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 09لسنة  0905الذين يطلبون االنتفاع بقانون
التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون
رقم  005لسنة 0202
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بتحديد اإلشتراكات التي يؤديها المنتفعون بصندوق
الرعاية االجتماعية ألصحاب المعاشات.
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 - 00مقدمة
بتاااري  1020/0/22صاادر القااانون رقاام  135لساانة  1020بإصاادار قااانون التأمينااات اإلجتماعيااة
والمعاشات متضمنا األتي :
ً
أوال  :تضمنت المادة الخامسة منه أن يعمل به إعتبارا من  0200/0/0عدا المادتين ( )09 ، 06من
القانون المرافق ( قانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات ) فيعملل بهملا إعتبلاراً ملن أول السلنة
المالية التالية لتاريخ صدوره  )0202/6/22أي يعمل بهما اعتبارا من .0202/0/0
حيث تقضي المادة  20بأن تنشأ بوزارة المالية وحدة ذات طابع خاص تسمى "اإلدارة
اإلكتوارية الحكومية" .
وتقضي المادة  20بأن يزاد المعاش المستحق وفقا ألحكام هذا القانون أو أى من قوانين التأمين
اإلجتماعى بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش األساسى ( 210300جنيه حتي 1022/0/00
و  200جنيها من  – 1022/0/2راجع بند  10من الماادة  ) 0و %00ملن قيملة المعاشلات
األخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش وفقا ً ألى من القوانين السابق اإلشارة إليها – وهي:
 - 0قانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  135لسنة . 0202
 -2قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  09لسنة.0905
 - 0قلانون التلأمين اإلجتمللاعى عللى أصلحاب األعمللال وملن فلى حكمهللم الصلادر بالقلانون رقللم
 028لسنة .0906
 - 4قانون التأمين اإلجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصلادر بالقلانون رقلم  52لسلنة
.0908
 - 5قانون التأمين اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم  000لسنة .0982
ثانيا  :تضمنت المادة الرابعة منه أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات الالئحة التنفيذية لهذا
القانون قبل بدء العمل بأحكامه.
وحيث أحالت العديد من مواد قانون التأمين االجتماعي والمعاشات المشار اليه الي الالئحة التنفيذية
 ،فان الصورة المتكاملة لهذا القانون لن تكتمل قبل صدور الالئحة المشار اليها .
لذا فقدرأينا أن تتضمن هذه المذكرة المالمح الرئيسية لقانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات
المشار اليه الي أن تصدر الالئحة التنفيذية  ،وذلك علي النحو الموضح بالفهرس .
وهللا الموفق والهادى الى سواء السبيل
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين االجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)
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للعاملين بالحكومة (سابقا)
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 - 02مجال التطبيق
المادة األولى
 - 0يعمل في شأن التأمينات اإلجتماعية والمعاشاات بأحكاام قاانون التأميناات اإلجتماعياة والمعاشاات
الصادر بالقانون رقم  135لسنة  1020اعتبارا من  ، 1021/2/2فيماا عادا الماادتين اتتيتاين
فيعمل بهما اعتبارا من : 1020/0/2
أ  -المادة : 20
التي تقضي بأن تنشأ بوزارة المالية وحدة ذات طابع خاص تسمى "اإلدارة اإلكتوارية
الحكومية" 3
ب  -المادة : 20
التلي تقضللي بللأن يللزاد المعلاش المسللتحق وفقللا ألحكللام هلذا القللانون أو أى مللن قللوانين التللأمين
اإلجتملللاعى بقيملللة تعلللادل الفلللرق بلللين قيملللة المعلللاش األساسلللى ( 210300جنياااه حتاااي
 1022/0/00و  200جنيها من  – 1022/0/2راجع بند  10من المادة  ) 0و %00من
قيمللة المعاشللات األخللرى التللى يحصللل عليهللا صللاحب المعللاش وفقلا ً ألى مللن القللوانين السللابق
اإلشارة إليها – وهي :
( )0قانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  135لسنة . 0202
( )0قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  09لسنة.0905
( )0قانون التأمين اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فلى حكمهلم الصلادر بالقلانون رقلم
 028لسنة .0906
( )4قانون التأمين اإلجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم  52لسنة
.0908
( )5قانون التأمين اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم  000لسنة 0982.
 - 1ال تسرى أحكام القانون المشار اليه على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكلام قلانون التقاعلد
والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم  92لسنة .0905
المادة الثانية
 - 0يساتمر العماال بأحكااام القااوانين التالياة علااى الماانمن علاايهم المخااطبين بأحكامهااا  ،وكااذل الااذين
لديهم مدد إشترا وفقا ً لها سابقة على تاري العمل بأحكام هذا القانون:
قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  09لسنة .0905
قانون التأمين اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن في حكمهم الصلادر بالقلانون رقلم 028
لسنة .0906
ج  -قانون التأمين اإلجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم  52لسنة
.0908
د  -القانون رقم  64لسنة  0982بشأن أنظمة التأمين اإلجتماعى الخاص البديلة.
 - 0يوقف العمل بأحكام القوانين اتتية بالنسبة للمنمن عليهم الخاضعين ألحكام هذا القانون إعتبااراً
من تاري بدء العمل به (: )1021/2/2
أ  -قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  09لسنة .0905
ب  -قانون التأمين اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن في حكمهم الصادر بالقلانون رقلم 028
لسنة .0906
ج  -قانون التأمين اإلجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم  52لسنة
0908.
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 - 0يسااتمر تمتااع المخاااطبين بأحكااام القااانون المرافااق ( قااانون التأمينااات اإلجتماعيااة والمعاشااات )
بمزايا العالج والرعاية الطبية المنصوص عليها بقانون التأمين اإلجتماعي الصادر بالقانون رقم
 09لسلللنة  0905وتعديالتللله غيلللر اللللواردة بالقلللانون المرافلللق ( قلللانون التأمينلللات اإلجتماعيلللة
والمعاشات ) ,وذلك وفقا ً للقواعلد والشلروط والحلدود القصلوى لوجلر ونسلب اإلشلتراك اللواردة
بالقلللانون المشلللار إليللله ( قلللانون التلللأمين اإلجتملللاعي الصلللادر بالقلللانون رقلللم  09لسلللنة 0905
وتعديالته).
المادة الثالثة
 - 6يااتم التااأمين علااى الفئااات السااابق خضااوعها ألحكااام قااانون ناااام التااأمين اإلجتماااعى الشااامل
الصادر بالقانون رقم  000لسنة  0982وفقا ً للنظم واألوضاع الواردة بأحكام القانون المرافق
( قانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات ).
 - 0يلغااى قااانون التااأمين اإلجتماااعى الشااامل الصااادر بالقااانون رقاام  221لساانة  ,2000ويسااتمر
أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم فى صرف المعاشاات المساتحقة وفقلا ً ألحكامله قبلل العملل
بأحكام هذا القانون ( قانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات ).
مادة ( ) 1
 - 0يعمل بأحكام هذا القانون ( قانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات ) على المنمن عليهم الذين ال
تتوافر فى شأنهم شروط الخضوع ألى من القوانين التالية وقت بدء العمل بأحكاماه ,وتاال هاذه
القوانين سارية بالنسبة إلى المخاطبين بأحكامها3
أ  -قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  09لسنة.0905
ب  -قانون التأمين اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصلادر بالقلانون رقلم 028
لسنة .0906
ج  -قللانون التللأمين اإلجتمللاعى للعللاملين المصللريين فللى الخللارج الصللادر بالقللانون رقللم  52لسللنة
.0908
د  -القانون رقم  64لسنة  0982بشأن أنظمة التأمين اإلجتماعى الخاص البديلة.
 - 0للماانمن علاايهم الخاضااعين ألى ماان القااوانين اتتيااة طلااب اإلنتفاااع بأحكااام هااذا القااانون ( قللانون
التأمينلات اإلجتماعيللة والمعاشللات )  ،وفللى هللذه الحاللة تتحللدد الواقعللة المنشللئة لحقللوقهم التأمينيللة
وشللروط إسللتحقاق هللذه الحقللوق وفق لا ً للقللوانين السللابق خضللوعهم لهللا  ،مللع األخللذ فللي اإلعتبللار
مجموع مدد اإلشتراك فى أى من القوانين السابق خضوعهم لها وهذا القلانون ( قلانون التأمينلات
اإلجتماعية والمعاشات ) عند حساب المدة الموجبة إلستحقاق المعاش :
أ  -قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  09لسنة.0905
ب  -قللانون التللأمين اإلجتمللاعى علللى أصللحاب األعمللال ومللن فللى حكمهللم الصللادر بالقللانون رقللم
 028لسنة .0906
ج  -قانون التلأمين اإلجتملاعى للعلاملين المصلريين فلى الخلارج الصلادر بالقلانون رقلم  52لسلنة
.0908
وتحاادد الالئحااة التنفيذيااة لهااذا القااانون ( قااانون التأمينااات اإلجتماعيااة والمعاشااات ) مواعيااد
وإجراءات تقديم هذا الطلب3
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مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

 - 01أنواع التأمين االجتماعي
مادة ( ) 2
أوال  :تشمل التأمينات اإلجتماعية فى هذا القانون ( قانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات ) ما يأتي:
 - 0تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ،
وحساب مكافأة نهاية الخدمة.
 - 0تأمين إصابات العمل.
 -0تأمين البطالة.
 - 4تأمين تعويض األجر ومصاريف اإلنتقال فى حالة المرض.
ثانيااا  :يسللتمر تمتللع المخللاطبين بأحكللام القللانون المرافللق ( قللانون التأمينللات اإلجتماعيللة والمعاشللات )
بمزايا العالج والرعاية الطبية المنصوص عليها بقانون التأمين اإلجتماعي الصادر بالقانون رقلم
 09لسلللنة  0905وتعديالتللله غيلللر اللللواردة بالقلللانون المرافلللق ( قلللانون التأمينلللات اإلجتماعيلللة
والمعاشات ) ,وذلك وفقا ً للقواعلد والشلروط والحلدود القصلوى لوجلر ونسلب اإلشلتراك اللواردة
بالقلللانون المشلللار إليللله ( قلللانون التلللأمين اإلجتملللاعي الصلللادر بالقلللانون رقلللم  09لسلللنة 0905
وتعديالته).
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مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

 - 00تعاريف
مادة ( ) 0
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات اتتية المعنى المبين قرين كل منها:
المعني
الكلمة أو العبارة
رقم
اللجنة العليا للضمان اإلجتماعي والتأمينات اإلجتماعية والمعاشات
 02اللجنة العليـا
الهيئة القومية للتأمينات اإلجتماعية والمعاشات
 01الهيئــة
مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات اإلجتماعية والمعاشات
 00مجلس اإلدارة
المعاش الذى يتحدد على أساس مجموع أرصدة الحسابات الشخصية
 00المعاش الممول
الخاصة بالمؤمن عليه
أحد مكوني الحساب الشخصي الممول للملؤمن عليله ،وتتلولى الهيئلة
 00الحساب المالى
إستثمار حصيلته
المكون الثانى للحساب الشخصى الممول للمؤمن عليله  ،الملودع فلى
 00الحساب اإلعتبارى
حساب الخزانة الموحد الذى يستحق عليه العائد السلنوي المنصلوص
عليه فى هذا القانون
 00الحسااااااااااااب التكاااااااااااافلى الحسللاب الللذى يقللوم بالتمويللل عنللد عللدم تللوافر األمللوال الالزمللة فللى
لمجموع المنمن عليهم الحساب الشخصى الممول  ،وتتولى الهيئة إستثمار حصيلته
الشخص المرخص له بإعداد التقييم اإلكتلوارى فلى جمهوريلة مصلر
 00الخبير اإلكتوارى
العربية
التقرير الذى يعده الخبير اإلكتوارى
 00التقييم اإلكتوراى
العامللل لللدى الغيللر وصللاحب العمللل أو العام لل الللذى يعمللل لحسللاب
 20المنمن عليه
نفسلله ،وكللذلك العامللل المصللري فللى الخللارج الللذى يطلللب اإلنتفللاع
بأحكام هذا القانون
وتحدد الالئحة التنفيذية فئات المؤمن علليهم المخلاطبين بأحكلام هلذا
القانون
وفى جميع األحوال يشترط :
ً
أ  -أال يقل سنه عن السن المحددة وفقا لنظام توظفه
ب  -أال يكللون مخاطب لا ً بأحكللام القللانون رقللم  64لسللنة 0982بشللأن
أنظمة التأمين اإلجتماعى الخاص البديلة
كل من يستخدم عامالً أو أكثر من المؤمن عليهم مملن تسلرى علليهم
 22صاحب العمل
أحكام هذا القانون
كل ملن تحققلت بشلأنه واقعلة إسلتحقاق المعلاش علن نفسله فلى تلأمين
 21صاحب المعاش
ً
الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا ألحكام هذا القانون
األرملة واألرمل والبنات واألبناء والوالدان واإلخوة واألخوات الذين
 20المستحقون
تتوافر فى شأنهم شلروط إسلتحقاق الحقلوق التأمينيلة علن الغيلر وفقلا ً
ألحكام هذا القانون
اإلصابة بأحد األمراض المهنية المبينة بالجدول الخاص بالمادة رقم
 20إصابة العمل
( )0بتحديد أمراض المهنة
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أو اإلصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه،
أو خالل فترة الذهاب لمباشلرة العملل أو العلودة منله دون تخللف أو
توقف أو إنحراف عن الطريق الطبيعي،
وكذلك حاالت اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل بالشلروط التاى تحاددها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون
كلل عجلز كاملل يحلول بصلفة مسلتديمة بلين الملؤمن عليله ومزاولتله
العجز الكلى المستديم
مهنته األصلية أو أيلة مهنلة أو نشلاط يتكسلب منله ،ويعتبلر فلى حكلم
ذللللللك حلللللاالت األملللللراض العقليلللللة ،وكلللللذلك األملللللراض المزمنلللللة
والمستعصللية وذلللك وفقاا ً لمااا تحاادده الالئحااة التنفيذيااة لهللذا القللانون
بناء على موافقة وزير الصحة
العجز الجزئى المستديم كل عجز غير كامل من شأنه أن يحول بصلفة مسلتديمة بلين الملؤمن
عليه وعمله األصلي
اللجنة المختصة بإثبات حاالت العجز وتحادد الالئحاة التنفيذياة لهاذا
اللجنة الطبية
القانون طريقة تشكيلها من عدد من األطبلاء المتخصصلين بعلد أخلذ
رأى وزارة الصحة
كللل مللا يحصللل عليلله المللؤمن عليلله مللن مقابللل نقللدي مللن جهللة عمللله
أجر اإلشترا
ويحدد الوزير المختص بالتأمينات عناصر هذا األجر وحده األدنى
كل ما يحصل عليله الملؤمن عليله اللذي يعملل للدى الغيلر طبقلا ً للبنلد
صافي أجراإلشترا
ا لسلللابق بعلللد خصلللم الضلللرائب واإلشلللتراكات المحصللللة للتأمينلللات
اإلجتماعية والمعاشات
فئة الدخل التى يختارها المؤمن عليه صاحب العمل أو العامل الذى
دخل اإلشترا
يعمل لحساب نفسه وكذلك العامل المصرى بالخارج الذى يطلب
اإلنتفاع بأحكام هذا القانون ويحسب على أساسها اإلشتراك الذي
يؤديه شهريا ً وفقا ً للجدول الخاص بالمادة رقم ( )11بتحديد فئة
دخل االشترا
اللللرقم القياسلللى ألسلللعار المسلللتهلكين عللللى مسلللتوى الجمهوريلللة ،
معدل التضخم
والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد التلى سلوف يحصلل عليهلا
دفعة الحياة
صاحب المعاش عند تقاعده ولمدى الحياة والمستحقين
متوساااااط األجاااااور علاااااى هللو متوسللط األجللور السللنوية وفقااا للبيانااات الصااادرة عاان الااوزارة
المختصاة )تحادد مان  1020/0/2بمبلا  20000جنياه سانويا –
المستوى القومي
 000300جنيه شهريا وذل في ضوء البيانات الصادرة عن وزارة
التنمية االقتصادية )
متوساااط صاااافي األجاااور هو متوسط األجور السنوية المشار إليها في البنلد السلابق بعلد خصلم
الضرائب واإلشلتراكات المحصللة للتأمينلات اإلجتماعيلة والمعاشلات
على المستوى القومي
بمللا ال يجللاوز  20000 ( .%02المتوسااط الساانوج ل جااور علااى
المساااتوى القاااومي بناااد  10الساااابق ) يطااار  %10مناااه 1000
جنيهاااا  ،فيكاااون متوساااط صاااافي األجاااور علاااى المساااتوى القاااومي
 0100جنيهااا ساانويا  ،ويكااون المتوسااط الشااهرج هااو 000300
جنيه شهريا )
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كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينتقص ملن
قدرتله علللى العمللل بواقللع  %52علللى األقللل ويشللترط أن يكللون هللذا
العجز ناشئا ً بالميالد أو نتيجلة حلادث أو ملرض يصلاب بله الشلخص
قبل سن التقاعد
هللو متوسللط مجمللوع األجللر الشللهرى األساسللى والمتغيللر لمجمللوع
المؤمن عليهم وفقا ً لقانون التلأمين اإلجتملاعى الصلادر بالقلانون رقلم
 09لسنة  ،0905ويصدر به قرار من الوزير المخاتص بالتأميناات
مع بداية كل سنة مالية
 %08مللن متوسللط صللافي األجللور علللى المسللتوى القللومي ويصللدر
بتحديد قيمته قرار من الوزير المختص بالتأمينات في بداية كل سنة
مالية وتتحمل به الخزانة العامة للدولة ( المتوسط الشهرج لصافي
األجور على المستوى القومي هاو  000300جنياه شاهريا مان بناد
 10السابق  ،فيكون المعاش األساسي هو  210300جنيه )
صاادر قاارار وزياار التأمينااات ( الماليااة ) رقاام  435لساانة 1020
بشااأن تحديااد قيمااة المعاااش األساسااي فااي  1020/0/2مقااررا فااي
المادة األولي منه " تحدد قيمة المعااش األساساي فاي 1020/0/2
بمبل مقداره مائة ثالثة وعشرين جنيها وستون قرشا "
وصاادر قاارار وزياار التأمينااات ( الماليااة ) رقاام  468لساانة 2011
بشااأن تحديااد قيمااة المعاااش األساسااي فااي  2011/0/2مقااررا فااي
المادة األولي منه " تتحدد قيمة المعاش األساسي فاي 2011/0/2
بمبل مقداره  200جنيها ( مائة وأربعة وأربعون جنيها )"
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مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

 - 00ادارة الناام
مادة ( ) 0
أوال  :اللجنة العليا للضمان اإلجتماعي والتأمينات اإلجتماعية والمعاشات :
 - 2تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة وزير المالية ،وعضوية كل من :
أ -الوزير المختص باإلستثمار .
ب -الوزير المختص بالتضامن اإلجتماعى.
ج -الوزير المختص بالقوى العاملة.
د -الوزير المختص بالصحة.
ه  -رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
و -رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ً
ز -رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات اإلجتماعية والمعاشات (مقررا).
ح -رئيس اإلتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ط -رئيس إتحاد الصناعات.
ي -رئيس اإلتحاد العام للغرف التجارية.
ك -رئيس اإلتحاد العام لجمعيات المستثمرين.
ل -ممثل ألصحاب المعاشات.
مادة ( ) 0
 -1اختصاصات اللجنة العليا :
أ  -وضع السياسات ،والتنسيق واإلشراف بالنسبة لجميع :
نظم التأمين اإلجتماعى ،
ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة ،
ونظام الضمان اإلجتماعى ،
ب – ممارسة االختصاصات األتية :
( )0إبللداء الللرأى فللى التشللريعات الخاصللة بالتللأمين اإلجتمللاعى ،ونظللم المعاشللات
الخاصة والبديلة ،ونظم الضمان اإلجتماعى.
( )0مناقشللة توصلليات الهيئللة بشللأن المعاهللدات أو اإلتفاقيللات أو المواثيللق الدوليللة،
وإبداء الرأي فيها.
( )0اإلشراف على سلير العملل بالهيئلة ،ومراجعلة وإعتملاد قراراتهلا خلالل ثالثلة
أشهر من تاريخ إبالغها إلى رئيس اللجنة وإال إعتبرت نافذة.
( )4مناقشة التقارير اإلكتوارية الخاصة بالهيئة.
( )5مراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج نظم التلأمين اإلجتملاعى والمعاشلات
الخاصة والبديلة ،ونظم الضمان االجتماعى المختلفة على المستوى القومي.
( )6إعتماد التقارير والحسابات المالية التى تلتزم الهيئة بتقديمها.
( )0إعداد تقرير سنوى عن أداء اللجنة خالل السنة الماليلة  ،وتقديمله إللى مجللس
الوزراء ومجلس الشعب خالل ستة أشهر من نهاية تلك السنة.
( )8إقرار توزيع نسبة مساهمة المؤمن عليه فى كل من الحساب المالى والحسلاب
اإلعتبارى وذلك بناء على التقييم اإلكتوارى المرفوع إليها من الهيئة.
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مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

( )9متابعللة ورقابللة تنفيللذ نسللب إسللتثمار أمللوال التأمينللات اإلجتماعيللة والمعاشللات
سلللنويا ً بنلللاء عللللى إقتراحلللات مجللللس إسلللتثمار أملللوال التأمينلللات اإلجتماعيلللة
والمعاشات.
ج  -تتولى اللجنة اإلختصاصات األخرى الواردة بقرار إنشائها لتحقيق أهدافها3
وتحدد الالئحاة التنفيذياة لهلذا القلانون قواعلد وإجلراءات ونظلم عملل هلذه اللجنلة ,وشلروط
صحة إنعقادها ،وتشكيل األمانة الفنية لها.
مادة ( ) 0
ثانيا  :الهيئة القومية للتأمينات اإلجتماعية والمعاشات :
 - 20تنشلللأ هلللذه الهيئلللة  ،تكلللون لهلللا الشخصلللية اإلعتباريلللة العاملللة ،وتتباااع الاااوزير المخاااتص
بالتأميناااات ،ت كلللون لهلللا موازنلللة مسلللتقلة ،وتكفلللل الهيئلللة مبلللالغ التأمينلللات اإلجتماعيلللة
والمعاشات وفقا ً ألحكام هذا القانون .
 -01تتكون موارد الهيئة مما يأتى :
أ  -ما تخصصه الموازنة العامة للدولة من إعتمادات.
ب  -حصيلة الهبات والتبرعات واإلعانات والموارد األخرى التى تحصلها الهيئة.
ج  -مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة للغير.
د  -النسب المستقطعة من حصيلة اإلشتراكات وعائد اإلساتثمار وفقاا ً لانص الماادة ()20
من هذا القانون 3
ه  -عائد إستثمار أموال الهيئة.
ً
و  -نسبة  %42مما يقضى به من غرامات وفقا ألحكام هذا القانون.
مادة ( ) 20
"تستقطع:

( )0نسية  %0من حصيلة اإلشتراكات السنوية التي تقوم الهيئة بتحصيلها ،
( )0نسبة ال تجاوز  %0من عائد إستثمار أموال الصناديق ،

وذلك لتمويل المصروفات الرأسمالية والجارية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".
فللإذا زادت المصللروفات والتكللاليف ع لن حصلليلة النسللب المسللتقطعة تتحماال الخزانااة
العامة هذه الزيادة3
مادة ( ) 0
 -00تحل الهيئة محل الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعى المنصوص عليها فى قوانين التأمينات
اإلجتماعية السارية المشار إليها فى المادة ( )1من هذا القانون – وهي :
أ  -قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  09لسنة.0905
ب  -قانون التأمين اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقلم
 028لسنة .0906
ج  -قلانون التللأمين اإلجتملاعى للعللاملين المصلريين فللى الخلارج الصللادر بالقلانون رقللم 52
لسنة .0908
 -00تتاااولى اإلختصاصاااات والمسااائوليات المنوطاااة بالهيئاااة الماااذكورة بملللا فلللى ذللللك اإلدارة
واإلشراف والرقابة على أنشطة ووظائف صندوقى التأمينات المنصوص عليهما فى المادة
( )6من قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  09لسنة  -0905وهما:
أ  -صندوق التأمينات للعاملين بالجهاز اإلدارى للدولة وبالهيئات العامة.
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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ب  -صللندوق التأمينللات للعللاملين بالمؤسسللات العامللة وبالوحللدات اإلقتصللادية بالقطللاعين
التعاونى والخاص.
 - 25تئلول للهيئلة جميلع الحقللوق واإللتزاملات واألصلول والموجللودات الخاصلة بالهيئلة القوميللة
للتأمين اإلجتماعى.
 - 26ينقل إللى الهيئلة جميلع العلاملين بالهيئلة القوميلة الملذكورة بلدرجاتهم وأوضلاعهم الوظيفيلة
والمالية فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة ( ) 0
 -00يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يضام باين أعضاائه
ممثلين عن :
أصحاب المعاشات،
واإلتحاد العام لنقابات عمال مصر،
وإتحاد الصناعات واإلتحاد العام للغرف التجارية المصرية،
واإلتحاد العام لجمعيات المستثمرين،
ويصدر بنظام العملل بلالمجلس والمعامللة الماليلة لرئيسله وأعضلائه قلرار ملن رئليس مجللس
الوزراء
 - 00يكااون مجلااس اإلدارة هااو الساالطة العليااا التااى تتااولى تصااريف شاائون الهيئااة ،ولااه علااى
األخص ما يأتى:
أ  -إدارة صندوق التأمينات اإلجتماعية والمعاشات المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
ب  -اإلشراف والرقابة على نشاط مجلس إستثمار أموال التأمينات اإلجتماعية والمعاشات.
ج  -مباشللرة السلللطات واإلختصاصللات المقللررة لللوزارة التأمينللات والمنصللوص عليهللا فللى
القانون رقم  64لسنة  0982بشأن أنظمة التأمين اإلجتماعى الخاص البديلة.
د  -إقللرار الموازنللة التخطيطيللة للهيئللة وميزانيتهللا وحسللاباتها الختاميللة السللنوية ،ومركزهللا
المالى ،وعرضها على اللجنة العليا إلعتمادها.
ه  -وضع للوائح شلئون العلاملين والللوائح الماليلة واإلداريلة للهيئلة وذللك دون التقيلد باألحكلام
والنظم المعمول بها فى الجهاز اإلدارى للدولة.
و  -تعيين مديرى اإلستثمار وأمناء الحفظ بناء عللى ترشليح مجللس إسلتثمار أملوال التأمينلات
اإلجتماعية والمعاشات.
ز  -إعتماد معدل العائد على الحسابات اإلعتبارية المنصوص عليهلا فلى البنلد (أ) ملن الملادة
( )00من هذا القانون.
ح  -اإلشراف والرقابة على صندوق الرعاية اإلجتماعية ألصحاب المعاشات وإعتماد قراراته.
 - 29للهيئة إستخدام الوسلائل الالزملة لتحصليل اإلشلتراكات ومسلتحقاتها الماليلة األخلرى وصلرف
المعاشات ،وغيرها من الحقوق المقررة فى هذا القانون بما فى ذلك األدوات المالية والوسلائل
اإللكترونية وإستعمال شبكات السداد والتحصيل اإللكترونى المصرفية والحكومية.
مادة ( ) 0
 - 02يمثل رئيس مجلس اإلدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلتها بالغير.
مادة ( ) 20
 - 00تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى مجلس اللوزراء وذللك بعلد إعتمادهلا
من اللجنة العليا ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون المواعيد والقواعد واإلجراءات الخاصة
بتقديم هذه القوائم ،ومواعيد وطريقة نشرها.
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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مادة ( ) 22

ثالثا  :مجلس إستثمار أموال التأمينات اإلجتماعية والمعاشات :
 - 0ينشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة العليا ويتكون من المتخصصين.
 - 0يتولى إدارة وإستثمار األصول واألموال التى تستثمرها الهيئة.
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجللس وإختصاصلاته ونظلام العملل بله
وقواعد ونسب إستثمار هذه األصول واألموال.
مادة ( ) 21
رابعا  :صندوق التأمينات اإلجتماعية والمعاشات :
 - 0ينشأ بالهيئة القومية للتأمينات اإلجتماعية والمعاشات .
 - 1يشمل الحسابات اتتية للمنمن عليهم الخاضعين ألحكام هذا القانون:
أ  -حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ب  -حساب تأمين إصابات العمل.
ج  -حساب تأمين البطالة.
د  -حساب تأمين تعويض األجر ومصاريف اإلنتقال فى حالة المرض.
ه  -حساب مكافأة نهاية الخدمة.
مادة ( ) 20
 - 0تتكون أموال صندوق التأمينات اإلجتماعية والمعاشات من :
أ  -حصيلة اإلشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة وفقا ً ألحكام هذا القانون.
ب  -حصيلة إستثمار أموال الصندوق.

محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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 - 00الدراسات والفحوص االكتوارية
مادة ( ) 20
أوال  :المركز المالي :
ً
 - 0يفحص المركز المالى لصندوق التأمينات اإلجتماعية والمعاشات دوريا مرة على األقل كلل
خمس سلنوات ،وذللك بمعرفلة خبيلر إكتلوارى أو أكثلر عللى أن يصلدر قارار بتعييناه مان
مجلس إدارة الهيئة3
 - 0يجللب أن يتنللاول الفحللص قيمللة اإللتزامللات القائمللة علللى الصللندوق ،فللإذا تبللين وجللود عجللز
إكتللوارى أو نقللدى فللى أمللوال الصللندوق ولللم تكللف اإلحتياطيللات والمخصصللات المختلفللة
لتسويته ،إلتزمت الخزانة العامة بأدائه ،وعللى الخبيلر أن يوضلح فلى هلذه الحاللة أسلباب
العجز والوسائل الكفيلة بتالفيه.
 - 0إذا أظهللر الفحللص اإلكتللوارى وجللود فللائض فللال يجللوز التصللرف فيلله إال بموافقللة مجلللس
اإلدارة وبعد العرض على اللجنة العليا ،وفى األغراض التالية :
ً
أ  -تسوية العجز اإلكتوارى والنقدى الذى سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة.
ب  -تكوين إحتياطي عام وإحتياطيات خاصة لوغراض المختلفة.
مادة ()20
ثانيا  :اإلدارة اإلكتوارية الحكومية :
 - 0تنشأ بوزارة المالية وحدة ذات طابع خاص تسمى "اإلدارة اإلكتوارية الحكومية " ،ويصدر
بتشكيلها وتعيين رئيسها ،قارار مان وزيار المالياة ،ويتضلمن هلذا القلرار هيكلهلا اإلدارى
والمالى ،ونظام العمل بها ،وعالقاتها بأجهزة الدولة.
 - 0تختص اإلدارة المشلار إليهلا بعملل الدراسلات والفحوصلات وتقلديم الخبلرات واإلستشلارات
اإلكتوارية لجميع أجهزة الدولة.
 - 0يجوز لإلدارة المشلار إليهلا  ،بعلد موافقلة وزيلر الماليلة ،أن تقلدم خبراتهلا فلى مجلال إعلداد
الدراسات الفنية اإلكتوارية ،وإقتلراح اللنظم التشلريعية والالئحيلة وإنشلاء الهياكلل اإلداريلة
ذات الصلة للجهات المحلية واألجنبية التى تطلب ذللك ،ويجلب أن تتضلمن الموافقلة تحديلد
المقابل المالى الذى تحصل عليه.
 - 4يكللون لللإلدارة المشللار إليهللا حسللابات ماليللة مسللتقلة تللدرج فيهللا المبللالغ المخصصللة لهللا مللن
الموازنة العامة للدولة ،وما تتلقاه من دعم مالى ،باإلضافة إللى ملا تحصلل عليله ملن مبلالغ
نظير ما تقدمه من خدمات أو إستشارات للغير.
مادة ( )20
 - 5مع عدم اإلخالل بأحكلام الملادة ( )05ملن هلذا القلانون ( فحلص المركلز الملالى لصلندوق
التأمينات اإلجتماعية والمعاشات دوريلا ً ملرة عللى األقلل كلل خملس سلنوات ،وذللك بمعرفلة
خبيللر إكتللوارى أو أكثللر ) يجللوز لمجلللس اإلدارة اإلسللتعانة بللاإلدارة اإلكتواريللة الحكوميللة
إلجراء الدراسات والفحوصات اإلكتوارية للتأكد ملن إسلتمرار التلوازن الملالى واإلكتلوارى
لكل من :
أ  -صندوق التأمينات اإلجتماعية والمعاشات
ب  -صندوق التأمينات للعاملين بالجهاز اإلدارى للدولة وبالهيئات العامة.
ج  -صلللندوق التأمينلللات للعلللاملين بالمؤسسلللات العاملللة وبالوحلللدات اإلقتصلللادية بالقطلللاعين
التعاونى والخاص.
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net

المالمح الرئيسية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  135لسنة 0202
212/16

نوفمبر 1021

مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

ويكون للعاملين بتلك اإلدارة الذين يصلدر بتحديلدهم قلرار ملن وزيلر الماليلة حلق اإلطلالع
على السجالت والبيانات الالزمة إلجراء الدراسات والفحوصات اإلكتوارية الالزمة لتحديد
مدى إستدامة المالءة اإلكتوارية والمالية لهذا الصندوق.

محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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 - 00دخل ونسب االشترا
مادة ( ) 12
أوال  :تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :
 - 2العاملون لحساب الغير :
أ  -يمول حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من اإلشتراكات التى يؤديها المؤمن عليه
وصلاحب العمللل خللالل المللدة مللن تللاريخ إلتحلاق المللؤمن عليلله بالخدمللة وحتللى تللاريخ

تحقق واقعة إستحقاق المعاش.

ب  -تتحدد قيمة حصة كل منهما وفقا ً لما يأتى :
( )0حصة صاحب العمل بواقع  %00من إجمالى أجر المؤمن عليه لديه شهرياً.
( )0حصة المؤمن عليه بواقع  %9من إجمالى أجره شهري ًا.
مادة ( ) 11
 - 1العاملون لحساب أنفسهم والعاملون المصريون في الخارج :
أ  -يلتزم المؤمن عليه صاحب العمل والعامل الذى يعمل لحساب نفسه والعامل لمصرى
بالخارج المنتفع بأحكام هذا القانون بأداء إشتراك شهرى بواقع  %02من فئة دخل
اإلشتراك التى يحددها وفقا ً للجدول الخاص بالمادة رقم ( )11بتحديد فئة دخل
االشترا  ،وبما ال يقل عن الحد األدنى لوجور على المستوى القومي.
ب  -يتعين تعديل دخل اإلشتراك الشهرى للمؤمن عليهم المشار إليهم فى الفقرة السابقة إلى
فئة الدخل األعلى التالى بعد مضى ثالث سنوات على األكثر على إشتراكه بفئة اللدخل
األقل بشرط أال تكون سنه قد جاوزت  62سنة فى تاريخ التعديل.
ج  -إستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمنمن عليه :
( )2طلب تعديل دخل إشتراكه إلى فئة الدخل األعلى التالى بشرط :
(أ) أن يكون قد مضى على إشتراكه بفئة الدخل األقل مدة ال تقل عن سنة .
(ب) أال تكون سنه قد جاوزت  62سنة فى أول الشلهر التلالى لتلاريخ تقلديم طللب
التعديل.
( )0طلب تعديل فئة دخلل اإلشلتراك إللى فئلة اللدخل األقلل مباشلرة بعلد تقلديم األسلباب
المبررة لذلك وال يتم التعديل إال بعد بحث هذه األسباب وموافقة الهيئة.
( )0يسرى تعديل فئة دخل اإلشتراك إعتباراً من أول الشلهر التلالى لتلاريخ تقلديم طللب
التعديل.
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشلروط واإلجلراءات الالزملة لإلشلتراك فلى األحلوال
المذكورة.
مادة ()00
ثانيا  :ناام المكافأة :
 - 2العاملون لحساب الغير :
أ  -يكون تطبيق نظام مكافأة نهايلة الخدملة لصلالح الملؤمن علليهم العلاملين لحسلاب الغيلر
إلزاميا ً.
ب  -يمول ناام المكافأة مما يأتى :
( )0حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع  %2.5من أجر اإلشتراك شهريا ً.
( )0حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع  %2.5من أجر إشتراك المؤمن عليه لديه
شهريا ً.
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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 - 1العاملون لحساب أنفسهم والعاملون المصريون في الخارج :
أ  -يكون اإلنتفاع بهذا النظام بالنسبة للمؤمن عليهم أصلحاب األعملال أو العلاملين لحسلاب
أنفسلهم أو العللاملين المصللريين بالخللارج بنلاء علللى طلللب يقللدم ملن كللل مللنهم ،وتحاادد
الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديمه.
ب  -يلتزم الطالب فى هذه الحالة بأداء إشتراك قدره  %0من دخل إشتراكه شهرياً.
ثالثا  :تأمين اصابات العمل :
مادة ( ) 00
 - 0تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على المؤمن عليهم الخاضعين ألحكام هذا القلانون علدا
أصحاب األعمال والعاملين لدى أنفسهم والعاملين المصريين فى الخارج .
 - 0يستحق المؤمن عليه فى حالة إصلابة العملل الحقلوق التأمينيلة المنصلوص عليهلا فلى هلذا
التأمين .
 -0تلتلللزم الهيئلللة بلللأن تلللؤدى للملللؤمن عليللله المصلللاب تعلللويض األجلللر ومصلللاريف اإلنتقلللال
المنصوص عليها فى تأمين اصابات العمل .
 - 4ويمول حساب تأمين إصابات العمل من إشتراك شهرى يلتزم بأدائه صلاحب العملل بواقلع
 %0من أجر اإلشتراك الخاص بالمؤمن عليهم.
 - 0ويزاد اإلشترا المشار إليه إلى :
أ  %0.5 -بالنسبة للمهن الخطرة ,
ب  %0 -بالنسبة للمهن ذات الخطورة الشديدة .
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون هذه المهن.
 - 6يجلوز للهيئللة الموافقلة علللى أن يلتللزم صلاحب العمللل بللأداء تعلويض األجللر ومصللاريف
اإلنتقال مقابل تخفيض اإلشتراك بواقع النصف 3
 - 0فللى جميللع األحللوال تلتللزم وحللدات الجهللاز اإلدارى للدولللة والهيئللات العامللة وغيرهللا مللن
الشخصلليات اإلعتباريللة العامللة وشللركات القطللاع العللام وقطللاع األعمللال العللام بصللرف
تعويض األجر ومصاريف اإلنتقال فى حالة اإلصلابة مقابال تخفايض اإلشاترا وفقاا لماا
سبق3
 - 8تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد واإلجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام هذه المادة.
رابعا  :تعويض األجر ومصاريف اإلنتقال فى حالة المرض :
مادة ( ) 00
 - 0يمول تعويض األجر ومصاريف اإلنتقال فى حالة المرض مما يأتى :
أ  -اإلشتراكات الشهرية وتشمل حصة صاحب العمل وتقدر بنسبة  %2.5ملن أجلور
المؤمن عليهم بالقطاع الخاص .
ب  -ريع إستثمار اإلشتراكات المشار إليها .
 - 0ويجللوز للهيئللة أن تعفللى صللاحب العمللل مللن أداء هللذا اإلشللتراك مقابللل إلتزاملله بللأداء
تعويض األجر ومصاريف اإلنتقال فى حالة المرض .
 - 0يلتزم الجهاز اإلدارى للدولة والهيئات العامة وغيرها من الشخصيات اإلعتبارية العامة
وشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام بأداء تعويض األجر ومصاريف اإلنتقلال
فى حالة المرض .
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خامسا  :تأمين البطالة :
مادة () 00
 - 2تسارى أحكاام تاأمين البطالاة علاى المانمن علايهم الخاضاعين ألحكاام هاذا القاانون عادا
الفئات اتتية:
أ  -العاملين فى أعمال عرضية أو مؤقتة أو موسمية .
ب  -أصحاب األعمال ,والعاملين لدى أنفسهم ,والعاملين المصريين فى الخارج .
ج  -من ال تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
مادة ( ) 00
 - 1يمول حساب تأمين البطالة من إشترا شهرى يلتزم بأدائه :
أ  -صاحب العمل بواقع  %0من أجر اإلشتراك الخاص بالمؤمن عليه لديه .
ب  -حصة يلتزم بأدائها المؤمن عليه بواقع  %2.5من أجر إشتراكه الشهري .
سادسا  :العالج والرعاية الطبية :
يستمر تمتع المخاطبين بأحكام القانون المرافق ( قانون التأمينات اإلجتماعياة والمعاشاات)
بمزايا العالج والرعاية الطبية المنصوص عليها بقانون التأمين اإلجتماعي الصادر بالقلانون
رقم  09لسنة  0905وتعديالته غير الواردة بالقانون المرافق ( قانون التأمينات اإلجتماعيلة
والمعاشللات ) ,وذلللك وفقللا ً للقواعللد والشللروط والحللدود القصللوى لوجللر ونسللب اإلشللتراك
الللواردة بالقللانون المشللار إليلله ( قللانون التللأمين اإلجتمللاعي الصللادر بالقللانون رقللم  09لسللنة
 0905وتعديالته) .
وتتمثل نسب االشترا من اجر االشترا بقانون التأمين االجتماعي المشار اليه فيما يلي:
 – 2تأمين اصابات العمل :
حصة صاحب العمل التي تتمثل في :
أ –  %2.5للقطاع الحكومي .
ب –  %0لقطاعي األعمال العام والخاص .
 – 1تأمين المرض :
أ –  % 0حصة صاحب العمل .
ب –  % 0حصة المؤمن عليه.
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( )2ملخص نسب االشترا
نوع التأمين

أوال  :تااااااااااااااأمين
الشاااااااااااااااااايخوخة
والعجز والوفاة
ثانيااااااا  :ناااااااام
المكافأة
ثالثا  :تأمين
اصابات العمل
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المختص بالتأمينات عناصر هذا األجر وحده األدنى
االجمالي %
المنمن
صاحب العمل %
عليه %
خاص
عام
حكومة
خاص
عام
حكومة
%
%
%
%
%
%

العاملين لحساب
أنفسهم والعاملين
المصريين بالخارج
دخل اإلشترا = فئة
الدخل التى يختارها
المنمن عليه
المنمن عليه %
10

20

20

20

0

11

11

11

030

030

030

030

2

2

2

2

030

030

2

-

030

030

2

-

 تعويض أجرومصاريف انتقال
-معاش وتعويض

رابعاااا  :تعاااويض
األجر ومصاريف
اإلنتقال فاى حالاة
المرض
خامساااا  :تاااأمين
البطالة
سادسااا  :العااالج
والرعايااة الطبيااة
:
 - 2اصاااااااااااااابات
العمل
 - 1المرض
االجمالي

-

-

030

-

-

-

030

-

1

1

1

030

130

130

130

-

030

2

2

-

030

2

2

-

0

0

0

2

0

0

0

-

2030

10

12

22

0030

02

01

12

المالمح الرئيسية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  135لسنة 0202

مالحاات

اختيارج بالنسبة للعاملين
لحساب أنفسهم والعاملين
المصريين بالخارج
  %230بالنسبة للمهنالخطرة
  %1بالنسبة للمهنذات الخطورة
الشديدة

وذل وفقا ً للقواعد
والشروط والحدود
القصوى ل جر ونسب
اإلشترا الواردة بالقانون
المشار إليه (قانون
التأمين اإلجتماعي
الصادر بالقانون رقم 00
لسنة  2000وتعديالته(

محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
212/21

نوفمبر 1021

مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

 - 00الحسابات التي تودع بها االشتراكات
أوال  :تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :
مادة ( ) 10
 – 2الحساب الشخصي :
تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصي ممول لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة اإلشتراكات
المحصلة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بعد خصم نسبة مساهمة المؤمن
عليه فى الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم والتى تتحدد وفقا ً للجدول الخاص بالمادة
رقم ( )10بتحديد نسبة مساهمة المنمن عليه بالحساب التكافلي ,
ويتكون الحساب الشخصى المشار إليه من اتتى :
أ  -الحساب اإلعتبارى :
يودع بحساب الخزانة العامة الموحد (بند  6مادة  0من القانون ) .
ويتكون من :
( )0نسبة ال تقل عن  %65وال تزيد على  %82من حصيلة اإلشتراكات المخصصة
للحساب الشخصى .
( )0عائد سنوى على جملة هذه الحصيلة يساوى :
(أ) متوسط العائد على األوراق المالية الحكومية خالل السنة .
(ب) ال يقل عن معدل النمو الحقيقى فى الناتج المحلى اإلجمالى عن ذات السنة.
ب  -الحساب المالى:
تتولى الهيئة القومية للتأمينات االجتماعية والمعاشلات اسلتثمار أموالله (بنلد  5ملادة 0
من القانون ) .
ويتكون من :
( )0نسبة ال تقل عن  %02وال تزيد على  %05من حصيلة اإلشتراكات المخصصة
للحساب الشخصى .
( )0عوائد إستثمار هذه األموال .
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات حساب العائد فى كل من الحساب اإلعتبارى
والحساب المالي ,وكيفية إضافته للرصيد .
مادة ( ) 10
 – 1الحساب التكافلي :
أ  -تللودع بالحسللاب التكللافلي لمجمللوع المللؤمن عللليهم المشللار إليلله بالمللادة ( )00مللن هللذا
القللانون نسللبة مسللاهماتهم فللي هللذا الحسللاب وفقلا ً للجاادول الخاااص بالمااادة رقاام ()10
بتحديد نسبة مساهمة المنمن عليه بالحساب التكافلي .
ب  -تمول منه :
( )0الحدود الدنيا المضمونة لكافة الحقوق التأمينية المستحقة وفقا ً لتأمين الشليخوخة
والعجز والوفاة ,وذلك في حالة عدم تلوافر األملوال الالزملة للذلك فلي الحسلاب
الشخصى الممول.
( )0كما يمول الحساب التكافلى الحقوق اإلضافية األخرى المنصوص عليها فى هلذا
القانون.
ج  -في جميع األحوال يكون الحد األقصى للحدود الدنيا التي يكفلها هلذا الحسلاب منسلوبا ً
إلى أجر إشتراك ال يجاوز  65مثل متوسط صافي األجلور عللى المسلتوى القلومي
محمد حامد الصياد
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(متوسااط صااافي األجااور علااى المسااتوى القااومي  0100جنيهااا ساانويا  ،ويكااون
المتوسط الشاهرج هاو  000300جنياه شاهريا – راجاع بناد  10مان الماادة ، )0
وبالتالي يكون الحد األقصي للحدود الدنيا التي يكفلها هذا الحساب هو منسوبا الي
أجر اشترا اليجاوز  00000300 = 00 × 000300جنيه شهريا 3
د  -تقوم الهيئة بإستثمار أموال هذا الحسلاب وفقلا ً للقواعلد التلى تحلددها الالئحاة التنفيذياة
لهذا القانون3
مادة ( ) 10
ً
 -0للمنمن عليه أن يودع فى حسابه الشخصى الممول مبال إضافية دعما لهذا الحساب3
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الحدود القصلوى لهلذه المبلالغ ،والقواعلد واإلجلراءات
المنظمة إليداعها.
ً
وتعتبر هذه المبالغ جزءا من الحساب الشخصى ،وتعامل ذات المعاملة.
مادة ( ) 10
 - 4تضاامن الخزانااة العامااة ماان خااالل حساااب الخزانااة الموحللد لكللل مللؤمن عليلله فللى الحسللاب
الشخصى :
أ  -كامل اإلشتراكات المحصلة لحسابه الشخصى بمكونيه اإلعتبارى والمالى .
ب  -باإلضافة إلى عائد سنوى ال يقل عن المتوسط الحسابى لمعدل التضخم خالل المدة من
بداية إشتراكه وحتى تحقق واقعة إستحقاق الحقوق التأمينية.
ثانيا  :ناام المكافأة :
 - 0تودع اشتراكات نظام المكافأة فى حساب شخصى خاص بالمؤمن عليه .
 - 0تسرى فى شأنه األحكام الخاصة بالحسابات الشخصية .
ثالثا  :تأمين اصابات العمل :
تقوم الهيئة بإستثمار األموال المودعة فى هذا الحساب.
رابعا  :تعويض األجر ومصاريف اإلنتقال فى حالة المرض :
تقللوم الهيئللة بإسللتثمار األمللوال المودعللة فللى هللذا الحسللاب وفق لا ً للقواعللد التللى تحللددها الالئحااة
التنفيذية لهذا القانون3
خامسا  :تأمين البطالة :
مادة ( ) 02
 – 2الحساب الشخصي :
تقوم الهيئة بإنشاء حسلاب شخصلى مملول لكلل ملؤمن عليله تلودع فيله نسلبة ال تقلل علن
 %02وال تزيللد علللى  %05مللن قيمللة اإلشللتراكات المحصلللة لحسللاب تللأمين البطالللة,
ويودع الباقى فى الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم .
ويتكون الحساب الشخصى لتأمين البطالة المشار إليه من اتتى:
أ  -الحساب اإلعتبارى :
يودع بحساب الخزانة العامة الموحد (بند  6مادة  0من القانون ) .
ويتكون من :
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( )0نسبة ال تقل عن %65وال تزيد على %82ملن حصليلة اإلشلتراكات المخصصلة
للحساب الشخصى لتأمين البطالة,
( )0عائد سنوى على جملة هذه الحصيلة يساوى :
(أ) متوسط العائد على األوراق المالية الحكومية خالل السنة .
(ب) بمللا اليقللل عللن معللدل النمللو الحقيقللى فللى النللاتج المحلللى اإلجمللالى عللن ذات
السنة.
ب -الحساب المالى:
تتولى الهيئة القومية للتأمينلات االجتماعيلة والمعاشلات اسلتثمار أموالله (بنلد  5ملادة 0
من القانون ) .
ويتكون من :
( )2نسبة ال تقل عن  %02وال تزيد على%05من حصليلة اإلشلتراكات المخصصلة
للحساب الشخصى لتأمين البطالة 3
( )0عوائد إستثمار هذه األموال.
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات حساب العائد فى كل من الحساب اإلعتبارى
والحساب المالى ,وكيفية إضافته للرصيد.
مادة ( ) 01
 – 1الحساب التكافلي :
أ  -تودع بالحساب التكلافلى لمجملوع الملؤمن علليهم نسلبة مسلاهماتهم فلى هلذا الحسلاب
وفقا ً للمادة ( )50من هذا القانون .
ب  -يملول منلله الحللدود اللدنيا المضللمونة لكافللة الحقللوق التأمينيلة المسللتحقة وفقلا ً لتللأمين
البطالة ,وذلك فى حاللة علدم تلوافر األملوال الالزملة للذلك فلى الحسلاب الشخصلى
الممول.
ج  -في جميع األحوال يكون الحد األقصى للحدود الدنيا التي يكفلها هذا الحساب منسوبا ً
إلى أجر إشتراك ال يجاوز  65مثل متوسط األجور على المستوى القومي )تحدد
متوسط األجور على المستوى القومي من  1020/0/2بمبل  20000جنيه
سنويا –  000300جنيه شهريا وذل في ضوء البيانات الصادرة عن وزارة
التنمية االقتصادية – راجع بند  23من المادة  . )0وبالتالي يكون الحد األقصي
للحدود الدنيا التي يكفلها هذا الحساب هو منسوبا الي أجر اشترا اليجاوز
 00002300 = 00 × 000300جنيه شهريا3
د  -يكون الصرف من الحساب التكافلي لتأمين البطالة بحد أقصى ثالث مرات كل خمس
سنوات .
ه  -تقوم الهيئة بإستثمار أموال هذا الحساب وفقلا ً للقواعلد التلى تحلددها الالئحاة التنفيذياة
لهذا القانون 3
مادة ( ) 00
 - 0تضمن الخزانة العامة من خالل حساب الخزانة الموحلد لكلل ملؤمن عليله فلى الحسلاب
الشخصى لتأمين البطالة :
أ  -كامل اإلشتراكات المحصلة لحسابه الشخصى بمكونيه اإلعتبارى والمالى .
ب  -باإلضافة إلى عائد سنوى ال يقل عن المتوسط الحسابى لمعدل التضخم خالل مدة
إشتراكه .
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( )1ملخص الحسابات التي تودع بها االشتراكات
نوع التأمين

أوال  :تأمين الشيخوخة
والعجز والوفاة

ثانيا  :ناام المكافأة
ثالثا  :تأمين اصابات العمل
رابعا  :تعويض األجر
ومصاريف اإلنتقال فى حالة
المرض
خامسا  :تأمين البطالة

سادسا  :العالج والرعاية
الطبية

المسدد لحساب المنمن عليه يخصم منه  %2مصاريف ادارية طبقا للمادة 20
ويوزع الباقي علي الحسابات اتتية :
الحساب التكافلي
الحساب الشخصي ( حصيلة االشتراكات بعد خصم نسبة
المساهمة الحساب التكافلي)
الحساب المالي
الحساب االعتبارج
نسبة المساهمة تبعا للسن
% 00 – 10
% 00 – 00
 +عوائد إستثمار هذه  +عوائد إستثمار هذه من جدول 10
%0–1
األموال
األموال
 +عوائد إستثمار هذه
األموال
ويودع الباقي في الحساب
الشخصي موزعا بين كل من
الحساب االعتبارج والحساب
المالي
% 00 – 10
% 00 – 00
 +عوائد إستثمار هذه  +عوائد إستثمار هذه
األموال
األموال
% 200
 +عوائد إستثمار هذه
األموال
% 200
 +عوائد إستثمار هذه
األموال
% 00 – 10
% 00 – 10
% 80 – 00
 +عوائد إستثمار هذه  +عوائد إستثمار هذه  +عوائد إستثمار هذه
األموال
األموال
األموال
ويودع الباقي في الحساب
الشخصي موزعا بين كل من
الحساب االعتبارج والحساب
المالي
 +عوائد إستثمار هذه
األموال
% 200
 +عوائد إستثمار هذه
األموال
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 - 00أداء االشتراكات واألقساط
( العاملون لحساب الغير )
أوال  :القواعد العامة ألداء االشتراكات واألقساط :
مادة ( ) 00
 - 0يلتزم صاحب العمل بأن يلؤدى للهيئلة اإلشلتراكات المسلتحقة وتشلمل حصلته والحصلة التلى
يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وأية أقساط أخرى تطللب الهيئلة إسلتقطاعها ملن أجلر
المؤمن عليه .
ً
 - 0يراعللى فللى حسللاب األجللر تحديللد عللدد أيللام العمللل فللى الشللهر بثالثللين يوملا بالنسللبة لمللن ال
يتقاضون أجورهم شهريا ً .
 - 0يعفى الملؤمن عليله وصلاحب العملل ملن اإلشلتراكات المسلتحقة علن ملدة التجنيلد اإللزاملى,

وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة 3

ثانيا  :العاملون بالحكومة والقطاع العام وقطاع األعمال العام :
تتحدد اإلشتراكات التى يؤديها صاحب العمل بالنسبة للمؤمن علليهم العلاملين بالحكوملة والقطلاع
العام وقطاع األعمال العام على أساس إجمالى أجر المؤمن عليه خالل كل شهر.
ثالثا  :العاملون بالقطاع الخاص :
مادة ( ) 00
 - 0تحسب اإلشتراكات التى يلتزم بهلا صلاحب العملل فلى القطلاع الخلاص عللى أسلاس بيانلات
العاملين لديه وأجورهم وإشتراكاتهم التى يلتزم بتقديمها للهيئة وفقلا ً للنملاذج وفلى المواعيلد
وبالشروط واألوضاع التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
 -1إذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها :
أ  -يكون حساب اإلشتراكات على أساس :
( )0آخر بيان قدم منه للهيئة .
( )0أو طبقا ً لما تسفر عنه تحرياتها .
ب  -إذا تبين للهيئة من خالل تحرياتها عدم صحة البيانات المقدمة منله ،إلتزملت بإخطلاره
بقيمة اإلشتراكات الصحيحة والمبالغ األخرى المستحقة عليه .
ج  -يكللون لصللاحب العمللل اإلعتللراض علللى هللذه المطالبللة خللالل ثالثللين يوملا ً مللن تللاريخ
إخطللاره بلله مللع أداء رسللم قيمتلله  %2.5مللن إجمللالى قيمللة المطالبللة بمللا ال يجللاوز
خمسمائة جنيله ،ويرحلل إللى الحسلاب المنصلوص عليله فلي الملادة ( )009ملن هلذا
القللانون (حساااب خاااص يخصااص لصااالح العاااملين القااائمين بتنفيااذ قااوانين التااأمين
اإلجتماعى ) .
د  -تلتزم الهيئة بأن ترد على هذا اإلعتراض خالل ثالثين يوما ً من تاريخ وروده إليها .
ه  -إذا قبل اإلعتراض رد إليه الرسم السابق تحصيله .
و  -فى حالة الرفض يكون لصاحب العمل الحق أن يطلب عرض النلزاع عللى لجنلة فلض
المنازعات المنصوص عليها بالمادة ( )000ملن هلذا القلانون ,وتعللن الهيئلة صلاحب
العمل بقرار اللجنة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ,وتعدل المستحقات وفقا ً لهلذا
القرار .
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ز  -يتم إخطار صاحب العمل وفقا ً للنموذج وبالطريقلة التلى تحلددها الالئحلة التنفيذيلة لهلذا
القانون .
ح  -لصاحب العمل أن يطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصلة خلالل الثالثلين يوملا ً
التالية لصدوره .
ً
ط  -يصبح الحساب نهائيا وتكون المستحقات واجبة األداء في الحاالت اتتية :
( )0إنقضاء موعد الطعن ( المشار اليه بالبند ح ) دون حدوثه .
( )0أو رفض الهيئة إلعتلراض صلاحب العملل ( المشلار اليله بالبنلد ج ) وعلدم قيامله
بطلب عرض النزاع على لجنلة فلض المنازعلات ( المشلار اليله بالبنلد و ) خلالل
ثالثين يوما ً من تاريخ إستالمه اإلخطار بالرفض .
مادة ( ) 00
مع عدم اإلخالل بأحكام الباب الثامن من هذا القانون (التأمين على العمالة غير النمطية والموسمية
وغير المنتظمة ) يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص بأداء حصته وحصة المؤمن عليه فى
اإلشتراكات كاملة إذا كانت أجور المؤمن عليهم ال تكفى لذلك ,وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا
القانون طرق إسترداد صاحب العمل لما سدده من حصة المؤمن عليه .
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 - 00مواعيد أداء االشتراكات واألقساط
والمبال االضافية في حالة التأخير في األداء
مادة ( ) 00
 - 0يؤدي صاحب العمل حصته ,كما يلتزم بتحصيل حصة المؤمن عليه ملن أجلره ,وتلؤدى الحصلتان
إلى الجهة التى تحددها الهيئة ,خالل خمسة عشر يوما ً من أول الشهر التالى للشهر المسلتحق عنله
اإلشتراكات .
 - 0يلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير علن أداء المبلالغ المسلتحقة فلى المواعيلد المحلددة بلأداء مبللغ
إضافى سنوى عن مدة التأخير من تاريخ وجلوب األداء حتلى نهايلة شلهر السلداد ,ويحسلب المبللغ
اإلضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ
فيه مضافا ً إليه  ,%0ويسرى ذلك على جميع أصلحاب األعملال بملا فليهم الجهلاز اإلدارى للدوللة
والهيئات العامة وغيرها من األشخاص اإلعتبارية العامة وشركات القطاع العلام وقطلاع األعملال
العللام ,ويضللاف المبلللغ اإلضللافى الللذى يدفعلله صللاحب العمللل عللن المبللالغ المتللأخرة إلللى حسللابات

المشتركين الخاصة بهم .

 - 0تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تسجيل اإلشتراكات ,والمبالغ اإلضافية فى الحساب
اإلعتبارى والحساب المالى ومواعيد إضافتها ,والمعلومات الضرورية الستيفاء عمليلات التسلوية,
وإجراء التخصيصات الصحيحة الدقيقة ,كما تبين طرق إلزام صاحب العمل بأداء المبالغ المتأخرة
وأية مبالغ أخرى مستحقة .

 - 4علللى الهيئللة أن تتخللذ كافللة الوسللائل لتللأمين تحصلليل مسللتحقاتها لللدى صللاحب العمللل ,وفللى حالللة
إخاللها بهذا اإللتزام تلتزم بإيداع هذه المبالغ فى الحساب الشخصى للملؤمن عليله ,مضلاف ًا إليله ملا
يستحق عنها من عوائد إستثمار ما لم يثبت إتخلاذ الهيئلة لكافلة الوسلائل القانونيلة الكفيللة بتحصليل
هذه المستحقات .
مادة ( ) 02
 -5ال تستحق عوائد عن أية مبالغ دفعت بطريق الخطأ إلى الهيئة فى حالة ردها .
رابعا  :االشتراكات في األحوال الخاصة :
مادة ( ) 00
تستحق اإلشتراكات عن المدد التالية وذل وفقا ً للقواعد واألحكام المبينة قرين كل منها :
 - 2ماادد اإلعااارات الخارجيااة باادون أجاار ،وماادد اإلجااازات الخاصااة للعماال بالخااارج  ،وماادد
اإلجازات الخاصة بدون أجر :
أ  -يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى اإلشتراكات .
ب  -تؤدى الحصتان عن كلل سلنة ملن سلنوات ملدة اإلجلازة فلى موعلد غايتله نهايلة السلنة
التالية للسنة المستحقة عنها اإلشتراكات .

ج  -في حالة عدم األداء خالل الميعاد المشار إليـه تقوم الهيئة باآلتي :
( )0أداء قيملللة اإلشلللتراكات المسلللتحقة عليللله بالحسلللاب التكلللافلى خصلللم ًا ملللن المبلللالغ
المودعة لديه في الحساب الشخصي .

( )0تحصيل باقى اإلشتراكات والمبالغ اإلضافية المستحقة عليها ,وإيداعها في حسابه
الشخصي وفقا ً للقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون .
 - 1مدد اإلجازات الدراسية دون أجر :
أ  -يلتزم صاحب العمل بحصته فى اإلشتراكات ,وتؤدى فى المواعيد الدورية .
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ب  -يلتزم المنمن علياه بحصلته ،ويؤديهلا فلي المواعيلد المحلددة بالالئحاة التنفيذياة لهاذا
القانون 3
 - 0مدد البعثات العلمية دون أجر:
تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العملل وحصلة الملؤمن عليله فلى اإلشلتراكات,
وتؤدى فى المواعيد الدورية .
 – 0مدد االعارة الداخلية :
تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صلاحب العملل فلى اإلشلتراكات ,كملا تلتلزم بخصلم حصلة
المؤمن عليه من أجره ,وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسلدادها للهيئلة فلي
المواعيد الدورية .
 – 0مدد االستدعاء واالستبقاء :
تلتللزم الجهللة التللى تللؤدى أجللر المللؤمن عليلله خللالل تلللك المللدد بحصللة صللاحب العمللل ف لى
اإلشتراكات ,كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة الملؤمن عليله ملن أجلره ,وتلؤدي الحصلتان
للهيئة فى المواعيد الدورية .
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 - 20كشوف حسابات المشتركين
مادة ( ) 00
ً
 - 2تلتااازم الهيئاااة بتقاااديم كشاااوف حساااابات للمشاااتركين ملللرة عللللى األقلللل كلللل سلللنة وفقلللا للقواعلللد
واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 3
 - 1يجب أن يتضمن كشف الحساب  -على األخص  -ما يأتى :
أ  -رصيد الحساب اإلعتبارى المحدد اإلشتراكات شامالً اإلشتراكات المحصللة وتلاريخ إضلافتها
للحساب والعوائد المستحقة وتاريخ إضافتها .
ً
ب  -رصليد الحسلاب الملالى المحلدد اإلشلتراكات شلامال اإلشلتراكات المحصللة وتلاريخ إضللافتها
للحساب وقيمة عائد اإلستثمار وتاريخ إضافته .
ج -األتعاب والمصروفات اإلدارية واألعباء أو المسحوبات المخصومة خالل فترة التقرير.
ً
 - 0تلتزم الهيئة بالرد على أى شلكاوى أو إعتراضلات تتعللق بكشلف الحسلاب خلالل تسلعين يوملا ملن
تاريخ إستالم الشكوى ,ويعتبر عدم إبالغ المؤمن عليه الهيئة بأى إعتراض عللى محتلوى الكشلف
خالل ستة أشهر من تاريخ إخطاره به إقرارا منه بصحة ما ورد فيه .
 - 4تلتزم الهيئة بلإبالغ الملؤمن عليله بملا يجلرى عللى حسلابه ملن تعلديالت أو تصلويبات خلالل ثالثلة
أشهر من تاريخ إجراء التعديل أو التصويب .
 -5تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد واإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .
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 - 22النماذج والمستندات
( اجراءات ومواعيد تقديمها
واتثار المترتبة علي التأخير في تقديمها )
مادة ( ) 220
 - 0يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين تنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سلن
إستحقاق المعاش ,وذلك قبل موعد إنتهاء الخدمة بستة أشهر على األقل .
 - 0يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئلة بإنتهلاء خدملة
المؤمن عليه ,بأداء مبلغ إضافى بنسبة %02من جملة اإلشتراكات المستحقة عن الشهر األخير من
مدة إشتراك المؤمن عليه وذلك فى الحلاالت وبالشلروط والقواعلد التلى تتضلمنها الالئحاة التنفيذياة
لهذا القانون ,كما تتضمن :
أ  -بيانا ً بالسجالت والدفاتر التى يلتزم صاحب العمل بحفظها,
ب  -الملفات التى ينشئها لكل مؤمن عليه,
ج  -المستندات التى تودع بها,
د  -البيانللات والنمللاذج التللى يلتللزم بتقللديمها للهيئللة عللن العللاملين لديلله ,وأجللورهم وإشللتراكاتهم,
ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.
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 - 21معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

( المعاش الشخصي الممول )

مادة ( ) 10
أوال  :حاالت استحقاق المعاش الشخصي الممول :
يستحق المعاش الشخصى الممول فى الحاالت اتتية:
 – 2حاالت االستحقاق لغير العجز أو الوفاة :
أ  -بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفقا ً للجدول الخاص بالمادة رقم ( )10بتحديد سن
التقاعد3
ب  -طلب المنمن عليه صرف حقوقه التأمينية قبل بلوغه سن التقاعد :
( )0إذا بلغت مدة إشتراكه ثالثين سنة على األقل .
( )1أو بل سن الخامسة والخمسين 3
ويشترط في كل من هاتين الحالتين ( )0و ( )0أن يكون فى حسابه الشخصى ما يكفى
لحصوله على معاش ال يقل عن :
(أ)  %52مللن متوسللط األجللور علللى المسللتوى القللومى ( تحاادد متوسااط األجااور علااى
المستوى القومي من  1020/0/2بمبل  20000جنيه سنويا –  000300جنيه
شهريا – راجع بند  10من المادة . )0
(ب) أو %52من متوسط أجر اإلشتراك عن السنتين األخيرتين .

أيهما أقل3

الشرط األول
توافر أحد الشرطين
اتتيين
مدة
االشترا
30
(سنة)
علي األقل
01
01
01
01
10
10
10
10
10

السن
00
(سنة)
علي
األقل
00
00
00
00
00

( )2أمثلة تطبيقية
لشروط استحقاق المعاش المبكر

المتوسط
الشهرج
خالل
السنتين
األخيرتين
(جنيه)

2000
2000
0000
0000
2000
2000
0000
0000

الشرط الثاني
حسابه الشخصى به ما يكفى لحصوله
على معاش ال يقل عن القيمتين
اتتيتين أيهما أقل
 %00من
 %00من
متوسط األجور
المتوسط
علي المستوج
خالل
القومي
السنتين األخيرتين
( 000300جنيه)
(جنيه)
010320
000
010320
000
010320
000
010320
000
010320
000
010320
000
010320
000
010320
000
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حسابه
الشخصي
يكفي
الستحقاق
معاش
مقداره

مدج
استحقاق
المعاش
المبكر

(جنيه)

000
010
010
000
000
010
010
000

يستحق
ال يستحق
يستحق
ال يستحق
يستحق
ال يستحق
يستحق
ال يستحق
ال يستحق
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 – 1حاالت االستحقاق للعجز أو الوفاة :
(أ) وفاة المؤمن عليه المنهية للخدمة أو بعد انتهاء الخدمة .
(ب) ثبوت العجز الكامل المنهى للخدمة أو بعد إنتهاء الخدمة .
(ج) إنتهاء خدمة المؤمن عليه العامل لدى الغير للعجز الجزئى المستديم إذا لم يكن لله عملل
آخر لدى صاحب العمل .
ويثبت عدم وجود عمل أخر بقرار من لجنة يكون من بلين أعضلائها ممثلل علن التنظليم
النقللابى  ،وتحاادد الالئحااة التنفيذيااة لهللذا القللانون كيفيللة تشللكيل هللذه اللجنللة ،وقواعللد
وإجراءات عملها .
وفى جميع األحوال ( في حاالت العجز والوفاة ) :
( )0يشترط أن يكون للمؤمن عليه في القطاع الخاص مدة إشتراك التقلل علن ثالثلة أشلهر
متصلة أو ستة أشهر متقطعة ،
( )0اليسرى هذا الشلرط عللى العلاملين بالجهلاز االدارى للدوللة والهيئلات العاملة وشلركات
القطاع العام وقطاع األعمال العام .
ثانيا  :اإلستثناء من تحديد سن التقاعد وفقا ً للجدول الخاص بالمادة رقم ( )10بتحديد سن التقاعد:
إستثناء من تحديد سن التقاعد وفقا ً للجدول الخاص بالمادة رقم ( )10بتحدياد سان التقاعاد تحادد
الالئحة التنفيذية لهذا القانون األعماال الصاعبة والخطارة  ،ويجاب أن يتضامن هاذا التحدياد ماا
يلى:
 - 0تحديد سن التقاعد بالنسبة لهذه الفئات.
 -0زيلادة نسللب اإلشللتراكات بالنسللبة لصللاحب العمللل لتعللويض المللؤمن عليلله عللن تخفلليض سللن
التقاعد.
ثالثا  :ايقاف االنتفاع بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :
فى جميع األحوال يوقف إنتفاع المؤمن عليه بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ببلوغه سن
التقاعد وفقا ً للجدول الخاص بالمادة رقم ( )10بتحديد سن التقاعد 3
رابعا  :عودة صاحب المعاش لعمل يخضعه ألحكام هذا القانون :
 - 0فى حالة عودة صاحب المعاش لعمل يخضعه ألحكام هذا القلانون تعتبلر الملدة الجديلدة ملدة
قائمة بذاتها تسوى حقوقه عنها وفقا ً ألحكامه .
 - 0يراعي عدم تكرار اإلنتفاع بالحدود الدنيا المكفولة به.
مادة ( ) 200
خامسا  :حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها فى البند ( )0من المادة ( )10من
هذا القانون بوجود عمل آخر مناسب للمنمن عليه صاحب العجز الجزئى :
 -0فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها فى البند ( )0ملن الملادة ()00
من هذا القانون ( يثبت عدم وجود عمل أخر بقرار من لجنة يكون من بين أعضائها ممثل
عن التنظيم النقابى ) بوجود عمل آخر مناسب للمؤمن عليه صلاحب العجلز الجزئلى لديله
فإنه يكون ملزما ً بأداء األجر المستحق حتى تاريخ إلتحاق المؤمن عليه بعمل آخر.
 - 0يتعين إلستفادة المؤمن عليه من هذه األحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبند ( )5
مللن المللادة ( )49مللن هللذا القللانون ( أن يكللون قللد قيللد إسللمه فللى سللجل المتعطلللين بالجهللة
اإلدارية المختصة  ,وأن يتردد عليها فى المواعيد المحددة ) .
 -0يسقط حق المؤمن عليه فى األجر إذا رفض اإللتحاق بالعمل المناسب .
 - 4يكون قرار الهيئة بإستحقاق المؤمن عليه األجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى .
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مادة ( ) 10
سادسا  :تسوية المعاش الشخصى الممول :
ً
 - 0يسوى المعاش الشخصى الممول شهريا فى الحلاالت المنصلوص عليهلا فلى الملادة ()00
مللن هللذا القللانون ( البنااد أوال السااابق ) علللى أسللاس مجمللوع رصلليد المللؤمن عليلله فللى
حسابه الشخصى بمكونيه اإلعتبارى والمالى مقسوما ً عللى قيملة دفعلة الحيلاة وفقلا ً لسلن
المؤمن عليه في تاريخ واقعة إستحقاق المعاش .
ً
 - 0تحدد قيمة دفعة الحياة بقرار من مجلس اإلدارة طبقا للجداول التى تعتمدها اللجناة العلياا
كل خمس سنوات والتى يتم إعدادها بمعرفة لجنة مساتقلة مان ثالثاة خباراء إكتاواريين
على األقل يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء 3
 - 0فى حالة تحقق حالة إستحقاق المعاش وفقا ً للبند  0من المادة ( )00من هذا القانون
( الفقاارة  1ماان البنااد أوال السااابق ) دون تللوافر المللدد المشللار إليهللا بهللذا البنللد فيسللتحق
للملللؤمن عليللله المعلللاش األساسلللى (  000.62جنيللله جنياااه للمعاشاااات المساااتحقة حتاااي
 1022/0/00و  200جنيهااا للمعاشااات المسااتحقة ماان  – 1022/0/2راجللع بنللد 00
من المادة  ، ) 0باإلضافة إلى رصيده القائم بحساباته الشخصية.
مادة ( )10
 - 0مع عدم اإلخالل بحكم المادة (( )10في جميع األحوال يكون الحد األقصى للحلدود اللدنيا
التللي يكفلهللا هللذا الحسللاب منسللوبا ً إلللى أجللر إشللتراك ال يجللاوز  65مثللل متوسللط صللافي
األجور على المستوى القومي ) من هذا القانون (متوسط صافي األجاور علاى المساتوى
القومي  0100جنيها سنويا  ،ويكون المتوسط الشهرج هو  000300جنيه شهريا –
راجع بند  10من المادة  ، )0وبالتاالي يكاون الحاد األقصاي للحادود الادنيا التاي يكفلهاا
هذا الحساب هاو منساوبا الاي أجار اشاترا اليجااوز 00000300 = 00 × 000300
جنيه شهريا  ،يسوى المعاش بحد أدنى  %00من متوسط أجر اإلشترا عن السنتين
األخيرتين وبما اليقل عان  %10مان متوساط األجاور علاى المساتوى القاومى ) تحادد
متوسط األجور على المستوى القومي من  1020/0/2بمبل  20000جنيه سانويا –
 000300جنيه شهريا – راجع بند  10من المادة  )0فى الحاالت اتتية :
أ  -إنتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئى المستديم.
ب  -إنتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل المستديم.
ج  -إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة.
د  -ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً كامالً خالل سانة ونصاف ملن تلاريخ إنتهلاء الخدملة
وقبل بلوغ سن التقاعد.
ه  -وفللاة المللؤمن عليلله خااالل ساانة ونصااف مللن تللاريخ إنتهللاء الخدمللة وقبللل بلللوغ سللن
التقاعد.

وعلي ذل يكون الحد األقصاي والحاد األدناي للمعااش المضامون مان الحسااب التكاافلي
في هذه الحاالت كما يلي :
أ – الحد األقصي =  10022300 = %00 × 00000300جنيه
×  120300 = %10جنيه
ب  -الحد األدني = 000300
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( )1أمثلة تطبيقية
للحد األدني للمعاش في حاالت االستحقاق
للعجز والوفاة المنهي للخدمة
وخالل سنة ونصف من انتهاء الخدمة وقبل بلوغ سن التقاعد
متوسط أجر المعاش الناتج
االشترا خالل من الحساب
الشحصي
السنتين
األخيرتين
جنيه
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

جنيه

00100
00200

00000
00100

00000
01000

00000
10000

 %10من
 % 00من
 % 00من
(حد أقصي متوسط األجور
المتوسط
على المستوى
للمتوسط
الشهرج خالل
القومي
)00000300
السنتين
األخيرتين
جنيه
جنيه
جنيه
0120300
00200
0120300
00200
0120300
00010
0120300
00010
0120300
00100
0120300
00100
0120300
10022300
0120300
10022300
-

المعاش
المستحق

جنيه

00100300
00120300
00000300
00010300
00000300
00100300
00000300
10022300

مادة ( ) 00
سابعا  :أداء مبل مقطوع من الحساب الشخصى الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة :
 - 2للهيئة أن تؤدى للمؤمن عليه عنلد تقاعلده – بنلاء عللى طلبله  -مبلغلا ً إجماليلا ً مقطوعلا ً ملن
حسابه الشخصى الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة إذا كان رأس المال الكلى البلاقى فلى
هذا الحساب يكفى للحصول على معاش ال يقل عن :
أ  % 52 -ملن متوسلط األجلور عللى المسلتوى القلومى ) تحادد متوساط األجاور علاى
المستوى القومي من  1020/0/2بمبل  20000جنيه سانويا –  000300جنياه
شهريا – راجع بند  10من المادة . )0
ب – أو  %52من متوسط أجر اإلشتراك عن السنتين األخيرتين أيهما أكبر3
 - 0يقدم طلب الحصول على المبلغ اإلجمالى المقطوع فلى تلاريخ تقلديم طللب صلرف المعلاش
وفقا للبندين ( )0و ( )0من المادة ( )00من هذا القانون (البند  2من البند أوال السابق).
 - 0ال يجوز إستخدام هذا الحق بعد ربط المعاش.
 - 4تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد واإلجراءات المنظمة لصرف هذا المبلغ .
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( )0أمثلة تطبيقية
ألداء مبل مقطوع من الحساب الشخصى الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة
وبفرض أن دفعة الحياة للجنيه الواحد من المعاش
 100جنيه
المتوسط عن
السنتين
األخيرتين

 %00من
المتوسط
خالل
السنتين
األخيرتين
(جنيه)

2000
2000
0000
0000

000
000

(جنيه)

000
000

الحد
رصيد الحساب
رأس المال
 %00من
األقصي
الشخصي
المطلوب
متوسط األجور
للمبل
لتأمين
لمعاش علي
علي المستوج
المقطوع
الشيخوخة
أساس
القومي
المتوسط األكبر والعجز والوفاة الذج يسمح
(000300
باستحقاقه
(جنيه)
(جنيه)
جنيه)
(جنيه)
10000
210000
200000
010320
000000
200000
010320
00200
000000
000000
010320
000000
000000
010320
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 - 20المعاش األساسي
مادة ( ) 20
ً
 - 0يستحق كل مصرى مقيم فى جمهورية مصر العربيلة إقاملة دائملة بللغ خمسلا وسلتين سلنة ميالديلة
على األقل وليس له دخل من أى مصدر معاشا ً أساسلياً ،فلإذا كلان لله دخلل يقلل علن قيملة المعلاش
المذكور صرف له الفرق.
ً
- 0ويبدأ إستحقاق هذا المعاش إعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ التقدم بطلب الصرف.
 - 0تتحدد قيمة المعاش األساسى بواقع  %08من متوسط صافي األجور على المستوى القومى وذلك
فى بداية كل سنة مالية للدولة ( المتوسط الشهرج هو  000300جنيه شهريا من 1020/0/2
راجع بند  10من المادة  ، 0فيكون المعاش األساسي هو  210300جنيه – راجع بند  10من
المادة ) 0
صاادر قاارار وزياار التأمينااات ( الماليااة ) رقاام  435لساانة  1020بشااأن تحديااد قيمااة المعاااش
األساسااي فااي  1020/0/2مقااررا فااي المااادة األولااي منااه " تحاادد قيمااة المعاااش األساسااي فااي
 1020/0/2بمبل مقداره مائة ثالثة وعشرين جنيها وستون قرشا "
وصدر قرار وزير التأمينات ( المالية ) رقم  468لسنة  2011بشأن تحديد قيمة المعاش
األساسي في  2011/0/2مقررا في المادة األولي منه " تتحدد قيمة المعاش األساسي في
 2011/0/2بمبل مقداره  200جنيها ( مائة وأربعة وأربعون جنيها )"
وبما ال يقل عن قيمة المعاش الشهرى المستحق وفقا ً لقانون الضمان اإلجتماعى رقم  02لسنة
( 0900حل محله القانون رقم ( )000لسنة 0202م اعتبار ًا من 0202/02/0م).

(مادة  5من القانون المشار إليه :
"يصدر ينا ًء على عرض الوزير (المختص بالتضامن االجتماعى) ووزير المالية قرار من رئيس
مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيملة الحلد األدنلى والحلد األقصلى لمسلاعدة الضلمان االجتملاعى
الشهرية لوسر المستفيدة ويتم عرض هذا القلرار عللى مجللس الشلعب عنلد نظلر الموازنلة العاملة
للدولة كل عام إلقراره أو اتخاذ ما يراه مناسب ًا" ).

