الخاضت للضرٌبة اى تخفٌض
لفئه اشتراك المإمن علٌه  ،وطلك مت عدم االخالل بحقه فى تخفٌض دخل
اشتراكه وفقا الحكام القانون رقم  108لسنة . 1976
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 – 3وضع قواعد لتحدٌد الحد االدنى الجر االشترا فى القطاع الخاص ا ٌساوى الحد
االدنى لالجر فى الجهاز االدارى للدوله ا وٌتزاٌد معه من سنه الى اخرى – وطلك
كما ٌلى :
أ – ٌتحدد الحد االدنى الجر االشتراك االساسى من  2001/7/1ب  84جنٌاا شارٌا
وٌمثل هطا المبلػ الحد االدنى الوارد بجدول التوهؾ للعاملٌن بالجااز االدارى
للدوله ( 35جنٌاا شارٌا ) مضافا الٌه العالوات الخاصه المضمومه الى اجر
االشتراك االساسى اعتبارا من اول ٌولٌو  1992وحتى اول ٌولٌو 2001
 %140بقٌمه مقدارها  49جنٌاا
منسوبه الى هطا الحد االدنى وتبلػ نسبتاا
شارٌا .
– ٌزاد الحد االدنى الجر االشتراك االساسى فى اول ٌولٌو من كل سنه  ،بقٌمه
العالو الخاصه التى ٌتم ضماا فى هطا التارٌخ  ،وترتٌبا على طلك ٌتحدد الحد
االدنى الجر االشتراك االساسى بالقٌم المبٌنه فٌما ٌلى اعتبارا من التارٌخ المحدد
قرٌن كل مناا :
84.00
87.50
91.00
94.50
98.00
101.50
105.00

جنٌاا شارٌا اعتبارا من اول ٌولٌو 2001
جنٌاا شارٌا اعتبارا من اول ٌولٌو 2002
جنٌاا شارٌا اعتبارا من اول ٌولٌو 2003
جنٌاا شارٌا اعتبارا من اول ٌولٌو 2004
جنٌاا شارٌا اعتبارا من اول ٌولٌو 2005
جنٌاا شارٌا اعتبارا من اول ٌولٌو 2006
جنٌاا شارٌا اعتبارا من اول ٌولٌو 2007

 – 4وضع قواعد اداء الحصه التى ٌلتزم بها صاحب العمل فى االشتراكات بالنسبه
للعماله العرضٌه والمبقته للجهاز االدارى للدوله والهٌئات العامه والقطاع العام
وقطاع االعمال العام .
حددت الماد ( )2من قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
نطاق سرٌانه وقد اخضت البند (أ) من الماد المشار الٌاا العاملٌن بالجااز االدارى
للدولة والاٌئات العامة والقطاع العام وقطاع االعمال العام الحكام هطا القانون وطلك
دون تفرقه فى هطا المجال بٌن العماله الدائمه باط الجاات والعماله المإقته
والعرضٌه باا  ،وتطبٌقا الحكام الماد ( )4من طات القانون فان التؤمٌن وفقا
الحكامه ٌكون الزامٌا .
كما حددت الماد ( )5بند ط 1/معدله بالمادة الرابعة من القانون  19لسنة 2001
المشار الٌه المقصود باجر االشتراك لكل من الفئا الخاضعه الحكام قانون التؤمٌن
االجتماعى .
ولما كانت حصة صاح العمل فى اشتراك تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفا انما هى
بدٌل اللتزامه السابق بمكافؤة نااٌة الخدمة التى هى فى الواقت جزء من اجر العامل
المرجؤ سداد لحٌن انتااء الخدمه .
وفى ضوء ما تقدم ٌراعى فى اداء حصة صاح العمل فى االشتراكات عن العمال
المشار الٌاا ما ٌلى :
أ – ٌخصم بحصه صاح العمل على البند المخصص لطلك بموازنه الجاه .
– فى حاله عدم تخصٌص بند بالموازنة تإدى الحصه المشار الٌاا من طات البند
أو االعتماد الطى ٌتم صرؾ اجورهم منه .
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– بالنسبة لمن تستخدمام هط الجاات وٌخصم بؤجورهم على تموٌل المشروعات
الطى ٌرد الٌاا من خار الموازنة فانه تإدى حصة صاح العمل من البند
المخصص لالجور بتلك المشروعات .
 – 5التزام المبمن علٌه وفقا للقانون رقم  108لسنة  1976بأداء كافه مستحقات
الهٌئه كأحد شروط صرفه حقوق التأمٌنٌه – وتتمثل مستحقات الاٌئه لدٌه فى االتى
:
أ  -الحصة الشارٌة التى ٌلتزم باقتطاعاا من أجور العاملٌن لدٌه سواء عن االجر
االساسى أو االجر المتؽٌر وفقا الحكام قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر
بالقانون رقم  79لسنة . 1975
 االقساط المستحقة على المإمن علٌام والمفترض ان ٌقوم صاح العملباقتطاعاا من اجورهم وتورٌدها للاٌئة .
 الحصة الشارٌة التى ٌلتزم باا كصاح عمل من أجور العاملٌن لدٌه سواء عناالجر االساسى أو االجر المتؽٌر وفقا الحكام قانون التؤمٌن االجتماعى المشار
الٌه  ،وتقابل هط الحصة مكافؤة نااٌة الخدمة التى كان ٌلتزم باا صاح العمل
قبل بدء العمل بقوانٌن التؤمٌن االجتماعى .
د  -مكافؤة نااٌة الخدمة عن المدة السابقة على بداٌة االشتراك فى نهام التؤمٌن
االجتماعى والمتصلة باا .
ه  -االقساط المستحقة عن المبالػ المتؤخرة علٌه للاٌئة .
و  -االشتراكات الشارٌة التى ٌلتزم بؤدائاا باعتبار مإمنا علٌه وفقا الحكام قانون
التؤمٌن االجتماعى على اصحا االعمال ومن فى حكمام الصادر بالقانون رقم
 108لسنة  1976على اساس دخل االشتراك الطى ٌختار من بٌن الدخول
الواردة بالجدول رقم ( )1المرفق بالقانون المشار الٌه .
ز  -االقساط المستحقة على صاح العمل باعتبار مإمنا علٌه وفقا للقانون السابق
االشارة الٌه .
 – 6مراجعة العقوبات فى حاله مخالفه صاحب العمل الحكام قانون التأمٌن االجتماعى
بعدم التأمٌن على العاملٌن لدٌه ا أو التأمٌن علٌهم بأجر رٌر حقٌقى .
ثانٌا  :من حٌث االجراءات الالزمة ا للحد من ظاهره التهرب التأمٌنى .
 – 1تطةةوٌر نهةةام العمةةل  ،بةةؤجازة التفتةةٌ والتحصةةٌل والحجةةز اإلدارى بصةةندوقى التةةؤمٌن
االجتمةةاعى  ،الحكةةام الرقابةةة علةةى المنشةةآت وأٌضةةا علةةى المفتشةةٌن والمحصةةلٌن  ،وطلةةك
بتدرٌبام وتدعٌمام بالكفاءات  ،مت تؽٌٌر مفاوم التفتٌ  ،بحٌش ٌادؾ الى توعٌة اصحا
االعمال بالحقوق وااللتزامات التى أوجباا القانون  ،حتى التتراكم الدٌون المستحقه علةٌام
.
 – 2وضت الحوافز المناسبة للعاملٌن بؤجازة التفتةٌ والتحصةٌل والحجةز االدارى  ،لتشةجٌعام
على اداء واجباتام وبطل المزٌد من الجاد .
 – 3التعةةاون مةةت وزارة القةةوى العاملةةة والاجةةرة  ،فةةى تبةةادل المعلومةةات والبٌانةةات التةةى تتعلةةق
بتنفٌط قوانٌن العمل والتؤمٌنات االجتماعٌة  ،حٌش ٌتم التنسٌق بٌن مدٌرٌات ومكات القوى
العاملة  ،وبٌن مناطق ومكات التؤمٌنةات االجتماعٌةة  ،لمعرفةة اسةماء المنشةآت واصةحا
االعمال والعمال وأجورهم الحقٌقٌة .
43 29