 -4التسرى فى شأنه أحكام الباب التاسع من هذا القانون (المستحقون للمعاش ) .
 - 5يقدم طلب الحصول على المعاش األساسى إلى الهيئة.
 - 6تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطللب ،والمسلتندات الالزملة لصلرف
المعاش ،وإجراءات هلذا الصلرف  ،وكلذلك القواعلد المتعلقلة بتلوافر شلروط اإلقاملة الدائملة فلى
مصر ،واألحكام الخاصة بتوافر وفقدان شروط اإلستحقاق واألثر المترتب عليها.
 - 0تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة األعباء المالية للمعاش األساسي .
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 - 20زيادة المعاشات المتدنية
مادة ( ) 20
 - 0يزاد المعاش المستحق وفقا ألحكا م هذا القانون أو أى من قوانين التلأمين اإلجتملاعى بقيملة تعلادل
الفرق بين :
أ  -قيمللة المعللاش األساسللى ( 210300جنيااه للمعاشااات المسااتحقة حتااي  1022/0/00و 200
جنيها للمعاشات المستحقة من  – 1022/0/2راجع بند  10من المادة . ) 0
ب  %00 -من قيمة المعاشات األخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش وفقا ً ألى من القلوانين
السابق اإلشارة إليها  -وهي:
( )0قانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  135لسنة . 0202
( )0قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  09لسنة.0905
( )0قانون التأمين اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فلى حكمهلم الصلادر بالقلانون رقلم
 028لسنة .0906
( )4قانون التأمين اإلجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم  52لسنة
.0908
( )5قانون التأمين اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم  000لسنة .0982
 - 0فى حالة الوفاة تحسب هذه الزيلادة للمسلتحقين فلى المعلاش بإعتبلار المعلاش حاللة إسلتحقاق واحلدة
وليس لكل مستحق منفرداً ،وال يتم اإلنتفاع بحكم هذه المادة إال مرة واحدة عند ربط المعاش.
 - 0يسرى حكم هذه الملادة عللى المعاشلات المسلتحقة قبلل تلاريخ العملل بهلذا القلانون دون صلرف أيلة
مستحقات عن الفترة السابقة.
مادة ( ) 10
 - 4تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة األعباء المالية المترتبة على رفع الحد األدني لمعاش .
 – 0صدر منشور عام وزير التأمينات ( المالية ) رقم  0لسنة  1020باألحكام الخاصة بزيادة
المعاشات وفقا ألحكام المادة  20من القانون رقم  200لسنة  1020بشأن قانون التأمينات
االجتماعية والمعاشات متضمنا :
أ  -قواعد تحديد الزيادة:
( )0تتحدد قيمة المعاش األساسي في  0202/0/0بمبلغ مقداره مائة ثالثة وعشرون جنيها
وستون قرشا .
( )0يتحدد وعاء حساب قيمة ال  %00من قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليه أو صاحب
المعاش بكامل قيمة المعاش أو المعاشات المستحقة في  0202/0/0مضافا اليها الزيادات
وما قد يكون قد استحق من معاشات استثنائية وفي حالة استحقاق المعاش في تاريخ الحق
للتاريخ المشار اليه فيتحدد بالوعاء بكامل قيمة المعاش المستحق في تاريخ ربط المعاش
علي أن يستبعد منه مايلي :
(أ)اعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل  ،والولد العاجز عن الكسب وفقا
انص المادة رقم  020مكررا من قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 09
لسنة .0905
(ب)المنحة المقررة للعاملين بالجهاز االداري للدولة ووحدات االدارة المحلية والهيئات
العامة وألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 458
لسنة . 0998
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net

المالمح الرئيسية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  135لسنة 0202
212/38

نوفمبر 1021

مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

( )0تتحدد الزيادة وفقا للطريقة اتتية :
قيمة الزيادة = المعاش األساسي المحدد وفقا للبند رقم ( – )0قيمة  %00من قيمة
المعاش المحدد وفقا للبند (. )0
واذا كانت قيمة المعاش األساسي أقل من أو تساوي قيمة نسبة ال  %00من قيمة
المعاش المحدد وفقا للبند رقم ( )0فال تستحق الزيادة .
ب – قواعد عامة :
( )0يراعي أال تزيد قيمة المعاش المستحق وفقا ألحكام القانون رقم  000لسنة 0982
باصدار قانون التأمين االجتماعي الشامل ( معاش السادات ) والقانون المرافق له
(معاش التأمين الشامل ) مضافا اليه الزيادة المستحقة وفقا للبند ا عن قيمة المعاش
األساسي بما في ذلك المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم  458لسنة .0998
( )0تحسب هذه الزيادة مرة واحدة فقط في  0202/0/0أو في تاريخ استحقاق المعاش
أيهما ألحق وتستحق من هذا التاريخ .
( )0تستحق الزيادة باإلضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش .
( )4توزع هذه الزيادة علي المستحقين في  0202/0/0أو تاريخ استحقاق المعاش أيهما ألحق
بنسبة مايصرف لكل منهم من معاش .
( )0تدخل الزيادة في تحديد الحقوق اتتية :
(أ) معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين .
(ب) معلاش الملؤمن عليله أو صللاحب المعلاش عنلد تحديلد نصلليب المسلتحق أو المسلتحقين فللي
حاالت رد المعاشات .
(ج) المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالة تحديد معاش المستحق ملع
عدم المساس بحقوق باقى المستحقين .
ً
(د) قيمة إعانة العجز المقررة وفقا ً للمادة رقم  020مكررا من القانون رقم  09لسنة .0905
(ه) الجللزء المسللتحق الصللرف مللن المعللاش فللي حالللة الحصللول علللى دخللل مللن عمللل بالنسللبة
للمستحقين .
(و) حدود الجمع بين المعاش والدخل.
(ز) حدود الجمع بين المعاشات وذلك بالنسة لحاالت اإلستحقاق إعتباراً من .0202/0/0
(ح) منحة الوفاة.
(ط) نفقات الجنازة.
(ى) منحة زواج البنت أو األخت.
(ك) منحة قطع المعاش لإلبن أو األخ.
(ل) جزء المعاش الجائز إستبداله.
( )0تعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند تحديد اإلستقطاعات األتية:
(أ) نسبة اإلشتراك فى تأمين المرض.
(ب) جزء المعاش الجائز الحجز عليه سدادا للديون المستحقة وفقا للمادة رقلم  044ملن قلانون
التأمين االجتماعي رقم  09لسنة . 0905

( )0التستحق الزيادة :
(أ) لصاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبيق أحد قوانين التأمين االجتماعي
(ب) وكللذلك صللاحب معللاش العجللز الجزئللي االصللابي غيللر المنهللي للخدمللة طالمللا لللم
تتوافر في شأنه احدي حاالت استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة .
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( )0أمثلة تطبيقية
لزيادة المعاشات المتدنية
أوال
المعاشات المستحقة وفقا للقوانين
 00لسنة  2000و  200لسنة  2000و  00لسنة  2000و  200لسنة 1020
 – 2المعاشات المستحقة حتي 1022/0/00
()2
قيمة المعاش
بدون
منحة مايو(20جنيه)
واعانة العجز لصاحب المعاش والولد العاجز
جنيه
040.00
022.22
022.22
022.22
004.54

()1
 %00من قيمة
المعاش
جنيه
013.20
200.22
266.22
299.22
000.62

()0
ناتج طر () 1
من المعاش
األساسي
210300
جنيه
110.40
092.62
050.62
004.62
022.22

() 0
اضافة ناتج ()0
الي ()2
جنيه
150.40
092.62
050.62
004.62
004.54

مالحاات :
 – 0يعاد حساب اعانة العجز ان وجدت بعد زيادة المعاش
 - 2تضاف منحة مايو ( 02جنيهات) بعد اضافة الزيادة
 –0تستحق الزيادة للمعاشات التي تقل قيمتها عن  004.54جنيه

 – 1المعاشات المستحقة من 1022/0/2
()2
قيمة المعاش
بدون
منحة مايو(20جنيه)
واعانة العجز لصاحب المعاش والولد العاجز
جنيه
040.00
022.22
022.22
022.22
406.06

()1
 %00من قيمة
المعاش
جنيه
013.20
200.22
266.22
299.22
044.22

()0
ناتج طر () 1
من المعاش
األساسي
200
جنيه
002.82
000.22
008.22
245.22
022.22

() 0
اضافة ناتج ()0
الي ()2
جنيه
002.82
000.22
008.22
045.22
406.06

مالحاات :
 – 0يعاد حساب اعانة العجز ان وجدت بعد زيادة المعاش
 - 2تضاف منحة مايو ( 02جنيهات) بعد اضافة الزيادة
 –0تستحق الزيادة للمعاشات التي تقل قيمتها عن  406.06جنيه
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ثانيا
المعاشات المستحقة
وفقا ألحكام القانون رقم  221لسنة  2000باصدار قانون التأمين االجتماعي الشامل
(معاش السادات )
والقانون المرافق له (معاش التأمين الشامل )
يراعي أال تزيد قيمة المعاش المستحق مضافا اليه الزيادة المشار اليها علي قيمة المعاش األساسي (
 000.62جنيه للمعاشات المستحقة حتي  0200/6/02و  044جنيها للمعاشات المستحقة من
 ) 0200/0/0بما في ذلك المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم  458لسنة 0998
(02جنيهات ) .

محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net

المالمح الرئيسية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  135لسنة 0202
212/41

نوفمبر 1021

مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

 - 20زيادة المعاشات
مادة ( ) 02
 - 0تلتزم الهيئلة بزيلادة المعاشلات المسلتحقة وفقلا ً لتلأمين الشليخوخة والعجلز والوفلاة وتلأمين إصلابات
العمللل فللي هللذا القللانون وذلللك فللى بدايللة كللل سللنة ماليللة (  ) 0 / 0بنسللبة معللدل التضللخم وبمللا ال
يجاوز  %8من إجمالى قيمة المعاش.
 - 1تتحمل الخزانة العامة ماا يزياد علاي هاذه النسابة بعاد إدراج اإلعتماادات الالزماة لاذل بالموازناة

العامة للدولة3
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 - 20ناام المكافأة
مادة ()00
 - 0يصرف للمؤمن عليه بنظام مكافأة نهاية الخدمة الرصيد المتوافر فى حسابه الشخصى عند تحقق
واقعة إستحقاق الحقوق التأمينية وفقا ألحكام المادة ( )00من هذا القانون ( استحقاق المعاش

الشخصي الممول في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ) .

 - 0فى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش وفقا ً ألنصبتهم المحددة بالجدول الخاص
بالمادة رقم ( )00بتوزيع المعاش على المستحقين  ،وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش
يصرف هذا الرصيد لورثته الشرعيين .
 - 0يخصم ملن هلذا الرصليد ملا قلد يللزم إلسلتكمال المعلاش فلى حاللة إسلتحقاقه بملا اليقلل علن نصلف

متوسط أجر اإلشتراك فى السنة األخيرة .

 - 4يجللوز للمللؤمن عليلله أو المسللتحقين عنلله بحسللب األحللوال تحويللل الرصلليد المتللوافر فللى الحسللاب
المشار إليه كلية أو جزءاً منه دعما ً للحساب الشخصى الممول لتأمين الشيخوخة والعجلز والوفلاة
بغرض الحصول على معاش أكبر .
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 - 20تأمين اصابات العمل
مادة ( ) 00
أوال  :تعويض األجر ومصاريف االنتقال :
 - 1إذا حالت اإلصابة بين العامل المؤمن عليه و أداء عمله تؤدى الجهة الملتزمة التعويض عن
األجر للمؤمن عليه خالل فترة تخلفه عن عمله بسبب اإلصابة يعادل أجر اإلشتراك
( كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله ويحدد الوزير المختص
بالتأمينات عناصر هذا األجر وحده األدنى – راجع بند  20من المادة . ) 0
 - 2تتحمل الجهة الملتزمة بمصاريف اإلنتقال بأدائها عند إنتقال المصاب فى الذهاب والعودة
بين محل اإلقامة ومكان العالج.
ثانيا  :التزامات صاحب العمل :
يلتزم صاحب العمل عند حدوث اإلصابة :
 - 0بتقديم اإلسعافات األولية للعامل المصاب ولو لم تمنعه اإلصابة من مباشرة العمل,
 -0بنقله إلى مكان العالج,
ثالثا  :تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون :
 - 0مواعيد صرف تعويض األجر .
 - 0مدة إستحقاق صرفه ,
 - 0إجراءات إثبات إصابة العمل والجهة المختصة بهذا اإلثبات ,
 - 4البيانات التى يتعين أن يتضمنها محضر اإلثبات ,
 - 5القواعد التى تتبع فى تنظيم اإلنتقال وتحديد مصاريفه .
مادة ( ) 00
رابعا  :المعاش وتعويض الدفعة الواحدة :
 - 0إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزاً كليا ً مستديما ً ,يسلتحق معلاش
إصللابة العمللل بنسللبة  %022مللن متوسللط صللافي أجللر اإلشللتراك الشللهرى (صااافي
أجراإلشاترا = كال ماا يحصاال علياه المانمن عليااه الاذج يعمال لاادى الغيار طبقاا ً للبنااد
السابق بعد خصم الضارائب واإلشاتراكات المحصالة للتأميناات اإلجتماعياة والمعاشاات
وبحد أقصى  00مثل متوسط صاافي األجاور علاى المساتوى القاومي (متوساط صاافي
األجور على المستوى القومي  0100جنيهاا سانويا  ،ويكاون المتوساط الشاهرج هاو
 000300جنيه شهريا – راجع بند  10من المادة  ، ) 0وبالتالي يكون الحد األقصاي
للحدود الدنيا التي يكفلها هذا الحساب هو منسوبا الي أجر اشترا اليجاوز 000300
×  00000300 = 00جنياه شااهريا –3راجااع بناد  20ماان المااادة  ) 0عللن السللنتين

األخيرتين,

 - 0إذا نشأ عن إصابة المؤمن عليه عجز جزئلى مسلتديم بنسلبة  %05عللى األقلل  ,يسلتحق
المصاب معاشا ً يحسب بذات نسبة العجز منسوبة إلى قيمة المعاش المنصوص عليله فلي
الفقرة السابقة .
 - 0إذا لم تصل نسبة العجز الجزئى المستديم إلى  ،%05يستحق المصاب تعويضا ً من دفعلة
واحدة يقدر بنسبة العجز منسوبة إلى قيمة معاش العجز الكلى المستديم المنصلوص عليهلا
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فى الفقرة األولى من هذه المادة ,وذلك عن ملدة أربلع سلنوات ,ودون اإلخلالل بحكلم البنلد
( )0من المادة ( )00من هذا القانون والتي تقضي باآلتي :
يستحق معاش العجز والوفاة في الحاالت اآلتية :
ج – توافر احدج الحاالت األتية :
( )0وفاة المؤمن عليه المنهية للخدمة أو بعد انتهاء الخدمة .
( )0ثبوت العجز الكامل المنهى للخدمة أو بعد إنتهاء الخدمة.
د  -إنتهاء خدمة المؤمن عليه العامل لدى الغير للعجز الجزئى المستديم إذا لم يكن له عمل
آخر لدى صاحب العمل .
ويثبت عدم وجود عمل أخر بقرار من لجنة يكون من بين أعضائها ممثل عن التنظليم
النقللابى ،وتحاادد الالئحااة التنفيذيااة لهللذا القللانون كيفيللة تشللكيل هللذه اللجنللة ،وقواعللد
وإجراءات عملها .
وفللى جميللع األحللوال ( فللي الفقللرتين ج  ،د عاليلله ) يشللترط أن يكللون للمللؤمن عليلله مللدة
إشتراك التقل عن ثالثة أشهر متصلة أو سلتة أشلهر متقطعلة ،واليسلرى هلذا الشلرط عللى
العاملين بالجهاز االدارى للدولة والهيئلات العاملة وشلركات القطلاع العلام وقطلاع األعملال
العام .
خامسا  :تقدير نسبة العجز الجزئي المستديم :
 - 2تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقا ً للقواعد اتتية :
أ  -إذا كان العجز مبينا ً بالجدول الخاص بالمادة رقم ( )00بتقدير نسب العجز
روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به.
ب  -إذا لللم يكللن العجللز ممللا ورد بالجللدول المللذكور فتقللدر نسللبته بنسللبة مللا أصللاب
العامل من عجز فى قدرته على الكسب عللى أن تبلين تللك النسلبة فلي الشلهادة
الطبية.
ج  -إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فلي مهنتله
األصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيالً ,مع بيان تأثير
ذلللك فللي زيللادة درجللة العجلز فللي تلللك الحللاالت علللى النسللب المقللررة لهللا فللي
الجدول المشار اليه.
 - 0للوزير المختص بالتأمينات زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور أو إضافة حلاالت
جديدة بناء على إقتراح مجلس اإلدارة ,ويحدد القرار تاريخ العمل به.
سادسا  :العمال المتدرجين والتالميذ الصناعيين والطالب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى
والمكلفين بالخدمة العامة :
 - 0تسرى عليهم أحكام تأمين إصابة العمل .
 - 0يسللتحق العللاملون الللذين اليتقاضللون أجللراً فللى حالللة الوفللاة أو العجللز الكلللى المسللتديم
الناتجين عن إصابة العمل معاشلا ً يسلاوى قيملة المعلاش األساسلى المنصلوص عليله فلى
هذا القانون ( 210300جنيه للمعاشات المساتحقة حتاي  1022/0/00و  200جنيهاا
للمعاشات المستحقة من  – 1022/0/2راجع بند  10من المادة . ) 0
مادة ( ) 00
سابعا  :االصابة المتعمدة أو بسبب سوء سلو فاحش ومقصود من جانب المصاب :
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ال يستحق المؤمن عليه تعويض األجر ,أو أيا ً من الحقلوق المنصلوص عليهلا فلى الملادة ()00
من هذا القانون ( المعاش وتعويض الدفعة الواحدة االصابي ومعاش العجز والوفاة في تاأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة )  ،وتعويض اإلصابة فى الحاالت اآلتية :
 - 0إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
 - 0إذا حدثت اإلصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ,ويعتبر كذلك:
أ  -كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
ب  -كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة فى محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن اإلصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مسلتديم تزيلد نسلبته
على. %05
وال يجوز التمسك بإحدى الحلالتين (  )0و ( )0إال إذا ثبلت ذللك ملن التحقيلق اللذى يجلرى فلى
هذا الشأن وفقا ً لإلجراءات الواردة بالالئحة التنفيذية لهذا القانون3
مادة ( ) 00
ثامنا  :التزامات الجهة المختصة بالحقوق التى يكفلها تأمين اصابات العمل :
 - 0تلتزم الجهة المختصة بكامل الحقوق التى يكفلهلا هلذا التلأمين لملدة سلنة ميالديلة ملن تلاريخ
إنتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهنى خاللهلا سلواء أكلان
بال عمل أو كان يعمل فى صناعة ال ينشأ عنها هذا المرض.
 - 0يستمر هذا اإللتزام بالنسبة لومراض التى ال تظهر أعراضها إال بعد إنقضاء الملدة المشلار
إليها والتلى يصلدر بتحديلدها قلرار ملن اللوزير المخلتص بالتأمينلات بعلد أخلذ رأى وزارة
الصحة.
مادة ( ) 00
تاسعا  :اعادة الفحص الطبي :
 - 0لكل من المصاب وجهة العالج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خالل
السنة األولى من تاريخ ثبوت العجز ,وملرة كلل سلنة خلالل اللثالث سلنوات التاليلة ,وعللى
جهة العالج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة.
 - 0مع عدم اإلخالل بحق المصاب فلى العلالج والرعايلة الطبيلة  ،اليجلوز إعلادة تقلدير درجلة
العجز بعد إنتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.
 - 0إستثناء من البند  0يجوز أن تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون مدة أطول إلعلادة التقلدير
فى الحاالت التى يثبت طبيا ً حاجتها لذلك.
 - 0مع عدم اإلخالل بالحد األقصى المنصوص عليه بالمادة ( )00من هذا القانون ( في تحدياد
كل من المعاش وتعويض الدفعة الواحدة يراعي أال يجاوزمتوساط صاافي أجار االشاترا
الذج يتم علي أساسه حساب الحقوق الحد األقصى  00مثل متوسط صافي األجور على
المستوى القومي (متوسط صافي األجور على المستوى القومي  0100جنيهاا سانويا ،
ويكون المتوسط الشهرج هو  000300جنيه شهريا – راجاع بناد  10مان الماادة ، )0
وبالتالي يكون الحد األقصي للحدود الدنيا التي يكفلها هذا الحساب هو منساوبا الاي أجار
اشااترا اليجاااوز  00000300 = 00 × 000300جنيااه شااهريا –3راجااع بنااد  20ماان
المااادة  ، ) 0يراعااى فااى حالااة تعااديل نساابة العجااز عنااد إعااادة الفحااص الطبااى القواعااد
اتتية:
أ  -إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز إعتباراً من أول الشلهر التلالى
لثبوت درجة العجز األخيرة أو يوقف تبعا ً لما يتضح من إعلادة الفحلص الطبلى وذللك
وفقلا ً لمللا يطللرأ علللى درجللة العجللز زيللادة أو نقص لا ً  ،وإذا نقصللت درجللة العجللز عللن
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 %05أوقف صرف المعاش نهائيلا ً ,ويملنح المصلاب تعويضلا ً ملن دفعلة واحلدة وفقلا ً
ألحكام المادة ( )00من هذا القانون.
ً
ب  -إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجلة العجلز الثابتلة أوال بتعلويض ملن
دفعة واحدة يراعى ما يلى :
 1إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيلد عللى الدرجلة المقلدرة ملن
قبللل وتقللل عللن  ،%05إسللتحق المصللاب تعويض لا ً محسللوبا ً علللى أسللاس النسللبة
األخيللرة واألجللر عنللد ثبللوت العجللز فللى المللرة األولللى مخصللوما ً منلله التعللويض
السابق صرفه  ،واليترتب على نقصان نسبة العجز علن النسلبة المقلدرة ملن قبلل
أية آثار.
( )0إذا كانت درجة العجلز المقلدرة عنلد إعلادة الفحلص تبللغ  %05أو أكثلر ،إسلتحق
المصاب معاش العجلز محسلوبا ً وفقلا ً ألحكلام الملادة ( )00ملن هلذا القلانون عللى
أسللاس األجللر عنللد ثبللوت العجللز فللى المللرة األولللى .ويصللرف إليلله هللذا المعللاش
إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ثبلوت درجلة العجلز األخيلرة مخصلوما ً منله
الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بإفتراض إستحقاقه له على
أساس درجة العجز المقدرة فى المرة األولى وذلك فى الحدود المقررة.
مادة ()02
عاشرا  :تكرار االصابة :
مع عدم اإلخالل بالحد األقصلى المنصلوص عليله بالملادة ( )00ملن هلذا القلانون (فاي تحدياد كال مان
المعاش وتعويض الدفعة الواحدة يراعي أال يجاوزمتوسط صافي أجر االشترا الذج يتم علي أساساه
حساب الحقوق الحد األقصى  00مثل متوسط صافي األجور على المستوى القومي (متوساط صاافي
األجور على المستوى القومي  0100جنيها سنويا  ،ويكون المتوساط الشاهرج هاو  000300جنياه
شهريا – راجع بند  10من المادة  ، )0وبالتالي يكاون الحاد األقصاي للحادود الادنيا التاي يكفلهاا هاذا
الحساااب هااو منسااوبا الااي أجاار اشااترا اليجاااوز  00000300 = 00 × 000300جنيااه شااهريا–3
راجع بند  20من المادة  ، ) 0إذا كان المصااب سابق أن أصايب بإصاابة عمال روعيات فاى تعويضاه
القواعد اتتية :
 - 0إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن اإلصابة األخيرة واإلصابات السابقة أقل من  %05يلتم
تعللويض المصللاب عللن إصللابته األخيللرة علللى أسللاس نسللبة العجللز المتخلللف عنهللا وحللدها
واألجر المشار إليه بالمادة ( )00من هذا القانون وقت ثبوت العجز األخير
( متوساط صااافي أجاار اإلشاترا الشااهرى (صااافي أجراإلشااترا = كال مااا يحصاال عليااه
المنمن عليه الذج يعمل لدى الغير طبقا ً للبند السابق بعاد خصام الضارائب واإلشاتراكات
المحصلة للتأمينات اإلجتماعية والمعاشات وبحد أقصى  00مثل متوساط صاافي األجاور
علااى المسااتوى القااومي (متوسااط صااافي األجااور علااى المسااتوى القااومي  0100جنيهااا
ساانويا  ،ويكااون المتوسااط الشااهرج هااو  000300جنيااه شااهريا – راجااع بنااد  10ماان
المااادة  ، )0وبالتااالي يكااون الحااد األقصااي للحاادود الاادنيا التااي يكفلهااا هااذا الحساااب هااو
منسااوبا الااي أجاار اشااترا اليجاااوز  00000300 = 00 × 000300جنيااه شااهريا–3
راجع بند  20من المادة ) 0عن السنتين األخيرتين )
 - 1إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن اإلصاابة األخيارة واإلصاابات الساابقة تسااوى %00
أو أكثر يتم تعويض المصاب على الوجه التالى:
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أ -إذا كان المصاب قد تم تعويضه عان إصاابته الساابقة تعويضاا ً مان دفعاة واحادة يقادر
معاشه على أساس نسبة العجز المتخلفة عن إصاباته جميعها واألجار المشاار إلياه
بالمادة ( )00من هذا القانون وقت ثبوت العجز المتخلف عن اإلصابة األخيرة 3
( متوسااط صااافي أجاار اإلشااترا الشااهرى (صااافي أجراإلشااترا = كاال مااا يحصاال
عليه المنمن علياه الاذج يعمال لادى الغيار طبقاا ً للبناد الساابق بعاد خصام الضارائب
واإلشااتراكات المحصاالة للتأمينااات اإلجتماعيااة والمعاشااات وبحااد أقصااى  00مثاال
متوساااط صاااافي األجاااور علاااى المساااتوى القاااومي (متوساااط صاااافي األجاااور علاااى
المستوى القومي  0100جنيها سنويا  ،ويكاون المتوساط الشاهرج هاو 000300
جنيه شهريا – راجع بند  10من المادة  ، )0وبالتالي يكون الحاد األقصاي للحادود
الدنيا التي يكفلها هذا الحساب هو منساوبا الاي أجار اشاترا اليجااوز × 000300
 00000300 = 00جنيااه شااهريا –3راجااع بنااد  20ماان المااادة ) 0عاان الساانتين
األخيرتين )
ب  -إذا كااان المصاااب مسااتحقا ً لمعاااش العجااز فيقاادر معاشااه علااى أساااس نسااب العجااز
المتخلفة عان إصااباته جميعهاا واألجار المشاار إلياه بالماادة ( )00مان هاذا القاانون
وقت ثبوت العجز عن اإلصابة األخيرة وبشرط أال يقل ذل المعاش عن معاشاه عان
اإلصابة السابقة3
( متوسط صافي أجر اإلشترا الشهرى (صافي أجراإلشترا = كل ما يحصل علياه
المااانمن علياااه الاااذج يعمااال لااادى الغيااار طبقاااا ً للبناااد الساااابق بعاااد خصااام الضااارائب
واإلشااتراكات المحصاالة للتأمينااات اإلجتماعيااة والمعاشااات وبحااد أقصااى  00مثاال
متوسط صافي األجور على المستوى القومي (متوسط صافي األجور على المستوى
القومي  0100جنيها سنويا  ،ويكون المتوسط الشهرج هو  000300جنيه شهريا
– راجاع بناد  10مان الماادة  ، )0وبالتاالي يكاون الحاد األقصاي للحادود الادنيا التااي
يكفلهااا هااذا الحساااب هااو منسااوبا الااي أجاار اشااترا اليجاااوز = 00 × 000300
 00000300جنيه شهريا –3راجع بند  20من المادة ) 0عن السنتين األخيرتين )
مادة ( ) 01
حادج عشر  :الجمع بين الحقوق المقررة فى تأمين إصابات العمل و األجر أو الحقوق األخرى
المقررة بهذا القانون :
يجملع المللؤمن عليلله أو صللاحب المعللاش أو المسلتحقون بللين الحقللوق المقللررة فللى تللأمين
إصابات العمل و األجر أو الحقوق األخرى المقررة بهذا القانون وفقا ً لما يأتى :
 - 0يجمع المؤمن عليه بلين معلاش اإلصلابة وأجلره أو بلين معلاش اإلصلابة وتعلويض
البطالة عند توافر شروط إستحقاقه دون حدود .
 - 0يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش اإلصابة والمعاش
المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دون حدود .
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 - 20تعويض األجر ومصاريف اإلنتقال فى حالة المرض
مادة ( ) 00
أوال  :المرض العادج :
 -0إذا حال المرض بين المؤمن عليه وأداء عمله تلتزم الجهة الملتزملة بصلرف تعلويض األجلر
بللأن تللؤدى للله خللالل فتللرة مرضلله تعويضللا ً يعللادل %05مللن أجللره اليللومى المسللدد عنلله
اإلشتراكات وذلك لمدة تسعين يوما ً تزداد بعدها إلى ما يعادل  %85من األجر المذكور.
 - 1يشترط أال يقل التعويض فى جميع األحوال عن الحد األدنى المقرر قانونا ً ألجلر اإلشلتراك ,
وأال يجاوز  65مثل متوسط صافي األجور على المسلتوى القلومي (متوساط صاافي األجاور
علااى المسااتوى القااومي  0100جنيهااا ساانويا  ،ويكااون المتوسااط الشااهرج هااو 000300
جنيه شهريا – راجع بناد  10مان الماادة  ، )0وبالتاالي يكاون الحاد األقصاي للحادود الادنيا
التاااي يكفلهاااا هاااذا الحسااااب هاااو منساااوبا الاااي أجااار اشاااترا اليجااااوز = 00 × 000300
 00000300جنيه شهريا –3راجع بند  20من المادة 3 ) 0
 - 0يستمر صرف التعويض طلوال ملدة الملرض أو حتلى ثبلوت العجلز الكاملل أو حلدوث الوفلاة
بحيث ال تجاوز مدة 082يوما ً فى السنة الميالدية الواحدة .
ثانيا  :المرض المزمن :
إستثناء من األحكام المتقدمة ،يمنح المريض بأحد األمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قلرار
من وزير الصلحة باإلتفلاق ملع وزيلر القلوى العامللة تعويضلا ً يعلادل  %022ملن صلافى أجلره
طوال فترة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته إستقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو
يتبلين عجلزه عجلزاً كلامالً .وذللك بحلد أقصلى  65مثلل متوسلط صلافي األجلور عللى المسلتوى
القومي (متوسط صافي األجور على المستوى القومي  0100جنيها سنويا  ،ويكون المتوسط
الشااهرج هااو  000300جنيااه شااهريا – راجااع بنااد  10ماان المااادة  ، )0وبالتااالي يكااون الحااد
األقصي للحدود الدنيا التي يكفلها هذا الحساب هو منسوبا الي أجر اشترا اليجاوز 000300
×  00000300 = 00جنيه شهريا –3راجع بند  20من المادة 3 ) 0
ثالثا  :أحكام عامة :
 - 0يجوز للجهة الملتزمة بتعويض األجر أن تقرر وقف صرفه خلالل الملدة التلى يخلالف فيهلا
المؤمن عليه تعليمات العالج .
 - 0على وح دات الجهلاز اإلدارى للدوللة والهيئلات العاملة وغيرهلا ملن الشخصليات اإلعتباريلة
العامة وشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام تنفيذ أحكام هذا النص.
مادة ( ) 00
رابعا  :إجازة الوضع :
 - 0تستحق المؤمن عليها فلى حاللة الوضلع  %022ملن صلافى أجرهلا تؤديله الجهلة الملتزملة
بت عويض األجر وذلك علن ملدة إجلازة الوضلع المنصلوص عليهلا بقلانون الطفلل و بأنظملة
العللاملين المللدنيين بالدولللة وبالهيئللات العامللة وغيرهللا مللن الشخصلليات اإلعتباريللة العامللة
وبشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام وذلك بشرط أال تقل مدة إشتراكها فى التأمين
عن عشرة أشهر.
محمد حامد الصياد
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 _ 0يراعى أن يكلون إلتلزام الهيئلة بحلد أقصلى أجلر إشلتراك مقلداره  65مثلل متوسلط صلافي
األجلور عللى المسلتوى القلومي ( متوساط صاافي األجاور علاى المساتوى القاومي 0100
جنيها سنويا  ،ويكون المتوسط الشهرج هو  000300جنيه شهريا – راجع بند  10من
المااادة  ، )0وبالتااالي يكااون الحااد األقصااي للح ادود الاادنيا التااي يكفلهااا هااذا الحساااب هااو
منسوبا الي أجر اشترا اليجاوز  00000300 = 00 × 000300جنيه شهريا –3راجع
بند  20من المادة 3) 0
مادة ( ) 00
خامسا  :الحقوق المقررة بقوانين أخرج :
ال تخل أحكام هذا التأمين (الباب السادس من القانون  :تأمين إصابات العمل وتعلويض األجلر
ومصاريف اإلنتقال فى حالة المرض ) بما قد يكون للمصلاب أو للملريض ملن حقلوق مقلررة
بمقتضى القوانين واللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشلتركة أو اإلتفاقيلات أو غيرهلا فيملا
يتعلق بتعويض األجر وذلك بالنسبة للقدر الزائد على الحقوق المقررة فى هذا التأمين.

محمد حامد الصياد
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 - 20تأمين البطالة
مادة ( ) 00
أوال  :شروط استحقاق تعويض البطالة :
يشترط إلستحقاق المنمن عليه تعويض البطالة ما يأتى :
ً
 - 0أن يكون مشتركا ً فى تأمين البطالة لمدة إثنى عشر شهرا متصلة أو منفصلة  ،بشرط أال تقلل
مدة اإلشتراك األخيرة السابقة على كل تعطل عن ثالثة أشهر متصلة.
 - 0أن يكون قادراً على العمل.
 - 0أال يكون إنتهاء الخدمة أو العمل بسبب اإلستقالة.
 - 4أال يكون إنتهاء الخدمة أو العمل نتيجة حكم إدانة نهائى فى جناية أو بعقوبة سالبة للحرية فى
جنحة ماسة بالشرف أواإلعتبار أو لحكم تأديبى.
 - 0أن يكون قد قيد إسمه فى سلجل المتعطللين بالجهلة اإلداريلة المختصلة ,وأن يتلردد عليهلا فلى
المواعيد المحددة.
مادة ( ) 00
ثانيا  :مدة استحقاق التعويض :
ً
 - 0يستحق تعويض البطالة إعتبارا من بداية اليوم الثامن لتاريخ إنتهاء الخدمة أو العمل,
 - 0تحدد مدة صرف التعويض إلى نهاية اليوم السابق على يوم إلتحاق المؤمن عليه بمهنلة أو
عمل،
ً
 - 0تحدد مدة صرف تعويض البطالة طبقا للجدول الخاص بالمادة رقم ( )52تحديد مدة صرف
تعويض البطالة 3
ثالثا  :تقدير قيمة التعويض وصرفه:
 - 0يقللدر التعللويض فللى الشللهر األول بنسللبة  %65مللن متوسللط صللافي أجللر اإلشللتراك خللالل
اإلثنى عشر شهراً السابقة على التعطل ،وتخفض هذه النسبة بواقع  %0شهريا ً.
 - 0يصرف التعويض خالل فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب الجهة اإلدارية المختصة.
مادة ( ) 00
 -0يصرف تعلويض البطاللة ملن الحسلاب الشخصلى لتلأمين البطاللة للملؤمن عليله أوال ,ثلم ملن
الحساب التكافلى لتأمين البطالة لمجموع المؤمن عليهم  ،وذلك مع عدم اإلخالل بحكم المادة
( )50من هذا القانون والتي تقضي باآلتي :
أ  -في جميع األحوال يكون الحد األقصى للحدود الدنيا التي يكفلها هذا الحساب منسوبا ً إلى
أجر إشتراك ال يجاوز  65مثل متوسط األجور على المستوى القومي )تحدد متوسط
األجور على المستوى القومي من  1020/0/2بمبل  20000جنيه سنويا –
 000300جنيه شهريا وذل في ضوء البيانات الصادرة عن وزارة التنمية االقتصادية
– راجع بند  23من المادة  . )0وبالتالي يكون الحد األقصي للحدود الدنيا التي يكفلها
هذا الحساب هو منسوبا الي أجر اشترا اليجاوز 00002300 = 00 × 000300
جنيه شهريا3
ب  -أن يكون الصلرف ملن الحسلاب التكلافلي لتلأمين البطاللة بحلد أقصلى ثلالث ملرات كلل
خمس سنوات .
محمد حامد الصياد
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مادة ( ) 00
رابعا  :رصيد تأمين البطالة في الحساب الشخصي :
 - 0يصرف للمؤمن عليه الرصليد المتلوافر فلى حسلابه الشخصلى لتلأمين البطاللة دفعلة واحلدة
عند تحقق واقعة إستحقاق معاش الشيخوخة أو العجز.
ً
 - 0فى حالة وفاتله يصلرف هلذا الرصليد لمسلتحقى المعلاش وفقلا ألنصلبتهم المحلددة بالجلدول
المرافق الخاص بالمادة ( )66من هذا القانون  ،وفى حاللة علدم وجلود مسلتحقين للمعلاش
يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.
 –3يراعي عند إستحقاق معاش شيخوخة يقل عن :
أ  % 52 -من متوسط أجر اإلشتراك عن السنتين األخيرتين .
ب -أو %52مللن متوسللط األجللور علللى المسللتوى القللومى )تحاادد متوسااط األجااور علااى
المسااتوى القااومي ماان  1020/0/2بمبلا  20000جنيااه ساانويا –  000300جنيااه
شهريا – راجع بند  10من المادة 3 ) 0

أيهما أقل .

يتم تمويل الفرق من رصيد الحساب الشخصى للمؤمن عليه لتأمين البطالة .
 - 4يجللوز للمللؤمن عليلله أو المسللتحقين عنلله بحسللب األحللوال تحويللل الرصلليد المتللوافر فللى
الحساب المشار إليه كلية أو جزءاً منه دعما ً للحساب الشخصى الممول لتلأمين الشليخوخة
والعجز والوفاة بغرض الحصول على معاش أكبر.
مادة ( ) 00
خامسا ؛ ايقاف صرف التعويض :
 - 2يوقف صرف تعويض البطالة للمنمن عليه فى الحاالت اتتية:
إذا لللم يتللردد علللى الجهللة اإلداريللة المختصللة التللى تللم قيللد إسللمه فيهللا فللى المواعيللد
المحددة ما لم يكن التخلف ألسباب مقبولة تقررها هذه الجهة.
إذا رفض التدريب الذى تقرره الجهة اإلدارية المختصة.
ج  -إذا تللم تجنيللده ,ويعللود إليلله الحللق فللى صللرف التعللويض بإنتهللاء م لدة التجنيللد ,وال
تحسب هذه المدة ضمن مدة إستحقاق التعويض.
د – بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفقا ً للجدول الخاص بالمادة رقم ( )00بتحديد سن
التقاعد .
 - 0يعللود الحللق فللى صللرف التعللويض فللى الحللالتين المشللار إليهمللا فللى البنللدين (أ) و (ب)
بزوال سبب اإليقاف وذلك للمدة الباقية من مدة اإلستحقاق.
 - 0تحدد الالئحاة التنفيذياة لهلذا القلانون القواعلد واإلجلراءات الالزملة لتطبيلق أحكلام هلذه
المادة.
مادة ( ) 00
سادسا  :سقوط حق المنمن عليه فى صرف تعويض البطالة :
 - 2يسقط حق المنمن عليه فى صرف تعويض البطالة فى الحاالت اتتية :
أ  -رفض اإللتحلاق بعملل تلراه الجهلة اإلداريلة المختصلة مناسلبا ً لله فلى ضلوء مؤهالتله
وخبراته وقدراته المهنية والبدنية .
ب  -الهجرة أو المغادرة النهائية للبالد .
ج  -ثبوت إشتغاله لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه .
د  -إستحقاقه لمعاش يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيلد عليله فيملا علدا معلاش إصلابة
العمل .
محمد حامد الصياد
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 - 0إذا كان األجر أو المعاش فى الحالتين السلابقتين ( ج  ،د ) أقلل ملن قيملة تعلويض البطاللة
يصرف للمؤمن عليه الفرق بينهما .
 - 0تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة .

محمد حامد الصياد
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 - 10التأمين على العمالة غير النمطية والموسمية وغير المنتامة
مادة ( ) 00
أوال  :الفئات الخاضعة :
تسرى أحكام هذا الباب على الفئات اتتية :
 - 0العمالة غير النمطية السلابق خضلوعها ألحكلام قلانون التلأمين االجتملاعى الصلادر بالقلانون
رقم  09لسنة  0905والتى تسرى فى شأنها أحكام هذا القانون بما فى ذل :
أ  -عمال المقاوالت والمحاجر والمناجم والمالحات .
ب  -عمال النقل البري لدى أصحاب األعمال بالقطاع الخاص .
ج  -عمال المخابز .
د  -غيرهم من الفئات األخرى.
 - 0العمالة غير المنتظمة السلابق خضلوعها ألحكلام قلانون التلأمين اإلجتملاعي الشلامل الصلادر
بالقانون رقم  000لسنة .0982
مادة ( ) 00
ثانيا  :أجر االشترا :
 - 0مع عدم اإلخالل بالحد األدنى ألجر اإلشتراك  ،تتضمن الالئحة التنفيذية لهذا القانون:
أ  -تحديد أجر اإلشتراك بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المشار إليهم فى البنلد ( )0ملن الملادة
( )58من هذا القانون ( البند  2من أوال السابق ) .
ب  -طريقة حساب هذا األجر.
ج  -طريقة حساب اإلشتراكات .
د  -الملتزم بأداء اإلشتراكات .
ه  -مواعيد أداء اإلشتراكات .
و  -الشروط األخرى للتأمين علي هذه الفئات .
 - 0يراعللى عنللد تحديللد أجللر اإلشللتراك بالنسللبة لهللذه الفئللات األجللور الفعليللة وذلللك بالتشللاور مللع
النقابات العامة العمالية المختصة.
 - 0توضع حصيلة اإلشتراكات المحصلة لحساب الملؤمن علليهم المشلار إلليهم فلى البنلد ( )0ملن
المادة ( )58من هذا القانون ( البند  2من أوال السابق ) فى حساب خاص .
 -4يخصص لكل فئة حساب مستقل تؤدى منه :
أ  -نسبة مساهمة المؤمن عليهم في الحساب التكافلي .
ب  -يودع فى الحساب الشخصى لكل مؤمن عليه ملا يسلاوى  %005ملن نسلبة مسلاهمته
خصما ً من الحساب الخاص المشار إليه .
مادة ( ) 00
ثالثا  :التعامل مع الفئات المشار اليه بالبند  2من أوال :
 - 0يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة وفقا ً ألحكام الفقرة األخيلرة ملن الملادة  005ملن
قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  09لسنة  ( 0905المتعلقة ب :
أ  -عمال المقاوالت والمحاجر والمناجم والمالحات .
ب  -عمال النقل البري لدى أصحاب األعمال بالقطاع الخاص .
ج  -عمال المخابز ) .
 ،فيما اليتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
محمد حامد الصياد
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مادة ( ) 02
ً
 تسللوى الحقللوق التأمينيللة للمللؤمن عللليهم الللذين لهللم مللدة إشللتراك وفق لا لحكللم الفقللرةاألخيرة من المادة  005من قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقلانون رقلم  09لسلنة
0905على مدة اإلشتراك فى هذا التأمين وفقا ً للقواعد المنصلوص عليهلا فلى البنلد (أ)
ملن الملادة ( )84ملن هلذا القلانون ( الملؤمن عليله اللذي اليتجلاوز أجلر إشلتراكه فلى
التأمين الحد األقصى لهذا األجلر اللوارد بقلانون التلأمين اإلجتملاعى الصلادر بالقلانون
رقم  09لسنة  0905عند تقديم طلب االنتفاع ) .
يتم تسوية حقوقهم التأمينية وفقا لما يلي :
تسللوى الحقللوق التأمينيللة عللن المللدة السللابقة علللى طلللب اإلنتفللاع بأحكللام هللذا
()0
القانون ( قانون التأمينات االجتماعيلة والمعاشلات الصلادر بالقلانون رقلم  005لسلنة
 )0202وفقلللا ً ألحكلللام قلللانون التلللأمين اإلجتملللاعى المشلللار إليللله ( قلللانون التلللأمين
اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  09لسنة  , )0905مع مراعاة زيادة أجر التسلوية
بنسللبة تسللاوى الزيللادة المتحققللة فللى متوسللط األجللر التللأمينى وذلللك مللن تللاريخ طلللب
اإلنتفاع حتى تحقق واقعة إستحقاق الحقوق التأمينية .
ً
( )0تسوى الحقوق التأمينية عن المدة التالية لطلب اإلنتفاع وفقا ألحكام هذا القانون
( قلللانون التأمينلللات االجتماعيلللة والمعاشلللات الصلللادر بالقلللانون رقلللم  005لسلللنة
 )0202وبما اليجاوز الحدود القصوى فى قانون التأمين اإلجتماعى المشار إليه (
قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  09لسنة . )0905

مادة ( ) 01
رابعا  :التعامل مع الفئات المشار اليه بالبند  1من أوال :
 - 0يتم التأمين على الفئات السابق خضوعها ألحكام قانون التأمين اإلجتماعى الشامل الصادر
بالقانون رقم  000لسنة  ,0982واللذين للم يلتم تحديلد أجلر إشلتراكهم وفقلا ً ألحكلام هلذا
الباب.
 -0مع عدم اإلخالل بالحد األدنى لوجر تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون :
أ  -نظام هذا التأمين .
ب  -مدد اإلشتراك فيه .
ج  -فئات هذا اإلشتراك .
د  -غير ذلك من القواعد واإلجراءات الالزمة لتطبيقه.
مادة ( ) 00
خامسا  :صندوق خاص للعمالة غير النمطية والموسمية وغير المنتامة :
 - 2ينشأ فى صندوق الهيئة حساب خاص تودع فيه المبال اتتية :
أ  -ما تخصصه الموازنة العامة للدولة من إعتمادات سنوية لدعم هذا الحساب.
ب  -خمسللة وعشللرون جنيه لا ً عللن تللراخيص العمللل بكافللة أنواعهللا عنللد إسللتخراجها أو
تجديدها .
ج  -خمسة وعشرون جنيها ً سنويا ً عن كل فدان من األراضى الصالحة للزراعة ،ومائة
جنيه سنويا ً عن كل فدان من أراضى الحدائق التى يصدر بتحديدها وقواعد اإلعفاء
منها كليا ً أو جزئيا ً قرار من وزير الزراعة .
وتستحق المبالغ المشار إليها ( بالبند ج ) عللى مسلتغلى األراضلى وللو كلانوا ملن
األشخاص اإلعتبارية العامة .
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د  -مبلغ يعادل نصف رسوم تراخيص مراكب الصيد بكافة أنواعها .
ه  -خمسللة جنيهللات عللن كللل وحللدة قياسللية ( قنطللار ،إردب  ،طللن ) مللن المحاصلليل
الزراعيللة التللى يللتم تصللريفها عللن طريللق القطللاع الحكللومى والقطللاع العللام وقطللاع
األعمال العام  ،ويصدر قرار ملن اللوزير المخلتص بتحديلد المحاصليل التلى يلؤدى
عنها هذا المبلغ والوحدة القياسية التى يتم التعامل على أساسها.
وتدرج بموازنة الهيئلة إعتملادات ماليلة سلنوية تسلاوي حصليلة هلذه الرسلوم ( المشاار
اليها بالبنود من أ الاي ه )  ,وتسلددها وزارة الماليلة إعتبلاراً ملن السلنة الماليلة التاليلة
لتاريخ العمل بهذا القلانون مقابلل تحصليل الحصليلة المشلار إليهلا بمعرفتهلا مباشلرة أو
عن طريق الجهات المعنية.
و  -اإلعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها.
ز  -نسبة  %02مما يقضى به من غرامات وفقا ً ألحكام هذا القانون.
ح  -ريع إستثمار هذه األموال.
مادة ( ) 00
سادسا  :الحسابات الشخصية للعمالة غير المنتامة السابق خضوعها ألحكام قانون التأمين
اإلجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم  221لسنة : 2000
 - 0تودع بالحساب الشخصى للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبند (  )0من المادة ( )58من هذا
القللانون (العمالااة غياار المنتامااة السااابق خضااوعها ألحكااام قااانون التااأمين اإلجتماااعي
الشااامل الصااادر بالقااانون رقاام  221لساانة  )2000نسللبة  %05م لن إجمللالى مللا أداه
المللؤمن عليلله مللن اشللتراكات خللالل كللل سللنة ماليللة وذلللك خصللما ً مللن الحسللاب الخللاص
المشللار إليلله بالمللادة ( )60مللن هللذا القللانون (الصااندوق الخاااص بالعمالااة غياار النمطيااة
والموسمية وغير المنتامة ) .
 - 0فى حالة حدوث وفلاة الملؤمن عليله أو ثبلوت عجلزه الكاملل خلالل ملدة سلريان إشلتراكه
يكون من حقه أو المسلتحقين عنله بحسلب األحلوال – باإلضلافة إللى حقوقله التأمينيلة –
المعاش األساسى المقرر وفقا ً ألحكام هذا القانون ( 210300جنيه للمعاشات المستحقة
حتي  1022/0/00و  200جنيها للمعاشات المستحقة من  – 1022/0/2راجع بناد
 10من المادة  ، ) 0وفي هذه الحالة ال تسري بشأنه حكم المادة ( )09من هذا القلانون
( رفع الحد األدني للمعاش ) .
مادة ( ) 00
 - 0تسرى فى شأن الحسابات المشار إليها فى هذا الباب أحكام المادة ( )05من هذا القلانون
( فحللص المرك لز المللالى لصللندوق التأمينللات اإلجتماعيللة والمعاشللات دوري لا ً مللرة علللى
األقل كل خمس سنوات ،وذلك بمعرفة خبير إكتوارى أو أكثر ) .
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 - 12المستحقون للمعاش
مادة ( ) 00
أوال  :الشروط العامة لالستحقاق :
 - 0إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقا ً
لونصبة المحددة بالجدول الخاص بالمادة رقم ( )00بتوزيع المعاش على المستحقين
إعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة .
 - 0يشترط لإلستحقاق فى المعاش أال يكون المستحق قد صدر حكم نهائى بإدانته بقتلل الملؤمن
عليلله أو صللاحب المعللاش أو اإلشللتراك فللى قتللله عمللداً  .وذلللك فللى غيللر حللاالت الللدفاع
الشرعى.
مادة ( ) 00
ثانيا  :الشروط الخاصة لالستحقاق :
 – 2األرمل :
ً
ً
أ  -الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى .
ب  -أال يكون األرمل متزوجا ً بأخرى .
 – 1األرملة :
ً
ً
الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى .
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون :
أ  -الحاالت التى يتعذر اإلثبات بها بغير ذلك .
ب  -الوسائل األخرى التى يجوز اإلثبات بها.
مادة ( ) 00
 – 0االبن :
أال يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ,
وإستثناء من ذل يستمر إستحقاق المعاش فى الحاالت اتتية :
أ  -العاجز عن الكسب.
ب – الطالب :
( )2بإحدى مراحل التعليم التى :
(أ) تجاوز مرحلة التعليم المتوسط .
(ب) التجللاوز مرحلللة الحصللول علللى مؤهللل الليسللانس أو البكللالوريوس أو مللا
يعادلها .
( )0أن يكون متفرغا ً للدراسة .
( )0عدم بلوغ سن السادسة والعشرين .
ج – الحاصااال علاااى منهااال متوساااط أو منهااال عاااال ال يجااااوز مرحلاااة الليساااانس أو
البكالوريوس :
( )0خالل سنتين من تاريخ الحصول على المؤهل .
( )0أال يكون قد ألتحق بعمل أو زاول مهنة خالل مدة السنتين المشار إليهما.
( )0عدم بلوغ سن السادسة والعشرين .
 – 0البنت :
أ  -أال تكون متزوجة  ،وذلك دون إخالل بحكم المادة  00من هذا القانون
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( اسللتمرار الهيئللة فللى صللرف المعللاش المسللتحق لإلبللن العللاجز عللن الكسللب ,واألخ
العللاجز عللن الكسللب ,واإلبنللة واألخللت الللذين تلم قطللع معاشللهم لبلللوغهم سللن قطللع
المعللاش ,وكللذلك اإلبللن أو األخ الللذى يثبللت عجللزه عللن الكسللب ,وكللذلك اإلبنللة أو
األخت التى طلقت أو ترمللت وذللك وفقل ًا للقواعلد والشلروط التلى تحلددها الالئحاة

التنفيذية لهذا القانون خصم ًا من المبالغ المخصصة فى الموازنة العامة للضمان
اإلجتماعى ) .

ب  -أال تكون قد ألتحقت بعمل أو زاولت مهنة .
ج  -عدم بلوغ سن السادسة والعشرين .
مادة ()00
 – 0األخ :
أ – مثل االبن .
ب  -أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش له.
 – 0األخت :
أ – مثل البنت .
ب  -أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لها.
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الالزمة إلثبات اإلعالة3
مادة ( ) 00
ثالثا  :حدود الجمع بين المعاشات :
 - 0مع مراعاة أحكام المادة ( )09من هذا القانون ( رفع الحد األدني للمعاش )  ،إذا توافرت
فى أحد المستحقين شروط اإلستحقاق ألكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فال
يستحق منها إال معاش واحد وتكون أولوية اإلستحقاق وفقا للترتيب اتتى :
أ  -المعاش المستحق عن نفسه.
ب  -المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
ج  -المعاش المستحق عن الوالدين.
د  -المعاش المستحق عن األوالد.
ه  -المعاش المستحق عن اإلخوة واألخوات.
 - 0إذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات ملن فئلة واحلدة فيسلتحق
المعاش األسبق فى االستحقاق.
 - 0إذ نقص المعاش المستحق وفقا ً لما تقدم عن المعاش اآلخر يؤدى إليه الفرق.
مادة ( ) 02
إسااتثناء ماان حكاام المااادة (  ) 00ماان هااذا القااانون (حللدود الجمللع بللين المعاشللات ) يجمااع
المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات وفقا ً لما يلى :
رابعا  :االستثناءات علي حدود الجمع بين المعاشات :
 -0يجمع اإلبن واإلبنة بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون حدود .
 - 0يجملل ع األرمللل أو األرملللة بللين المعللاش المسللتحق للله عللن الللزوج أو الزوجللة والمعللاش
المستحق له عن نفسه دون حدود .
 -0يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد ,وذلك دون حدود.
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خامسا  :االستثناءات علي حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة :
يجمع األرمل أو األرملة بين المعاش المستحق له عن الزوج أو الزوجة والدخل من العملل أو
المهنة دون حدود.
مادة ( ) 01
سادسا  :تاري قطع المعاش :
يقطع المعاش عن المساتحق مان أول الشاهر التاالى للشاهر الاذى تتحقاق فياه إحادى الوقاائع
اتتية:
 - 0اإللتحاق بعمل أو مزاولة مهنة .
 - 0زواج األرمل أو األرملة أو البنت أو األخت .