2002

 – 4التنسةةٌق مةةت الؽةةرؾ التجارٌةةة والسةةجل التجةةارى الخطةةار  ،المنةةاطق والمكاتة التؤمٌنٌةةه ،
باالنشةةطة الجدٌةةد التةةى اسةةتخرجت لاةةا سةةجالت تجارٌةةه  ،أو قامةةت باضةةافة نشةةاط جدٌةةد
لنشاطاا االصلى  ،حتى ٌتسنى متابعتاا فى سداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعى .
 – 5جدولة الدٌون المستحقة على اصحا االعمال على اقساط تتناس مت هروؾ كل منشؤة ،
حتى التتراكم هط الدٌون علٌام وٌعجزوا عن سدادها .
 – 6االهتمام بنشر الوعى التؤمٌنى لةدى اصةحا االعمةال والعةاملٌن واسةرهم فةى كافةة اجاةز
االعالم بانواعه المختلفه ( المسموعه والمقروءة والمرئٌة ) .
هةةطا باالضةةافة الةةى  ،المةةإتمرات والنةةدوات والحلقةةات النقاشةةٌة والكتٌبةةات والنشةةرات الخاصةةة
بالحقوق  ،التى توضح للمواطنٌن الحقةوق والواجبةات فةى مجةال التةؤمٌن االجتمةاعى  ،وتوعٌةة
العاملٌن بؤهمٌة اخطار مكت التؤمٌن االجتماعى المختص عند التحاقام بؤى عمل  ،وكطا توعٌة
اصحا االعمةال بضةرورة اداء اشةتراكات التةؤمٌن االجتمةاعى عةن كةل عمةالام فةى مواعٌةدها
الدورٌة  ،وعلى اساس االجور الحقٌقٌه  ،مما ٌإدى الى القضاء على المنازعات التى تقت بٌنام
وبٌن العاملٌن وبٌن الاٌئة  ،وبما ٌمكن صندوق التؤمٌن االجتماعى من الوفاء بالتزاماته القانونٌه
نحو اداء الحقوق التؤمٌنٌه للمإمن علٌام واصحا المعاشات والمستحقٌن عنام  ،وٌتمكنةوا مةن
الحصول على تلك الحقوق فى ساوله وٌسر .
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توزٌع المبمن علٌهم بقطاع األعمال العام
تبعا لفئات األجر
فى 2006/6/30
فئات االجر
 90فؤكثر
- 100
- 200
- 300
- 400
- 500
- 600
- 700
- 800
- 900
- 1000
 1100فؤكثر
االجمالى

عدد
99 519
17 923
198 739
160 967
101 346
68 184
52 224
61 599
47 664
24 184
13 124
23 753
869 226

المصدر  :تقرٌر نتائج أعمال قطاع التؤمٌنات االجتماعٌة 2006/2005
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%
11.40
2.10
22.90
18.50
11.70
7.80
6.00
7.10
5.50
2.80
1.50
2.70
100
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توزٌع المبمن علٌهم بالقطاع الخاص النمطً
تبعا لفئات األجر
فى 2006/6/30
فئات االجر
 90فؤكثر
- 100
- 200
- 300
- 400
- 500
- 600
- 700
- 800
- 900
- 1000
 1100فؤكثر
االجمالى

عدد
2 422
285 587
1 454 276
399 378
225 557
168 218
128 594
101 937
106 468
104 115
76 622
385 333
3 438 507

المصدر  :تقرٌر نتائج أعمال قطاع التؤمٌنات االجتماعٌة 2006/2005
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%
0.10
8.30
42.30
11.60
6.60
4.90
3.70
3.00
3.10
3.00
2.20
11.20
100
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توزٌع أصحاب األعمال المبمن علٌهم
وفقا الحكام القانون رقم  108لسنة  1976تبعا لفئات األجر
فى 2006/6/30
فئات االشترا
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
االجمالى

عدد
1 365 156
337 606
153 222
85 450
24 049
21 270
10 312
9 938
5 271
8 592
3 869
5 074
2 636
2 351
1 392
1 395
724
1 980
1 338
2 049 386

المصدر  :تقرٌر نتائج أعمال قطاع التؤمٌنات االجتماعٌة 2006/2005
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%
66.60
16.50
7.50
4.20
1.20
1.00
0.50
0.50
0.30
0.40
0.20
0.20
0.10
0.10
0.10
0.10
0.00
0.10
0.00
0.40
100
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بٌان بعدد العاملٌن المصرٌٌن بالخارج والمستمرٌن
وفقا الحكام القانون رقم  50لسنة 1978
حسب فئات االشترا
فى 2002/6/30
فئات االشترا
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
االجمالى

عدد
10 152
171
177
472
286
416
223
462
203
457
139
1 634
14 792

%
68.63
1.16
1.20
3.19
1.93
2.81
1.51
3.12
1.37
3.09
0.94
11.05
100

المصةةدر  :التقرٌةةر السةةنوى النجةةازات صةةندوق التةةؤمٌن االجتمةةاعى للعةةاملٌن بالقطةةاع العةةام والخةةاص عةةن ع ةام
2002/2001
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