سابعا  :منحة القطع لالبن والبنت :
 - 0تصرف لإلبن أو اإلبنة فى حالة قطع معاشهما منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقلداره
مائتا جنيه .
 - 0التصرف هذه المنحة إال لمرة واحدة .
 - 0تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد صرف هذه المنحة.

محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net

المالمح الرئيسية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  135لسنة 0202
212/59

نوفمبر 1021

مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

 - 11الحقوق اإلضافية
مادة ( ) 00
أوال  :استمرار صرف المعاش المستحق لإلبن واألخ العاجز عن الكسب ,اإلبنة واألخت الذين تم قطع
معاشهم لبلوغهم سن قطع المعاش ,وكذل اإلبن أو األخ الذى يثبت عجزه عن الكسب ,وكذل
اإلبنة أو األخت التى طلقت أو ترملت بعد وفاة المنمن عليه أو صاحب المعاش :
 - 2مااع عاادم اإلخااالل بشااروط إسااتحقاق اإلباان واإلبنااة غياار المتزوجااة واألخ واألخاات للمعاااش
تستمر الهيئة فى صرف المعاش المستحق في الحاالت اتتية :
أ  -لإلبن واألخ العاجز عن الكسب  ،ولإلبنة واألخت اللذين تلم قطلع معاشلهم لبللوغهم سلن
قطع المعاش .
ب  -لإلبللن أو األخ الللذى يثبللت عجللزه عللن الكسللب  ،و لإلبنللة أو األخللت التللى طلقللت أو
ترملت
ً
وذلك وفقا ً للقواعد والشروط التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القلانون خصلما ملن المبلالغ
المخصصة فى الموازنة العامة للضمان اإلجتماعى .
 -1يتحدد قيمة هذا المعاش كما يلي :
أ  -نصيب اإلبن واإلبنة واألخ واألخت بحسب األحوال وقت قطع معاشهم .
ب  -نصيب اإلبنة واألخت فى المعاش فى تاريخ طالقها أو ترملها .
ج  -نصيب اإلبن واألخ فى تاريخ ثبوت العجز.
مادة ( ) 00
ثانيا  :منحة الوفاة :
 - 0ع ند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف مبلغ يساوى األجر أو المعاش المسلتحق
عن شهر الوفاة والشلهرين التلاليين ,باإلضلافة إللى األجلر المسلتحق علن أيلام العملل خلالل
شهر الوفاة .
 - 0تلتزم بهذا المبلغ الجهة التى كانت تصلرف األجلر أو التلى تلتلزم بصلرف المعلاش حسلب
األحوال.
 - 0تصرف هذه المبال :
أ  -لورمل أو األرملة بحسب األحوال .
ب  -فى حالة عدم وجود أيهملا تصلرف للووالد اللذين تتلوافر فلى شلأنهم شلروط إسلتحقاق
المعاش .
ج  -فى حالة عدم وجود األوالد تصرف هذه المبالغ للوالدين أو أحدهما .
د  -فللي حالللة عللدم وجودهمللا تصللرف لإلخللوة واألخللوات الللذين تتللوافر فللي شللأنهم شللروط
إستحقاق المعاش .
ثالثا  :نفقات الجنازة :
 - 0عند وفاة صاحب المعاش  ،تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع
معاش شهرين بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه .
 - 0تصرف لورمل أو األرملة  ،فإذا لم يوجد صرفت ألرشد األوالد أو ألى شخص يثبت قيامه
بصرف نفقات الجنازة.
 - 0يجب أن يتم صرف هذه النفقات خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ تقديم الطلب.
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مادة ( ) 00
رابعا  :إعانة الفقد :
 - 0مع مراعاة حكم المادة ( )04من هذا القانون (الحساب التكافلي  :في جميع األحلوال يكلون
الحد األقصى للحدود الدنيا التي يكفلها هذا الحساب منسوبا ً إلى أجر إشتراك ال يجلاوز 65
مثل متوسط صافي األجور على المستوى القومي (متوسط صافي األجاور علاى المساتوى
القومي  0100جنيها سنويا  ،ويكون المتوساط الشاهرج هاو  000300جنياه شاهريا –
راجع بند  10من المادة  ، )0وبالتالي يكون الحد األقصي للحدود الدنيا التاي يكفلهاا هاذا
الحساب هاو منساوبا الاي أجار اشاترا اليجااوز  00000300 = 00 × 000300جنياه
شهريا )  ،يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانلة شلهرية
تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بإفتراض وفاته.
 - 0تصرف إعتباراً من أول الشهر الذى فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أوحكماً.
 - 0إذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر اإلعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين
إصابات العمل ,والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
 -4تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءات الواجب إتخاذها إلثبات حالة الفقد.
 - 5إذا عثر عللى الملؤمن عليله أو صلاحب المعلاش حيلا ً فيعتبلر صلحيحا ً ملا صلرف ملن مبلالغ
إعانة الفقد إلى المستحقين عنه إذا ثبت من تحقيق السلطات المختصة أن الفقد كلان لسلبب
خارج عن إرادته ,وفى غير ذلك يكون للهيئة أن تسترد هذه المبالغ وفقا ً لإلجراءات التلى
تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 3
 - 6بعللد مضللى المللدد المنصللوص عليهللا فللى المرسللوم بقللانون رقللم  05لسللنة  0909المعللدل
بالقانون رقم  0لسنة  , 0226أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما ً يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ
إنتهاء الخدمة وذلك فى تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقا ً ألحكام هذا القانون .
 - 0تعتبر اإلعانة السابق صرفها معاشا ً منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها .
 - 8تصللرف المبللالغ المنصللوص عليهللا فللى الفقللرة األولللى مللن المللادة السللابقة (منحااة الوفاااة )
للمستحقين لها الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ إنقضاء مدد الفقد المشار إليها  ,أو فلى
تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية .
مادة ( ) 00
خامسا  :اعانة العجز :
 – 2مستحقي اعانة العجز :
أ  -صاحب معاش العجز الكامل المستديم .
ب  -الولد العاجز عن الكسب .
 – 1شروط استحقاق اعانة العجز :
إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام
بأعباء حياته اليومية.
 – 0تقدير اعانة العجز :
تقدر إعانة العجز بـ ( )%02شهريا ً من قيمة ما يستحقه مستحق االعانة من معاش .
 - 0ايقاف اعانة العجز :
يوقف صرف اإلعانة فى حالة :
أ  -اإللتحاق بعمل أو مزاولة مهنة .
ب  -زوال الحالة وفقا ً لما تقرره اللجنة المشار إليها .
ج  -الوفاة .
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مادة ( ) 00
سادسا  :رصيد الحساب الشخصي في حاالت خاصة :
 - 2وفاة المنمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش :
ً
فللى حالللة وفللاة المللؤمن عليلله دون وجللود مسللتحقين للمعللاش طبقلا ألحكللام هللذا القللانون ,
يصاارف للورثاااة الشااارعيين  %00مااان إجمااالى الرصااايد القاااائم بالحسااااب الشخصاااى
لتأمين:
الشيخوخة والعجز والوفاة .
 - 1هجرة المنمن عليه أو مغادرة المنمن عليه األجنبي البالد بصفة نهائية :
في حالة :
أ  -هجرة المؤمن عليه .
ب  -مغادرة المؤمن عليه األجنبي البالد بصفة نهائية .
يصرف له :
أ  -كامل رصيده في الحساب الشخصي لتأمين :
( )0البطالة .
( )0مكافأة نهاية الخدمة .
ب  %92 -من رصيده القائم بالحساب الشخصي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
 - 0فااى جميااع األحااوال يللؤدى مايجللاوز النسللب المشللار إليهللا إلللى الحسللاب التكللافلى الخللاص
بتأمين بالشيخوخة والعجز والوفاة .
مادة ( ) 00
سابعا  :التعويض االضافي :
 – 2حاالت االستحقاق :
يستحق مبل التعويض اإلضافي في الحاالت اتتية :
أ  -إنتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي .
ب  -إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة .
ج  -وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش .
 – 0تحديد قيمة التعويض :
ً
أ  -يكون التعويض معادال لنسبة من األجر السنوي تبعا ً لسن صاحب المعاش في تاريخ
الوفاة وفقا ً للجدول الخاص بالمادة رقم ( )08بتحديد نسبة مبلغ التعويض اإلضافي 3
ب  -بالنسبة لحاالت العجز الجزئي يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة (أ) السابقة.
ج  -يقصد باألجر السلنوي فلى هلذه الحاللة متوسلط صلافى أجلر اإلشلتراك الشلهري خلالل
السنتين األخيرتين السابقتين على تاريخ إستحقاق المعاش مضروبا ً في إثنى عشر.
د  -في جميع األحوال ال تزيد قيمة هذا التعلويض عللى  65مثلل متوسلط صلافي األجلور
على المستوى القومي (متوسط صافي األجور على المستوى القومي  0100جنيها
سنويا  ،ويكون المتوسط الشهرج هو  000300جنيه شهريا – راجع بند  10مان
المادة . )0
مادة ( ) 00
ثامنا  :االستبدال :
 - 2يجوز للمنمن عليه طلب إستبدال جزء من حقوقه القائمة بحسااباته الشخصاية وذلا فاى
الحدود اتتية :
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أ  -كامل الرصيد القائم بحساب مكافأة نهاية الخدمة.
ب  -الرصيد القائم فلي حسلاب تلأمين البطاللة الزائلد عللى المبلالغ الالزملة لصلرف تعلويض
بطالة عن مدة  00شهراً.
ج  -الرصيد القائم بحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والذي يزيد على المبالغ الالزمة
للحصول على معاش ال تقل نسبته عن  %62من متوسط أجر اإلشتراك علن السلنتين
األخيرتين.
 - 0للمستبدل في أي وقت طلب تصفية اإلستبدال .
 - 0يفرض رسم مقداره عشرة جنيهلات علن كلل إسلتبدال تقلوم الهيئلة بخصلمه ملن رأس الملال
المستبدل.
 -0تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون :
أ  -كيفية سداد هذه المبالغ .
ب  -األقساط المستحقة .
ج  -مدة السداد بما ال يجاوز تاريخ بلوغ سن التقاعد .
د  -المبالغ المطلوب ردها مقابل التصفية .
ه  -كيفية تسوية المبالغ المستبدلة .
و  -األقساط التى تم سدادها بين الحسابات المختلفة .
 - 0في جميع األحوال يوقف سداد األقساط في الحاالت اتتية :
أ  -وفاة المؤمن عليه .
ً
ً
ب  -عجز المؤمن عليه عجزا كامال .

( )0ملخص قواعد تحديد
الحقوق التأمينية
و
أجر التسوية
الذج يحدد علي أساسه الحق أوالحد األدني
بحسب األحوال
نوع
التأمين
الشيخوخة
والعجز
والوفاة

نوع االستحقاق

قاعدة الحساب
()2

المعاش الشخصى
الممول

المعاش المبكر

يسوى المعاش
الشخصى الممول
شهريا ً فى جميع
الحاالت على أساس
مجموع رصيد المؤمن
عليه فى حسابه
الشخصى بمكونيه
اإلعتبارى والمالى
مقسوما ً على قيمة دفعة
الحياة وفقا ً لسن المؤمن
عليه في تاريخ واقعة
إستحقاق المعاش
يشترط أن يكون فى

متوسط األجور على
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أجر التسوية
( )1

متوسط أجر

مالحاات

أيهما أقل3
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 - 2إنتهاء خدمة
المنمن عليه :
 للعجز الجزئىالمستديم
 للعجز الكاملالمستديم
 للوفاة - 1ثبوت عجز المنمن
عليه عجزاً كامالً أو
وفاته
خالل سنة ونصف من
تاريخ إنتهاء الخدمة
وقبل بلوغ سن التقاعد

نوفمبر 1021

حسابه الشخصى ما
يكفى لحصوله على
معاش ال يقل عن
 %52من :

المستوى القومى
 000300جنيه شهريا

اإلشتراك عن

يكون الحد األدني

 %00من متوسط أجر
اإلشترا عن السنتين

 %05من
متوسط األجور
على المستوى
القومى

األخيرتين

بمراعاة الحد األقصى
للحدود الدنيا التي يكفلها
هذا الحساب

الحد األقصى للحدود
الدنيا التي يكفلها هذا
الحساب منسوبا ً إلى
أجر إشتراك ال يجاوز
 65مثل

متوسط صافي األجور
على المستوى القومي
 686.60جنيه شهريا
أي أن الحد األدني
 %65ينسب الي
أجر اشتراك اليجاوز
= 65 × 686.60
44600.55
جنيه شهريا

للهيئة أن تؤدى للمنمن
عليه عند تقاعده مبلغ

يشترط أن يكون رأس
المال الكلي الباقي في
هذا الحساب يكفي
للحصول علي معاش
اليقل عن  %52من:

متوسط األجور على
المستوى القومى
 000300جنيه شهريا

المعاش األساسي

تتحدد قيمته فى بداية
كل سنة مالية للدولة
بواقع  %08من :

متوسط صافي األجور
على المستوى القومى
 686.60جنيه شهريا

مقطوع من الحساب
الشخصى الخاص
بالشيخوخة والعجز
والوفاة

السنتين
األخيرتين

أيهما أكبر

 858.00جنيه
شهريا

أي :

أ – الحد
األقصي للحد
األدني =
44600.55
× = %65
09200.82
جنيه
ب –وال يقل
الحد األدني
عن =
858.00
× = %05
004.58
جنيه
متوسط أجر
اإلشتراك عن

أيهما أكبر

السنتين
األخيرتين

وبما ال يقل
عن قيمة
المعاش
الشهرى
المستحق وفقا ً
لقانون
الضمان
اإلجتماعى
رقم  02لسنة
( 0900حل

محله القانون
رقم ()000
لسنة 0202م
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ناام
المكافأة

اصابات
العمل

نوفمبر 1021

اعتبار ًا من
/02/0
0202م)
يخصم من هذا الرصيد
ما قد يلزم إلستكمال

التعويض عن األجر
معاش الوفاة والعجز
الكلي المستديم

المعاش الشخصي
الممول في تأمين
الشيخوخة والعجز
والوفاة فى حالة
إستحقاقه بما اليقل عن
نصف
يعادل

أوال  :المرض العادج:

أجر اإلشتراك
متوسط صافي
أجر اإلشتراك
الشهرى

 %022من
الحد األقصى للحدود
الدنيا التي يكفلها هذا
الحساب منسوبا ً إلى
أجر إشتراك ال يجاوز
 65مثل

تعويض
األجر
ومصاريف
اإلنتقال
فى حالة
المرض

متوسط أجر
اإلشتراك فى
السنة األخيرة

أج الحد
األقصي للحد
األدني =
44600.55
× = %022
44600.55
جنيه

متوسط صافي األجور
على المستوى القومي
 686.60جنيه شهريا
أي أن ال  %022تنسب
الي
أجر اشتراك اليجاوز
= 65 × 686.60
44600.55
جنيه شهريا

أجره اليومى

تعويض األجر
يعادل %05وذلك لمدة
تسعين يوما ً تزداد بعدها
إلى ما يعادل  %85من

المسدد عنه
اإلشتراكات

:

الحد األقصى للحدود
الدنيا التي يكفلها هذا
الحساب منسوبا ً إلى
أجر إشتراك ال يجاوز
 65مثل

ثانيا  :المرض المزمن:

أج الحد
األقصي للحد
األدني =
44600.55
× = %05
00405.06
جنيه
أو
44600.55
× = %85
00908.50
جنيه

متوسط صافي األجور
على المستوى القومي
 686.60جنيه شهريا
أي أن ال  %05و ال
 %85تنسب الي أجر
اشتراك اليجاوز
= 65 × 686.60
44600.55
جنيه شهريا

صافى أجره

تعويض األجر

يعادل  %022من
الحد األقصى للحدود
الدنيا التي يكفلها هذا
الحساب منسوبا ً إلى

متوسط صافي األجور
على المستوى القومي
 686.60جنيه شهريا
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األقصي للحد
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أجر إشتراك ال يجاوز
 65مثل

ثالثا  :إجازة الوضع:

البطالة

الحقوق
االضافية

أي أن ال  %022تنسب
الي
أجر اشتراك اليجاوز
= 65 × 686.60
44600.55
جنيه شهريا

صافى أجرها

تعويض األجر

يعادل  %022من :
الحد األقصى للحدود
الدنيا التي يكفلها هذا
الحساب منسوبا ً إلى
أجر إشتراك ال يجاوز
 65مثل

44600.55
× = %022
44600.55
جنيه

أج الحد
األقصي للحد
األدني =
44600.55
× = %022
44600.55
جنيه

متوسط صافي األجور
على المستوى القومي
 686.60جنيه شهريا
أي أن ال  %022تنسب
الي
أجر اشتراك اليجاوز
= 65 × 686.60
44600.55
جنيه شهريا
متوسط صافي
أجر اإلشتراك
خالل اإلثنى
عشر شهراً
السابقة على
التعطل

تعويض البطالة
 %65عن الشهر
األول وتخفض هذه
النسبة بواقع %0
شهريا ً وذلك من :
الحد األقصى للحدود
الدنيا التي يكفلها هذا
الحساب منسوبا ً إلى
أجر إشتراك ال يجاوز
 65مثل

متوسط األجور على
المستوى القومي
 858.00جنيه شهريا
أي أن النسبة المستحقة
للتعويض ( تتراوح بين
 %65عن الشهر األول
و %00عن الشهر
الثاني عشر ) تنسب الي
أجر اشتراك اليجاوز
= 65 × 858.00
00002300
جنيه شهريا

رصيد تأمين البطالة في
الحساب الشخصي
الذج يصرف للمؤمن
عليه عند تحقق واقعة
استحقاق معاش
الشيخوخة

يخصم من هذا الرصيد
ما قد يلزم إلستكمال

متوسط األجور على
المستوى القومى
 000300جنيه شهريا

إعانة الفقد :
يصرف للمستحقين في
حالة فقد المؤمن عليه
أو صاحب المعاش
إعانة شهرية تعادل ما
يستحقونه عنه من
معاش بإفتراض وفاته

الحد األقصى للحدود
الدنيا التي يكفلها هذا
الحساب منسوبا ً إلى
أجر إشتراك ال يجاوز
 65مثل

متوسط صافي األجور
على المستوى القومي
 686.60جنيه شهريا
أي أن الحد األدني
 %65ينسب الي
أجر اشتراك اليجاوز
= 65 × 686.60
44600.55

المعاش الشخصي
الممول في تأمين
الشيخوخة والعجز
والوفاة بما اليقل عن
 %52من :
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أج الحد
األقصي للحد
األدني =
00002300
× النسبة
المستحقة
للتعويض (
تتراوح بين
 %65عن
الشهر األول
و %00عن
الشهر الثاني
عشر)

متوسط أجر
اإلشتراك عن
السنتين
األخيرتين

أيهما أقل

أي :

أ – الحد
األقصي للحد
=
األدني
44600.55
× = %65
10022300
جنيه
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ب –وال يقل
الحد األدني
عن =
858.00
× = %05
120300
جنيه

جنيه شهريا

التعويض االضافي :
معادالً لنسبة من األجر
السنوي تبعا ً لسن
صاحب المعاش في
تاريخ الوفاة وفقا ً
للجدول الخاص بالمادة
رقم ( )08بتحديد نسبة
مبلغ التعويض اإلضافي

يقصد باألجر السنوي
فى هذه الحالة

في جميع األحوال ال
تزيد قيمة هذا التعويض
على  65مثل متوسط
صافي األجور على
المستوى القومي

االستبدال :
يجوز للمنمن عليه
طلب إستبدال جزء من
حقوقه القائمة
بحساباته الشخصية
وذل فى الحدود اتتية
:
أ  -كامل الرصيد القائم
بحساب مكافأة نهاية
الخدمة.
ب  -الرصيد القائم في
حساب تأمين البطالة
الزائد على المبالغ
الالزمة لصرف
تعويض بطالة عن مدة
 00شهراً.
ج  -الرصيد القائم
بحساب تأمين
الشيخوخة والعجز
والوفاة

متوسط صافى
أجر اإلشتراك
الشهري خالل
السنتين
األخيرتين
السابقتين على
تاريخ إستحقاق
المعاش
مضروبا ً في
إثنى عشر
متوسط صافي األجور
على المستوى القومي

الذي يزيد على المبالغ
الالزمة للحصول على
معاش ال تقل نسبته عن

المالمح الرئيسية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  135لسنة 0202

أي يكون الحد
األفصي
للتعويض
االضافي
× 686.60
= 65
44600.55
جنيه

 %62من
متوسط أجر
اإلشتراك عن
السنتين
األخيرتين.
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 - 10معاملة المنمن عليهم الخاضعين للقوانين أرقام
( )2000/00و ( )2000/200و ()2000/00
الذين طلبوا اإلنتفاع بأحكام القانون رقم  200لسنة 1020
القسم األول
أداء االشتراكات
مادة ( ) 00
أوال  :بالنسبة للمنمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمين االجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام
( )2000/200و (: )2000/00
تتحدد اإلشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه-الخاضع ألى من قانونى التأمين اإلجتماعى رقمى:
( 028 )0لسنة  0906بالتأمين على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم ,
( )0قانون التأمين اإلجتماعى على العاملين المصريين فلى الخلارج الصلـادر بالقلانون رقلم 52
لسنة .0908
الللذي طلللب اإلنتفللاع بأحكللام هللذا القللانون ( قللانون التأمينللات االجتماعيللة والمعاشللات الصللادر
بالقللانون رقللم  005لسللنة  ) 0202وفق لا ً لحكللم المللادة ( )0مللن هللذا القللانون ( قللانون التأمينللات
االجتماعيللة والمعاشللات الصللادر بالقللانون رقللم  005لسللنة  ، ) 0202وذلللك إعتبللاراً مللن أول
الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب اإلنتفاع .
مادة ( )02
ثانيا  :بالنسبة للمنمن عليه الخاضع لقانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  00لسنة
 2000الذج يطلب اإلنتفاع بأحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون
رقم  200لسنة : 1020
 – 2بالنسبة للمنمن عليه الذج اليتجاوز أجر إشتراكه فى التأمين الحد األقصى لهذا األجر
الوارد بقانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  00لسنة  2000عند تقديم طلب
االنتفاع :
فى حالة طلب المؤمن عليه الخاضع ألحكام قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم
 09لسنة  , 0905ولم يتجاوز أجر إشتراكه فى التأمين الحلد األقصلى لهلذا األجلر اللوارد
بالقانون المشار إليه  ،اإلنتفاع بأحكام هذا القانون ( قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  005لسنة : ) 0202
أ  -يلتزم كل من صاحب العمل والمنمن عليه باتتي :
( )0أداء حصته فى اإلشتراكات وفقا ً ألحكام هذا القانون ( قانون التأمينات االجتماعية
والمعاشات الصادر بالقانون رقم  005لسنة : ) 0202
( )0إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب اإلنتفاع .
( )0فى ضوء الحد األقصى القائم ألجر اإلشتراك سنويا ً .
ب  -إذا زادت أجور المؤمن عليه على الحدود القصوى يسري في شأنه حكم المادة التالية (
مادة  ( ) 80البند  1التالي ) 3
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مادة ( ) 01
 - 1بالنسبة للمنمن عليه الذج يتجاوز أجر إشتراكه فى التأمين الحد األقصى لمجموع أجرج
اإلشترا الوارد بقانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  00لسنة  2000عند
تقديم طلب االنتفاع :
تتحدد اإلشتراكات الواجب تحصيلها ملن الملؤمن علليهم الخاضلعين ألحكلام قلانون التلأمين
اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  09لسنة  ,0905الذين طلبوا اإلنتفاع بأحكام هذا القانون
( قلللانون التأمينلللات االجتماعيلللة والمعاشلللات الصلللادر بالقلللانون رقلللم  005لسلللنة )0202
وتتجاوز أجورهم التأمينية الحد األقصى لمجموع أجري اإلشتراك الوارد بالقلانون المشلار
إليه ( قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقلم  09لسلنة  ) 0905عنلد تقلديم طللب
اإلنتفاع  ,بإحدى الطريقتين اتتيتين :
أ  -وفقا ً لرغبة المؤمن عليه .
ب  -بما ال يجاوز ثالثة أمثال هذا الحد .
الطريقة األولي :
أ  -يلتزم صاحب العمل والمنمن عليه بأداء اإلشتراكات :
( )0وفقللا ً للنسلل ب الللواردة بقللانون التللأمين اإلجتمللاعى المشللار إليلله ( قااانون التاااأمين
اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  00لسنة . )2000
ً
( )0منسوبة للحدود القصوى ألجور اإلشتراك الواردة به سنويا .
ب  -يلتزم المنمن عليه ب :
ً
( )0أداء حصللته وحصللة صللاحب العم لل مللن اإلشللتراكات المسللتحقة وفق لا ألحكللام هللذا
القانون ( قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  005لسلنة
. )0202
( )0عن القدر الزائد على الحدود القصوى ألجور اإلشتراك المشار إليها أو عللى جلزء
منها وفقا ً لما يحدده المؤمن عليه.
الطريقة الثانية :
أ  -يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء اإلشتراكات :
( )0إعتباراً من الشهر التالى لتقديم طلب اإلنتفاع .
( )0وفقا ً ألحكام هذا القانون ( قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصلادر بالقلانون
رقم  005لسنة . )0202
( )1مع مراعاة أن :
(أ) يكون إلتزام صاحب العمل بأداء حصته من اإلشتراكات بما يساوى  %005من
أجللر اإلشللتراك وفق لا ً لقللانون التللأمين اإلجتمللاعى المشللار إليلله ( قللانون التللأمين
اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  09لسنة  )0905فلى ضلوء الحلدود القصلوى
الواردة به سنويا ً .
(ب) يلتزم المؤمن عليه بأداء حصته عن الحد األقصى المشار إليه .
ب  -يلتزم المؤمن عليه بأداء حصته وحصة صاحب العمل عن القدر الزائد علن هلذا الحلد
األقصى أو جزء منه.
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( )0أمثلة تطبيقية
القسم األول
المنمن عليهم لدج الغير ( بالقطاع الخاص )
وفقا لقانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم  00لسنة 2000
الذين يطلبون االنتفاع
بقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  200لسنة 1020
أوال  :المنمن عليهم الذين لم تتجاوز أجورهم الحد األقصي ألجرج االشترا األساسي والمتغير
األجر الفعلي

نوع
األجر
أساسي
متغير
االجمالي

قيمة

أجر
االشترا

جنيه
0850

جنيه
2852

0900

2922

2000

2000

القانون  00لسنة 2000
حصة العامل
حصة صاحب العمل
االشترا
النسبة
االشترا
النسبة
الشهرج
الشهرج
جنيه
%
جنيه
%
009
04
000
06
04

00

006

القانون  200لسنة 1020
حصة العامل
حصة صاحب العمل
االشترا
النسبة
االشترا
النسبة
الشهرج
الشهرج
جنيه
%
جنيه
%

أجر
االشترا
جنيه

299

()120

000

12

1750

()2

00030

22

()2

()20130

( )2تتضمن العالج والرعاية الطبية

ثانيا  :المنمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد األقصي ألجرج االشترا األساسي والمتغير
 – 2الطريقة األولي
األجر الفعلي
قيمة
نوع األجر

أجر
االشترا

القانون  00لسنة 2000
حصة العامل
حصة صاحب العمل
االشترا
النسبة
االشترا
النسبة
الشهرج
الشهرج
جنيه
%
جنيه
%
009
04
000
06
299
00
006
04

أجر
االشترا

القانون  200لسنة 1020
حصة العامل
حصة صاحب العمل
االشترا
النسبة
االشترا
النسبة
الشهرج
الشهرج
جنيه
%
جنيه
%
2009.22
04
000
06
2299.22
00
006
04
2008.22
400
()0
0040.52
00

جنيه
جنيه
جنيه
أساسي
2852
2852
4222
متغير
2922
2922
0222
()120
000
االجمالي
0052
االنتفاع
4052
0000
2000
0000
الجملة
( )2ال تتضمن العالج والرعاية الطبية ( صاحب العمل  %2 :اصابة  %0 +مرض – العامل  %2مرض )

()2000300

000

 – 1الطريقة الثانية
األجر الفعلي
قيمة
نوع األجر

أساسي
متغير
االجمالي
االنتفاع
 2310حد
أقصي 00
الباقي
الجملة

جنيه
4222
0222

أجر
االشترا
جنيه
852
922

القانون  00لسنة 2000
حصة صاحب العمل
االشترا
النسبة
الشهرج
جنيه
%
000
06
006
04

حصة العامل
االشترا
النسبة
الشهرج
جنيه
%
009
04
299
00

000

أجر االشترا
جنيه

()120
0052.2
2400.5
0080.5

0000

القانون  200لسنة 1020
حصة العامل
حصة صاحب العمل
االشترا
النسبة
االشترا
النسبة
الشهرج
الشهرج
جنيه
%
جنيه
%

00
00

0800.5
000030

2000

( )2تتضمن العالج والرعاية الطبية ( صاحب العمل  %2 :اصابة  %0 +مرض – العامل  %2مرض )

()0
()0

060.52
204.00
440.80

00
02
00

002300

()0

2090.52
2240.05
2006.05

()0

0209.00

()0

()2100301

( )1ال تتضمن العالج والرعاية الطبية ( صاحب العمل  %2 :اصابة  %0 +مرض – العامل  %2مرض )
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القسم الثاني
المنمن عليهم لدج الغير
المنتفعون بقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  200لسنة 1020
األجر الفعلي
نوع األجر

قيمة

القانون  200لسنة 1020
حصة صاحب العمل
االشترا
النسبة
الشهرج
جنيه
%
()0
2060.5
00
()0
2000.5
00

أجر االشترا

جنيه
جنيه
االجمالي
0052
6222
4052
200030
0000
0000
( )2تتضمن العالج والرعاية الطبية ( صاحب العمل  %2 :اصابة  %0 +مرض – العامل  %2مرض )

حصة العامل
االشترا
النسبة
الشهرج
جنيه
%
()0
090.5
00
()0
405.2
02

()02030

( )1ال تتضمن العالج والرعاية الطبية ( صاحب العمل  %2 :اصابة  %0 +مرض – العامل  %2مرض )

القسم الثالث
ملخص عام

قبل
وبعد
طلب
االنتفاع

في ال 00
فى ال
200

القسم األول
المنمن عليهم لدج الغير ( بالقطاع الخاص )
وفقا لقانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم  00لسنة 2000
الذين يطلبون االنتفاع
بقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  200لسنة 1020
ثانيا  :المنمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد األقصي ألجرج
أوال  :المنمن عليهم الذين لم
االشترا األساسي والمتغير
تتجاوز أجورهم الحد األقصي
ألجرج االشترا األساسي
 – 1الطريقة الثانية
 – 2الطريقة األولي
والمتغير
 0000جنيه
 0000جنيه
 2000جنيه
حصة العامل
حصة صاحب
حصة العامل
حصة صاحب
حصة العامل
حصة صاحب
العمل
العمل
العمل
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه

000300
000300

()120300
()201300

000300
000300

()0120300
()2000300
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000300
002300

()0120300
()2100301

القسم الثاني
المنمن عليهم لدج الغير
المنتفعون بقانون التأمينات
االجتماعية والمعاشات الصادر
بالقانون رقم  200لسنة 1020

 0000جنيه
حصة العامل
حصة صاحب
العمل
جنيه
جنيه

---2000300

()----
()020300
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القسم الثاني
تسوية الحقوق التأمينية
مادة ( ) 00
أوال  :بالنسبة للمنمن عليهم السابق خضوعهم ألى من القانون رقم  200لسنة  2000بشأن
التأمين علي أصحاب األعمال ومن فى حكمهم ,والقانون رقم  00لسنة  2000بشأن التأمين
على العاملين المصريين بالخارج :
تسوى الحقوق التأمينية للمنمن عليهم السابق خضوعهم ألى من :
 - 0القانون رقم  028لسنة  0906بشأن التأمين علي أصحاب األعمال ومن فى حكمهم .
 -0القانون رقم  52لسنة  0908بشأن التأمين على العاملين المصريين بالخارج .
وفقا لآلتي :
 - 2عاان الماادة السااابقة علااى طلااب اإلنتفاااع بأحكللام هللذا القللانون ( قللانون التأمينللات االجتماعيللة
والمعاشات الصادر بالقانون رقم  005لسلنة  )0202وفقلا ً ألحكلام القلانونين المشلار إليهملا
بحسب األحوال بمراعاة اتتي :
ً
أ  -زيااادة أجاار التسااوية بنسللبة  %0سللنويا مللن تللاريخ طلللب اإلنتفللاع حتللى تحقللق واقعللة
إستحقاق الحقوق التأمينية .
ب  -بما ال يجاوز فئة دخل اإلشتراك األخيرة قبل تقديم طلب اإلنتفاع .
 - 0تسللوى الحقللوق التأمينيللة عللن المللدة التاليللة لهللذا الطلللب وفقلا ً ألحكللام هللذا القللانون ( قللانون
التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  005لسنة . )0202
مادة ( ) 00
ثانيا  :بالنسبة للمنمن عليهم السابق خضوعهم ألحكام قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانـون
رقم  00لسنة : 2000
تسوى الحقوق التأمينية بالنسبة للمؤمن عليهم السابق خضوعهم ألحكام قانون التأمين اإلجتماعى
الصادر بالقانـون رقم  09لسنة  0905وفقا ً لآلتي :
 - 0بالنسبة للمنمن عليهم :
أ  -المشار إليهم فى المادة ( ( )80المؤمن عليه الذي اليتجاوز أجر إشتراكه فى التلأمين
الحد األقصى لهذا األجر الوارد بقانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقلم 09
لسنة  0905عند تقديم طلب االنتفاع ) 3
ب  -المشلار الليهم فلي البنلد ( )0ملن الملادة ( )80ملن هلذا القلانون ( الملؤمن عليله اللذي
يتجاوز أجر إشلتراكه فلى التلأمين الحلد األقصلى لمجملوع أجلري اإلشلتراك اللوارد
بقانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقلم  09لسلنة  0905عنلد تقلديم طللب
االنتفاع واختار الطريقة الثانية ألداء االشتراكات ) .
يتم تسوية حقوقهم التأمينية وفقا لما يلي :
( )0تسوى الحقوق التأمينية عن المدة السابقة على طلب اإلنتفاع بأحكام هذا القانون
( قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقلم  005لسلنة )0202
وفقللا ً ألحكللام قللانون التللأمين اإلجتمللاعى المشللار إليلله ( قللانون التللأمين اإلجتمللاعى
الصللادر بالقللانون رقللم  09لسللنة  , )0905مللع مراعللاة زيللادة أجللر التسللوية بنسللبة
تساوى الزيادة المتحققة فى متوسلط األجلر التلأمينى وذللك ملن تلاريخ طللب اإلنتفلاع
حتى تحقق واقعة إستحقاق الحقوق التأمينية .
()0تسوى الحقوق التأمينية عن المدة التالية لطلب اإلنتفاع وفقا ً ألحكام هذا القانون
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( قلللانون التأمينلللات االجتماعيلللة والمعاشلللات الصلللادر بالقلللانون رقلللم  005لسلللنة
 )0202وبما اليجاوز الحدود القصوى فى قانون التأمين اإلجتماعى المشار إليه (
قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  09لسنة . )0905
 - 0بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البند ( )0من المادة ( )80من هذا القانون (المؤمن
عليه الذي يتجاوز أجر إشتراكه فى التأمين الحد األقصى لمجموع أجري اإلشتراك
الوارد بقانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  09لسنة  0905عند تقديم طلب
االنتفاع واختار الطريقة األولي ألداء االشتراكات ) .
يتم تسوية حقوقهم التأمينية وفقا لما يلي :
( )0تسوى الحقوق التأمينية وفقا ً ألحكام قانون التأمين االجتماعى المشار إليه ( قانون
التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  09لسنة  ) 0905وذلك بما ال يجاوز
الحدود القصوى ألجور اإلشتراك الواردة به .
( )0تسوى الحقوق التأمينية وفقا ً ألحكام هذا القانون ( قانون التأمينات االجتماعية
والمعاشات الصادر بالقانون رقم  005لسنة  ) 0202بالنسبة للقدر الزائد على الحدود
القصوى المشار إليها.
وفى جميع األحوال :
 - 0يجمع صاحب المعاش بين كل من الحقوق التأمينية عن كال المدتين دون حدود .
 - 0يراعي عدم تكرار اإلنتفاع بالحدود الدنيا المكفولة في كال القانونين.
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 - 10االعفاء من الضرائب والرسوم
مادة ( ) 01
ً
 - 0تعفى قيمة اإلشتراكات المستحقة وفقا ً ألحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.
 - 0تعفى اإلستمارات والنماذج والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعلات
وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
مادة ( ) 00
ً
 - 0تعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها اإلستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من
جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة العامة على المبيعات.
 - 4تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة من الخضوع ألحكام القوانين الخاصة باإلشراف والرقابة على
هيئات وشركات التأمين.
مادة ( ) 00
 - 5تعفى الحقوق والمبالغ التى تؤدى وفقا ً ألحكام هذا القانون من الخضوع لجميع الضرائب والرسوم.
مادة ( ) 00
 - 6تعفلى ملن الرسلوم القضلائية فلى جميلع درجللات التقاضلى اللدعاوى التلى ترفعهلا الهيئلة أو المللؤمن
عليهم أو أصحاب المعاشات أو المسلتحقون طبقلا ً ألحكلام هلذا القلانون ,ويكلون نظرهلا عللى وجله
اإلستعجال ,وللمحكمة فى جميع األحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبال كفالة.
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 - 10اجراءات ومستندات الصرف وتاري االستحقاق
مادة ( ) 01
 - 0تلتزم الهيئة بإخطار المؤمن عليه كتابة ببلوغه سن التقاعد بمدة ال تقل علن سلتة أشلهر قبلل بلوغله
هذه السن .
 - 0تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا اإلخطار.
ً
 – 0توافي الهيئة المؤمن عليه بنموذج طلب صرف معاشه  ،وما قد يكون الزما من مستندات.
 - 4يلتزم المؤمن عليه بإستيفاء نموذج طلب صرف المعاش  ،وبإرفاق كافة المستندات الالزمة
للصرف إذا ما توافرت بشأنه إحدى حاالت اإلستحقاق.
 - 5يستحق المؤمن عليه المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى توافر فيه سبب اإلستحقاق  ,ويستحق فى
الحاالت المنصوص عليها فلى البنلد ( )0ملن الملادة ( )00ملن هلذا القلانون ( طللب الملؤمن عليله
صرف حقوقه التأمينية قبل بلوغه سن التقاعد :
( )0إذا بلغت مدة إشتراكه ثالثين سنة على األقل .
( )0أو بلغ سن الخامسة والخمسين ) .
إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف.
مادة ( ) 00
 - 6تحللدد الالئحللة التنفيذيللة لهللذا القللانون الشللروط واإلجللراءات والمسللتندات الالزمللة لتسللوية وصللرف
الحقوق المقررة بهذا القانون.
مادة ( ) 00
ً
 - 0يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أيلة مبلالغ مسلتحقة طبقلا ألحكلام هلذا القلانون فلى
ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب اإلستحقاق  ،وتعتبر المطالبلة بلأى ملن
المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
 - 0إذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه :
أ -يقتصر الصرف على المعاش وحلده ومبلالغ المعاشلات المسلتحقة علن الخملس سلنوات السلابقة
على تاريخ تقديم طلب الصرف .
ب  -يسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ اإلستحقاق .
 - 9ينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا ً إذا تقدم أحلدهم بطللب فلى الموعلد
المحدد.
 - 02يوقف أداء المعاش الذى ال يتم صرفه لملدة سلنتين  ،وعنلد تقلديم طللب ملن صلاحب المعلاش يلتم
إعادة الصرف الدورى وما تم إيقافه خالل فترة اإليقاف.
مادة ( ) 00
 - 00علللى الهيئللة أن تتخللذ كافللة الوسللائل التللى تكفللل تقللدير المعاشللات أو التعويضللات وصللرفها خللالل
أربعللة أسللابيع علللى األكثللر مللن تللاريخ تقللديم المللؤمن عليلله أو المسللتحقين طلب لا ً بللذلك مشللفوعا ً
بالمستندات المطلوبة.
 - 00إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن ذللك الميعلاد إلتزملت الهيئلة بأدائهلا مضلافا ً إليهلا  %0ملن
قيمتها عن كل شلهر يتلأخر فيله الصلرف علن الميعلاد المشلار إليله  ,وبملا ال يجلاوز قيملة أصلل
المستحقات.
 - 00ترجع الهيئة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ اإلضلافية المشلار إليهلا التلى إلتزملت
بها  ،ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقى.
 - 04ال تستحق المبالغ اإلضافية المشار إليها في حاالت المنازعات إال من تاريخ رفع الدعوى.
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مادة ( ) 00
 - 05ال يجوز للهيئة تعديل تقدير الحقوق المقررة بهذا القانون بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الصرف,
 - 06ال تقبل دعوى المطالبة بتعديل تللك الحقلوق بعلد إنقضلاء الميعلاد المشلار إليله  ,وذلا فيماا عادا
الحاالت اتتية :
أ -صدور حكم قضائى نهائى .
ب  -صدور قانون الحق يقرر زيادة الحقوق .
ج  -األخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية .
د  -حاالت الغش والتدليس .
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 - 10ضمانات التحصيل
مادة ( ) 200
 - 0يكلون للمبللالغ المسللتحقة للهيئللة بمقتضللى أحكللام هللذا القلانون إمتيللاز علللى جميللع أمللوال المللدين مللن
منقول وعقار .
 - 0تستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية .
 - 0للهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز اإلدارى .
 - 4يجوز للهيئة تقسيط المبالغ المستحقة وذلك بالشروط واألوضاع التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا
القانون3
مادة ( ) 200
 - 0تضمن المنشأة بجميع عناصرها المادية والمعنوية فى أى يد كانت كامل مستحقات الهيئة.
 - 0يكللون الخلللف مسللئوالً بالتضللامن مللع أصللحاب األعمللال السللابقين عللن الوفللاء بجميللع اإللتزامللات
المستحقة عليهم للهيئة.
 - 0فى حالة إنتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغيلر بلالبيع أو االنلدماج أو الوصلية أو اإلرث أو التنلازل
أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل إليه.
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 - 10طلب بيانات عن الحالة التأمينية
مادة ( ) 201
 - 0يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أيلة بيانلات علن حالتله التأمينيلة مقابلل
سداد رسم ال يجاوز ثالثة جنيهات عن كل طلب .
 -0تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذا الرسم وإجراءات الحصول على هذه البيانات .
 -0ترحل حصيلة هذا الرسم إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة ( )009من هذا القانون (حسلاب
خاص يخصص لصالح العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين اإلجتماعى ) .
 - 4يجوز للهيئة اإلعفاء من هذا الرسم فى الحاالت التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون3
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 - 10البطاقات الدالة علي االشترا بالهيئة
 - 0علللى كافللة أجهللزة الدولللة أن تعلللق التعامللل مللع أصللحاب األعمللال أو المللؤمن عللليهم علللى تقللديمهم
للبطاقات الدالة على اإلشتراك بالهيئة ,
 - 0تحاادد الالئحااة التنفيذيااة لهااذا القااانون  -باإلتفللاق مللع الللوزراء المختصللين  -القواعللد واإلجللراءات
المتعلقة بتطبيق هذا الحكم.
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 - 10االستقطاعات
مادة ( ) 202
 - 0ال يجوز التنلازل أو الحجلز عللى مسلتحقات الملؤمن عليله أو صلاحب المعلاش أو المسلتفيدين للدى
الهيئة .
 - 0إستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز التنازل أو الحجز على المستحقات المشار إليها بما ال يجلاوز
 %05منها لسداد الحقوق اتتية :
أ  -المبالغ المستحقة للهيئة على صاحب الشأن .
ب  -المبالغ المستحقة لبنك ناصر اإلجتماعى .
 - 0يجوز الحجز على هلذه المسلتحقات سلداداً للدين النفقلة بمراعلاة أحكلام القلانون رقلم  0لسلنة0222
بشلأن تنظلليم بعلض أ وضللاع وإجلراءات التقاضللى فللى مسلائل األحللوال الشخصلية  .وعنللد التللزاحم
تكون األولوية لدين النفقة .
ً
 - 4للهيئة خصم ما يكون قد استحق على صاحب الشأن قبل وفاته من مبالغ  ,وذلك خصما من حقلوق
المستحقين أو المستفيدين  ،وتقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.
 - 5يجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها عللى الملؤمن عليله أو صلاحب المعلاش بالتقسليط وفقلا ً
للقواعد والشروط واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
 - 6للمؤمن عليه أن يطلب وقف سداد األقساط المستحقة فى جميع الحاالت التى ال يستحق عنهلا أجلراً
أو تعويضا ً عن األجر ,ويستأنف السداد فور إستحقاق األجر  ,وتزاد مدة التقسيط بقلدر الملدة التلى
أوقف فيها سداد األقساط.
 - 0للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على مدة التجاوز خمس سنوات .
 - 8يجوز للهيئة الحجز على أجر المؤمن عليه أو المستحق لسداد متجمد المبالغ المستحقة لهلا  ,وكلذا
متجمد اإلشتراكات فى الحدود المقررة قانونا ً .
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 - 00اثبات حاالت العجز
مادة ( ) 200
 - 2تتولى اللجنة الطبية :
أ  -إثبات حاالت العجز الكلى المستديم  ,والعجز الجزئى المستديم ,
ب  -نسب هذا العجز,
ج  -اإلختصاصات األخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ,
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومواعيد تقدير هذه النسب وإعادة تقديرها .
مادة () 200
 - 0تثبت حاالت العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من اللجنة الطبية .
 - 0يجوز للجنة أن تفوض مجلسا ً طبيا ً آخر فى إثبات حاالت العجز المشار إليها .
 - 4فى حالة تعلارض قلرار اللجنلة ملع قلرار المجللس الطبلى اآلخلر المخلتص يرفلع األملر إللى لجنلة
يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
مادة ( )200
 - 0للمنمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النار فى قرار اللجنة الطبية وذل كما يلي :
أ  -خالل أسبوع من تاري تاري إستالمه اإلخطار المبين في أج من الحاالت اتتية :
( )0بإنتهاء العالج .
( )0بالعودة للعمل .
( )0بعدم إصابته بمرض مهنى .
ب  -خالل شهر من تاري إستالمه اإلخطار المبين في أج من الحاالت اتتية :
( )0بعدم ثبوت العجز .
( )0بتقدير نسبة العجز .
 - 6يجوز طلب إعادة النظر فى قرار اللجنة بعدم ثبوت عجز اإلبن أو األخ عن الكسب  ,وذللك خلالل
شهر من تاريخ إستالم اإلخطار بعدم ثبوت العجز.
مادة ( ) 200
 - 0على الهيئة إحالة الطلب المشار إليه فى المادة السابقة ( البندين  5و  6السابقين ) إلى لجنة تحكيم.
 - 8تحللدد الالئحااة التنفيذيااة لهللذا القللانون األحكللام المنظمللة لتشللكيلها وتنظلليم عملهللا بعللد اإلتفللاق مللع
الوزارات المعنية.
 - 9على الهيئة إخطار الطالب بقرار التحكيم الطبى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خالل ثالثة أيام
على األكثر من تاريخ وصول اإلخطار إليها ,ويكون القرار ملزما ً لطرفى النزاع ،وعليها
تنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات .
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 - 02األثار المترتبة علي عدم االشترا عن العامل
قبل تحقق واقعة االستحقاق
مادة ( ) 200
 - 0فااى الحاااالت التااى ال يااتم اإلشااترا فيهااا عاان العاماال فااى الهيئااة لعاادم قيااام صاااحب العماال بإتخاااذ
إجراءات اإلشترا عنه :
أ  -تلتزم الهيئة بصرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه فى حالة تحقق واقعلة إسلتحقاقها وذللك فلى
ضلوء ملا ثبللت لهلا ملن عالقللة عملل وأجلر  ,وبللإفتراض ملا كلان يتعللين أداؤه ملن إشللتراكات
وعوائد إستثمارها .
ب  -يلتزم صاحب العمل فى هذه الحالة بأداء :
( )0القيمة الرأسمالية للمعاش .
( )0المستحقات التأمينية األخرى .
( )0قيمة مساهمة المؤمن عليه فى الحساب التكافلى.
 - 0تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب القيمة الرأسمالية للمعاش.
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 - 01ضمانات حصول الهيئة علي البيانات
مادة ( ) 222
أوال  :مأمورى الضبط القضائى :
 - 0يحدد وزير العدل باإلتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات العاملين بالهيئلة اللذين تكلون لهلم
صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون ,
 -0يكون لهؤالء العاملين الحق فى دخول محال العمل بما فى ذلك المنشآت المقامة فى المناطق

الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة فى مواعيد العمل المعتادة :

أ  -إلجراء التحريات الالزمة ,
ب  -اإلطللالع علللى السللجالت والللدفاتر واألوراق والمحللررات والملفللات والمسللتندات التللى
تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون .
وفقا ً لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ثانيا  :التزامات الجهات الحكومية واإلدارية والعاملين بها :
 - 0على الجهات الحكومية واإلدارية والعاملين بها بما فى ذلك مصلحة الضرائب موافاة الهيئلة
بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون  ,واليعتبر ذلك إفشاء لسلر
المهنة أو إخالالً بمقتضيات الوظيفة.
 - 0تلتزم الهيئة بالحفاظ على سلرية المعلوملات التلى تحصلل عليهلا بغلرض تطبيلق أحكلام هلذا
القللانون  ,وال يجللوز االطللالع عليهللا سللوى للجهللات الحكوميللة التللى تسللتهدف مللن وراء
الحصول على تلك المعلومات سالمة تطبيلق أحكلام القلوانين  ,وعلدم ضلياع حقلوق الدوللة
والمؤمن عليهم وذلك بعد إذن الجهات المختصة.
مادة ( ) 221
ثالثا  :التزامات الجهات المسندة أعمال لمقاول :
 - 2يجب على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول :
أ – اخطار الهيئة بإسم ذلك المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بسلبعة أيلام
على األقل ,
ب  -عللدم سللداد أيللة مسللتحقات للله إال بعللد خصللم قيمللة إشللتراكات التأمينللات اإلجتماعيللة
وتوريدها أو تقديم ما يفيد سدادها .
 - 0يكون مسند األعمال متضامنا ً مع المقاول فى الوفاء باإللتزامات المقررة  ،وفقا ً ألحكام هذا
القانون فى حالة إخالله باإلخطار.
مادة ( ) 220
رابعا  :التزامات من يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج والطالق ومكتب السجل المدنى :
يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيلق عقلود اللزواج والطلالق ومكتلب السلجل الملدنى كلل فيملا يخصله
بإخطار الهيئة بحاالت الزواج والطالق التى تتم  ،وذلك خالل عشرة أشلهر عللى األكثلر ملن
تاريخ العقد.
مادة ( ) 220
خامسا  :التزامات الجهات التي تستخدم أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين فى المعاش :
علللى وحللدات الجهللاز اإلدارى للدولللة والهيئللات والجمعيللات والشللركات وأصللحاب األعمللال
الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين فى المعاش وفقلا ً ألحكلام هلذا القلانون
أن يخطروا الهيئة بإسم ملن يسلتخدمونه ملنهم وتلاريخ إلتحاقله بالعملل ومقلدار أجلره والجهلة
التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش ,وذلك خالل شهر من تاريخ إستخدامه .
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سادسا  :التزامات المستحق أو من يصرف بإسمه المعاش :
عللى ال مسللتحق أو ملن يصللرف بإسللمه المعلاش إبللالغ الهيئلة بللأى تغييللر فلي البيانللات الخاصللة
بالمؤمن عليه والتى ملن شلأنها أن تلؤثر فلى شلروط إسلتحقاق المعلاش أو قيمتله ,وذللك خلالل
شهر على األكثر من تاريخ حدوث التغيير.

محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net

المالمح الرئيسية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  135لسنة 0202
212/84

نوفمبر 1021

مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

 - 00التقادم
مادة () 220
أوال  :في مواجهة الهيئة :
 - 0مع عدم اإلخالل بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تقطع مدة التقلادم
أيضا ً بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هلذا القلانون وذللك
بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا ً بعلم الوصول يتضمن بيانا ً بقيمة هذه المبالغ.
 - 0ال يسلرى التقللادم فللى مواجهللة الهيئللة بالنسللبة لصللاحب العمللل الللذى لللم يسللبق إشللتراكه فللى
التأمين عن كل عماله أو بعضهم إال من تاريخ علم الهيئة بإلتحاقهم لديه .
 - 0ال يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذى لم يسبق إشلتراكه فلى التلأمين
إال من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع ألحكام هذا القانون.
مادة ( ) 220
ثانيا  :في مواجهة الغير :
تسللقط حقللوق الهيئللة قبللل أصللحاب األعمللال والمللؤمن عللليهم وأصللحاب المعاشللات والمسللتفيدين
بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ اإلستحقاق.
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 - 00لجان فحص المنازعات
مادة ( ) 220
 - 0تنشأ بالهيئة لجان لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
 - 0تتضللمن الالئحااة التنفيذيااة لهللذا القللانون األحكللام المنظمللة لتشللكيل تلللك اللجللان وإجللراءات عملهللا
ومكافآت أعضائها .
 - 0على أصحاب األعمال والمؤمن عليهم وأصلحاب المعاشلات والمسلتحقين وغيلرهم ملن المسلتفيدين
قبل اللجوء إلى القضاء تقلديم طللب إللى الهيئلة لعلرض النلزاع عللى اللجلان المشلار إليهلا لتسلويته
بالطرق الودية.
 - 4مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ( )88من هذا القانون (أداء االشتراكات واألقساط للعاملين بالقطاع
الخاص ) اليجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما ً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
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 - 00طلب الرأج من مجلس الدولة
مادة ( )220
لمجلس إدارة الهيئة دون غيلره طللب اللرأي ملن مجللس الدوللة فيملا يتعللق بتطبيلق أحكلام هلذا القلانون
وذلك عن طريق الوزير المختص بالتأمينات.
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 - 00الصرف الدورج للمعاشات
مادة ( ) 220
أوال  :جهات صرف المعاشات :
- 0تلتزم الجهات اتتية بصرف المعاشات التى تحيلها إليها الهيئة:
أ  -جميع البنوك في جمهورية مصر العربية .
ب  -الهيئة العامة لبنك ناصر اإلجتماعى .
ج  -هيئة البريد .
د  -الهيئة العامة لبنك التنمية واالئتمان الزراعى والبنوك التابعة له .
ه  -غيرها من الجهات .
ً
 - 0تتضمن الالئحة التنفيذية لهذا القانون تنظيما لمواعيلد وكيفيلة صلرف المعاشلات والجهلات
التى تصرف منها .
ثانيا  :رسوم صرف الحقوق التأمينية :
 - 0يفرض بقرار من الوزير المختص بالتأمينات رسم يتحمله صاحب المعلاش أو المسلتحق:
أ  -مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا ً ألحكام هذا القانون والقوانين المكملة له.
ب  -بحد أقصى ال يجاوز :
( %2.05 )0من قيمة المبالغ المستحقة .
( )0فى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق اليزيد الرسم اللذى يتحملونله
على  %2.5من قيمة المبالغ المستحقة .
 - 1يحدد القرار الصادر فى هذا الشأن :
أ  -قيمة هذا الرسم .
ب  -حاالت اإلعفاء من أدائه .
 - 0تودع حصيلة الرسم المشار إليه فى حساب خاص يخصص لصالح العاملين القائمين بتنفيلذ
قوانين التأمين اإلجتماعى .
 -4يصدر الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتحديد أوجه وقواعد الصرف من الحساب .
 -5يجوز أن يتضمن هذا القرار مد الخدمات التى يقررها إلى أصلحاب المعاشلات ملن العلاملين
المشار إليهم .
 -6يحللدد القلللرار المنصلللوص عليللله بلللالفقرة السلللابقة النسلللبة التلللى تلللؤدى إللللى الجهلللات القائملللة
بالصرف.
 - 0يتم تخصيص نصف هذه النسبة للعاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.
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 - 00الحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح
مادة ( ) 210
أوال  :الحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نام النقابات والجمعيات والروابط وما فى
حكمها:
 -0اليترتب على تطبيق أحكام هذا القانون اإلخالل بلالحقوق المقلررة بموجلب قلوانين أو للوائح
أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما فى حكمها ,
 - 0يجوز الجمع بين المزايا التى تقررها والحقوق والمزايا المقررة فى هذا القانون .
مادة ( ) 000
ثانيا  :الحقوق اإلضافية وفقا ً لقوانين أو قرارات خاصة :
 - 0تلتزم الهيئة بالحقوق المقررة وفقا ً ألحكام هذا القانون فقط .
 - 0إذا إستحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون أيلة حقلوق إضلافية وفقلا ً لقلوانين أو
قرارات خاصة تقوم الهيئة بصرفها  ،على أن تلتزم بها الخزانة العاملة للدوللة وتؤديهلا للهيئلة
وفقا ً للقواعد واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
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 - 00صندوق الرعاية اإلجتماعية ألصحاب المعاشات
مادة ( ) 211
أوال  :انشاء الصندوق :
ً
 -0ينشأ صندوق للرعاية اإلجتماعية ألصحاب المعاشات المستحقة وفقا ألى من القوانين
واألنظمة التأمينية التى تشرف على تطبيقها الهيئة – وهي :
أ  -قانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  135لسنة . 0202
ب  -قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  09لسنة.0905
ج  -قانون التأمين اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقلم
 028لسنة .0906
د  -قانون التأمين اإلجتملاعى للعلاملين المصلريين فلى الخلارج الصلادر بالقلانون رقلم 52
لسنة .0908
 -0يكون له شخصية إعتبارية مستقلة .
ثانيا  :موارد الصندوق :
 -2تتكون أموال الصندوق من الموارد اتتية :
ً
أ  -االشتراكات التى يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب والتى تتحدد وفقا ألحكام الجدول
الخاص بالمادة رقم ( )211بتحديد اإلشتراكات التي ينديها المنتفعون بصندوق
الرعاية االجتماعية ألصحاب المعاشات 3
ً
ب – نسبة  % 2.05من عائد إستثمار أرصدة الحسابات المالية وفقا ألحكام هذا القانون .
ج  -المبللالغ التللى يلتللزم كللل مللن صللندوقى التللأمين االجتمللاعى بتخصيصللها لصللالح هللذا
الصللندوق والتللى يحللددها مجلللس إدارة الهيئللة بمللا ال يقللل عللن المبللالغ المحصلللة وفق لا ً
ألحكام البند السابق .
د  -التبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
ه  -صافى اإليرادات الناتجة عن األنشطة المختلفة لهذا الصندوق.
و  -ما تخصصه الخزانة العامة للدولة .
ز  -عائد إستثمار أموال واحتياطيات الصندوق .
ح  -نسبة  %02مما يقضى به من غرامات وفقا ً ألحكام هذا القانون .
 -0تقوم الهيئة بتحصيل هذه المبالغ وتوريدها للصندوق فور تحصيلها .
 - 0تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون فئات أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب .
مادة ( ) 210
ثالثا  :مجلس ادارة الصندوق :
 - 0يكللون لصللندوق الرعايللة االجتماعيللة ألصللحاب المعاشللات مجلللس إدارة يصللدر بتشللكيله
وطريقة إختيار أعضائه قرار من رئيس الجمهورية .
 -1يتضمن هذا التشكيل :
أ  -عدداً ال يقل عن ثالثة أعضاء من أصحاب المعاشات .
ب  -ممثالً عن اإلتحاد العام لنقابات عمال مصر يرشحه اإلتحاد .
 - 0يتم تحديد المكافآت والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بقرار من مجلس إدارة الهيئة .
مادة ( ) 210
رابعا  :اختصاصات مجلس ادارة الصندوق :
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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 - 0يخلتص مجللس إدارة صلندوق الرعايلة اإلجتماعيلة ألصلحاب المعاشلات بلإدارة الصللندوق
المشللار إليلله  .وتنظلليم وإقتللراح األنشللطة والخللدمات المختلفللة التللى يللتم تقللديمها ألصللحاب
المعاشات وأهمها ما يلى :
أ  -إنشاء دور الرعاية اإلجتماعية ألصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب .وتحدد
الالئحة التنفيذية لهذا القانون :
( )0األحكام المنظمة إلنشاء تلك الدور .
( )0كيفية قبول المنتفعين بها .
( )0كيفية إدارتها .
( )4قيمة اإلشتراك الذى يؤديه المنتفع .
( )5مستوى الخدمة بها .
( )6تبادل الزيارات  ،واإلقامة فى دور الرعاية بين المصريين واألجانلب فلى اللبالد
األخرى.
ب  -المساهمة فى نفقات إجراء العمليات الجراحية الكبرى ونفقات العلالج داخلل وخلارج
البالد .
ج  -تقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين والمنكوبين من أصحاب المعاشلات فلى األزملات
والظروف المختلفة .
د  -المسللاعدة فللى توصلليل المعاشللات إلللى المنللازل للمرضللى والعللاجزين مللن أصللحاب
المعاشات وكبار السن .
ه  -تلللوفير الوسلللائل الترفيهيلللة كلللالرحالت ومشلللاهدة علللروض المسلللارح واإلقاملللة فلللى
المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة .
و  -اإلتفللاق مللع الجهللات المختلفللة للحصللول علللى مزايللا وخللدمات ألصللحاب المعاشللات ,
ومسئولية تفعيل القوانين والقرارات الخاصلة بلالحقوق والمزايلا اإلضلافية ألصلحاب
المعاشات .
ز  -أية أنشطة إجتماعية إضافية أخرى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
 - 0يجوز اإلستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية اإلجتماعية فى أعمال مناسلبة لحاللة
كل منهم فى مقابل مكافآت رمزية.
مادة ( ) 210
خامسا  :إنشاء دور الرعاية اإلجتماعية :
يراعى فى إنشلاء دور الرعايلة اإلجتماعيلة تقسليمها إللى درجلات تناسلب المنتفعلين وتتفلق ملع
حالتهم الصلحية والمسلتوى المعيشلى واألسلرى والثقلافى اللذى كلانوا يعيشلون فيله قبلل إنتهلاء
الخدمة .
مادة ( ) 210
سادسا  :منح أصحاب المعاشات تيسيرات خاصة :
لللرئيس الجمهوريللة بقللرار منلله بنللاء علللى إقتللراح مجلللس إدارة الصللندوق وعللرض الللوزير
المختص بالتأمينات وبعد اإلتفاق مع الوزراء المعنيين أن يملنح أصلحاب المعاشلات المنتفعلين
بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها فى هذا القرار  ،وعلى األخص ما يأتى :
 - 0تخفيضا ً نسبيا ً فى تعريفة المواصالت بالسكك الحديدية  ,وكذا وسائل المواصالت العاملة
المملوكة للدولة داخل المدن .
 - 0تخفيضلللا ً فلللى أسلللعار دخلللول النلللوادى والمتلللاحف والمعلللارض ودور السلللينما والمسلللارح
المملوكة للدولة .
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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 - 0تخفيض نفقات اإلقامة فى دور العالج التابعة للجهاز اإلدارى للدولة .
 - 4تخفللليض نفقلللات اللللرحالت التلللى ينظمهلللا الجهلللاز اإلدارى للدوللللة أو الهيئلللات العاملللة أو
المؤسسات العامة أو الوحدات اإلقتصادية التابعة ألى منها داخل الجمهورية وخارجهلا ،
وعلى سبيل المثال  :الحج والعمرة وزيارة بيت المقدس .
 -5أولويات في التسلهيالت التلي يقررهلا مجللس إدارة شلركة مصلر للطيلران بالنسلبة ألجلور
السفر بطائراتها .
 -6أولويات فى التيسيرات التى يقدمها بنك ناصر االجتماعى والبنوك والجهات األخرى .
مادة ( ) 210
سابعا  :اخطار اللجنة العليا بالقوائم المالية الخاصة بالصندوق :
يخطر الصندوق اللجنة العليا والهيئة بالقوائم المالية الخاصة بالصلندوق فلى موعلد أقصلاه سلتة
أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية .

محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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 - 00العقوبات
مادة ( ) 210
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشلد يلنص عليهلا أى قلانون آخلر يعاقلب بالعقوبلات المنصلوص عليهلا فلى
المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها .
المادة
210

200

202

العقوبة
فى حالة العود
في المرة األولي
مادية
بدنية
مادية
بدنية
غراماة ال تقال الحبس مدة ال وغرامااااااااااة ال
عاااااااان ألااااااااف تجااااوز ثالثاااة تقال عاان ألااف
جنيااااااااااااااه وال
جنيااااااااااااااه وال أشهر
تجاوز عشارة
تجاوز عشارة
آالف جنيه
آالف جنيه

الحبس مدة ال
تجاوز سنة

وغرامااااااااااة ال
تقاااااااال عاااااااان
خمسااااااة آالف
جنيااااااااااااااه وال
تجااااااااااااااااااااااوز
عشاارين ألااف
جنيه
أو بإحاااااااااااادى
هاااااااااااااااااااااااتين
العقوبتين
غراماة ال تقال
عااااان عشااااارة
آالف جنيااااااااااه
وال تجااااااااااااوز
ثالثااااين ألااااف
جنيه

الجريمة
كل من :
 -2حاال دون دخااول العااملين بالهيئااة مماان لهام صاافة مااأمورى
الضبط القضائى محل العمل ,
-1أو لااااام يمكااااانهم مااااان اإلطاااااالع علاااااى الساااااجالت والااااادفاتر
والمستندات واألوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون ,
 - 0أو أعطى بيانات غير صحيحة ,
 -0أو أمتناع عان إعطاائهم البياناات المنصاوص عليهاا فاي هاذا
القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له 3
 - 2كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق:
أ  -بإعطاء بيانات غير صحيحة 3
ب -أو إمتنع عن إعطاء بياناات مماا يجاب اإلفصاا عنهاا
وفقاا ً ألحكاام القاانون أو القارارات أو اللاوائح المنفاذة
له مع علمه بذل 3
 -1كل من تعمد عدم الوفاء بالمبال المستحقة وفقا ً ألحكام هاذا
القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات 3

 -2يعاقب صاحب العمل أو المسئول المختص لديه والمواف
المختص فى الجهات العامة والقطاع العام وقطاع األعمال
العام فى أى من الحاالت اتتية :
أ -عااادم نقااال المصااااب إلاااى مكاااان العاااالج بالمخالفاااة لحكااام
المادة ( )00من هذا القانون3
ب  -عدم إبالغ الشرطة بأى حادث يصيب أحد عماله وذلا
بالمخالفة لحكم المادة ( )00من هذا القانون3
ج  -عااااادم تقاااااديم بياناااااات بأساااااماء العااااااملين وأجاااااورهم
وإشااااتراكاتهم للهيئااااـة بالمخالفااااة ألحكااااام المااااادتين
(( )00تحسااب اإلشااتراكات التااى يلتاازم بهااا صاااحب
العماااال فااااى القطاااااع الخاااااص علااااى أساااااس بيانااااات
العااااملين لدياااه وأجاااورهم وإشاااتراكاتهم التاااى يلتااازم
بتقاااااديمها للهيئاااااة وفقاااااا ً للنمااااااذج وفاااااى المواعياااااد
وبالشروط واألوضاع التاى تحاددها الالئحاة التنفيذياة
لهااذا القااانون) و ( )220ماان هااذا القااانون( تتضاامن
الالئحااااة التنفيذيااااة البيانااااات والنماااااذج التااااى يلتاااازم
صاااحب العماال فااى القطاااع الخاااص بتقااديمها للهيئااة
عن العاملين لديه ,وأجورهم وإشاتراكاتهم ,ومواعياد
تقديم هذه البيانات والنماذج ) 3
د -عاادم قيامااه  -بناااء علااى طلااب الهيئااة  -بخصاام المبااال
التااى صاارفت للماانمن عليااه دون وجااه حااق  ,أو عاادم
قيامااه بتوريااد هااذه المبااال للهيئااة فااى مواعيااد سااداد
اإلشتراكات3
 - 0الشااخص المساائول بالجهااات المشااار إليهااا بالمااادة ()220
من هذا القانون (الصرف الادورج للمعاشاات ) الاذج يمتناع
عن صرف المعاشات التي تحيلها الهيئة3
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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 201الحبس مدة ال وبغراماااااااااة ال
تقاااااااال عاااااااان
تجاوز سنة
خمسااااااة آالف
جنيااااااااااااااه وال
تجااااااااااااااااااااااوز
خمسااين ألاااف
جنيه
أو بإحاااااااااااادى
هاااااااااااااااااااااااتين
العقوبتين ،
وفااى جميااع
األحوال تتعادد
الغرامة بتعادد
عاااادد العمااااال
الاااذين وقعااات
فااى شااأنهم
المخالفة 3
 200الحبس مدة ال وبغراماااااااااة ال
تجاااااوز سااااتة تقل عان ألفاى
جنيااااااااااااااه وال
أشهر
تجاوز عشارة
آالف جنيه
أو بإحاااااااااااادى
هاااااااااااااااااااااااتين
العقوبتين

 - 0يعاقب صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه
أو المواف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام
وقطاع األعمال العام الذى لم يقم :
أ-باإلشترا فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين ألحكام
هذا القانون ,
ب -أو لم يقم باإلشترا بأجورهم الحقيقية 3
 - 0صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول المختص
لديه أو المواف المختص فى الجهات العامة أو القطاع
العام وقطاع األعمال العام الذى يحمل المنمن عليهم أى
نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون ,
وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يدفع للمنمن
عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين3

كل من من موافى الهيئة :
 -2أفشى سراً من أسرار الصناعة أو المهناة أو العمال أو غيار
ذلا ماان أساااليب العماال التااى يكااون قااد إطلااع عليهااا بحكاام
المااااادة ( )222ماااان هااااذا القااااانون ( مااااأمورى الضاااابط
القضائى ) 3
-1أو ساااعد صاااحب العماال علااى التهاارب ماان الوفاااء بإلتزاماتااه
المقررة فى هذا القانون 3

محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net

المالمح الرئيسية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  135لسنة 0202
212/94

نوفمبر 1021

مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

الجداول
مسلسل
0
0
0
4
5
6
0
8

رقم المادة
220
200
200
200
200
252
266
208

9

000

مسمى الجدول
بتحديد أمراض المهنة
بتحديد فئة دخل اإلشتراك
بتحديد نسبة مساهمة المؤمن عليه بالحساب التكافلي
بتحديد سن التقاعد
بتقدير نسب العجز
بتحديد مدة صرف تعويض البطالة
بتوزيع المعاش على المستحقين
بتحديد نسبة مبلغ التعويض اإلضافي
بتحديللد اإلشللتراكات التللي يؤديهللا المنتفعللون بصللندوق الرعايللة
االجتماعية ألصحاب المعاشات

محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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( )2الجدول الخاص بالمادة رقم ()0
بتحديد أمراض المهنة
نوع المرض
م
 02التسمم بالرصاص ومضاعفاته

01

التسمم بالزئبق ومضاعفاته

00

التسمم بالزرني ومضاعفاته

00

التسمم باألنتيمون ومضاعفاته

00

التسمم بالفسفور ومضاعفاته

 00التسمم بالبنزول أو مثيالته أو
مركباته األميدية أو األزوتية أو

العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض
أى عمللل يسللتدعى اسللتعمال أو تللداول الرصللاص أو مركباتلله أو
المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك:
تداول الخامات المحتوية على الرصاص .صلب الرصلاص القلديم
والزنك القديم (الخردة) فى سبائك.
العمللل فللى صللناعة األدوات مللن سللبائك الرصللاص أو الرص لاص
القللديم (الخللردة) .العمللل فللى صللناعة مركبللات الرصللاص ،صللهر
الرصلللاص .تحضلللير واسلللتعمال مينلللاء الخلللزف المحتويلللة عللللى
رصاص .التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتويلة
عللللى الرصلللاص .تحضلللير أو اسلللتعمال البويلللات أو األللللوان أو
الدهانات المحتوية على الرصاص ..الخ
وكللذا أى عمللل يسللتدعى التعللرض لغبللار أو أبخللرة الرصللاص أو
مركباته أو المواد المحتوية عليه.
أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الزئبق أو مركباتله أو الملواد
المحتوية عليله وكلذا أى عملل يسلتدعى التعلرض لغبلار أو أبخلرة
الزئبق أو مركباته أو مواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك:
العملللل فلللى صلللناعة مركبلللات الزئبلللق وصلللناعة آالت المعاملللل
والمقللاييس الزئبقيللة وتحضللير المللادة الخللام فللى صللناعة القبعللات
وعمليللللات التهللللذيب واسللللتخراج الللللذهب وصللللناعة المفرقعللللات
الزئبقية ..الخ
أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد
المحتوية عليله وكلذا أى عملل يسلتدعى التعلرض لغبلار أو أبخلرة
الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك:
العمليات التى يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل فى إنتاج
أو صناعة الزرنيخ أو مركباته.
أى عمللل ي سللتدعى اسلللتعمال أو تللداول األنتيمللون أو مركباتللله أو
المواد المحتويلة عليله وكلذا أى عملل يسلتدعى التعلرض لغبلار أو
أبخره األنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه
أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد
المحتوية عليه ،وكذا أى عملل يسلتدعى التعلرض لغبلار أو أبخلرة
الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
كل عملل يسلتدعى اسلتعمال أو تلداول هلذه الملواد وكلذا كلل عملل
يستدعى التعرض ألبخرتها أو غبارها.
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net
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نوع المرض
مشتقاتها ومضاعفات ذل
التسمم
التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته كللل عمللل يسللتدعى اسللتعمال أو تللداول المنجنيللز أو مركباتلله أو
المواد المحتوية عليه.
وكللذا كللل عمللل يسللتدعى التعللرض ألبخللرة أو غبللار المنجنيللز أو
مركباته أو المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك:
العمللل فللى اسللتخراج أو تحضللير المنجنيللز أو مركباتلله وصللحتها
وتعبئتها ..الخ
التسمم بالكبريت ومضاعفاته كلللل عملللل يسلللتدعى اسلللتعمال أو تلللداول الكبريلللت أو مركباتللله أو
المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعى التعلرض ألبخلرة أو
غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك:
التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت ..الخ
التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو
حمللللض الكروميللللك أو كرومللللات أو بيكرومللللات الصللللوديوم أو
قر ومضاعفات
البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوى عليه.
التأثر بالنيكل أو ما ينشأ عنه كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكلل أو
مركباته أو أية مادة تحتوى على النيكل أو مركباته.
من مضاعفات وقر
ويشمل ذلك:
التعرض لغبار كربونيل النيكل.
التسمم بأول أكسيد الكربون وماا كل عمل يستدعى التعرض ألول أكسيد الكربون ويشمل ذلك:
عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده كملا يحلدث فلى الجراجلات
ينشأ عنه من مضاعفات
وقمائن الطوب والجير ...الخ
التساااااامم بحااااااامض الساااااايانور كلللل عملللل يسلللتدعى تغييلللر اسلللتعمال أو تلللداول حلللامض السللليانور أو
ومركباته وما ينشأ عن ذلا مان مركباته وكذا كل عمل يستدعى التعرض ألبخلرة أو رذاذ الحلامض أو
مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها.
مضاعفات3
التسمم بالكلور والفلور والباروم كل عمل يستدعى تحضير أو استعمال أو تداول الكللور أو الفللور
أو البللروم أو مركباتهللا ،وكللذا أى عمللل يسللتدعى التعللرض لتلللك
ومركباتها3
المواد أو ألبخرتها أو غبراها.
التسااامم باااالبترول أو غازاتاااه أو كل عمل يستدعى تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو
مشتقاته وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد ،صلبة كانت
مشتقاته ومضاعفاته3
أو سائلة أو غازية.
التساااامم بااااالكلوروفورم ورابااااع أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الكلوروفورم أو رابع
كلورور الكربون وكذا أى عمل يستدعى التعرض ألبخرتها أو
كلورور الكربون
األبخرة المحتوية عليها.
التسااامم براباااع كلاااورور األثناااين أى عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض
وثالاااااااااث كلاااااااااورور األثيلاااااااااين ألبخرتها أو األبخرة المحتوية عليها.
محمد حامد الصياد
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نوع المرض
م
والمشتقات الهالوجينياة األخارى
للمركباااات األيدروكربونياااة مااان
المجموعة األليفاتية
 20األماااااااااااااااراض واألعاااااااااااااااراض
الباثولوجيااااة التااااى تنشااااأ عاااان
الراديااوم أو المااواد ذات النشاااط
اإلشعاعى أو أشعة أكس
 20سارطان الجلاد األولاى والتهاباات
وتقرحات الجلد والعيون المزمنة
 20تأثر العين من الحرارة وما ينشأ
عنه من مضاعفات
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أى عمل يستدعى التعرض للراديوم وأية مادة أخرى ذات نشاط
إشعاعى أو أشعة أكس.
أى عمللل يسللتدعى اسللتعمال أو تللداول أو التعللرض للقطللران أو الزفللت
أو البيتللومين أو الزيللوت المعدنيللة (بمللا فيهللا البللارفين) أو الفلللور أو أى
مركبات أو منتجات أو متخلفلات هلذه الملواد وكلذا التعلرض أليلة ملادة
مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية.
أى عملللل يسلللتدعى التعلللرض المتكلللرر أو المتواصلللل لللللوهج أو
اإلشللعاع الصللادر عللن الزجللاج المصللهور أو المعللادن المحميللة أو
المنصلهرة أو التعللرض لضللوء قللوى أو حللرارة شللديدة ممللا يللؤدى
إلى تلف بالعين أو ضعف باإلبصار.
أى عمللل يسللتدعى التعللرض لغبللار حللديث التولللد لمللادة السللليكا أو
المللواد التللى تحتللوى علللى مللادة السللليكا بنسللبة تزيللد علللى %5
كالعمل فى المناجم والمحاجر أو نحت األحجار أو صحنها أو فلى
صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرملل أو أيلة أعملال
أخرى تسلتدعى نفلس التعلرض وكلذا أى عملل يسلتدعى التعلرض
لغبللار االسبسللتوس وغبللار القطللن وغبللار الكتللان وبللودرة التلللك
لدرجة ينشأ عنها هذا التعرض.

 10أماااااااراض الغباااااااار الرئاااااااوى (
توموكونيوزس) التى تنشأ عن:
 - 2غبار السليكا (سليكوزس)3
 - 1غبااااااااااار االسبسااااااااااتوس (
اسبستوزس)3
 - 0غبااار القطاان وغبااار الكتااان
يسينوزس
 - 0غبااااااااااار بااااااااااودرة التلاااااااااا
(تلكوزس)
كل عمل يستدعى االتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو
 12الجمرة الخبيثة انتراكس
تداول رممها أو أجزاء منها أو منتجاتها الخام أو مخلفاتها بما فى
ذلك الجلود والحوافر والشعر والقرون وكذلك العمل فى شحن
وتفريغ أو نقل البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام أو
مخلفاتها أو البضائع التى يحتمل أن تكون قد تلوثت بأبواغ
المرض (حويصالت المرض) عن طريق الحيوانات أو فضالتها.
كل عمل يستدعى االتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول
 11السقاوة
رممها أو أجزاء منها.
العمل فى المستشفيات المخصصة لعالج هذا المرض.
 10مرض الدرن
العمللللل فللللى المستشللللفيات المتخصصللللة لعللللالج هللللذه الحميللللات،
 10أمراض الحميات المعدية
والمخالطللة بحكللم العمللل لحللاالت األمللراض المعديللة ،والعمللل فللى
المعامل أو مراكز األبحاث المختصة بهذه النوعية من األمراض
أى عمل يستدعى اسلتعمال أو تلداول هلذا العنصلر أو مركباتله أو
 10التسمم بالبريليوم
المواد المحتوية عليه.
 10التسمم بالسيليليوم
محمد حامد الصياد
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وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبلاره أو أبخرتله أو مركباتله أو
المواد المحتوية عليه.
كل عمل يستدعى التعرض المفاجئ أو العملل تحلت ضلغط جلوى
مرتفللع أو التخلخللل المفللاجئ فللى الضللغط الجللوى أو العمللل تحللت
ضغط جوى منخفض لمدد طويلة.
كلللل عملللل يسلللتدعى التعلللرض لتلللأثير الهرمونلللات أو المشلللتقات
الهرمونية.

 10األعااااراض واألمااااراض الناتجااااة
عااان التعااارض لتغيااارات الضاااغط
الجوى
 10األعاااااااااااااااراض واألماااااااااااااااراض
الباثولوجيااااة التااااى تنشااااأ عاااان
الهرمونات ومشتقاتها3
العمل فى الصناعات أو األعمال التى يتعرض فيهلا العملال لتلأثير
 10الصمم المهنى
الضوضاء أو العقاقير والكيماويات التى تؤثر على السمع.
 00األعراض والعالمات الباثولوجية أى عمل يستدعى التعرض لالهتزازات باألطراف خاصة إذا كان
باااااألطراف العليااااا الناتجااااة عاااان يصللاحبه بللرودة فللى أعمللال الحفللر والتخللريم والمسللابك والمنللاجم
االهتااااااااااازازات الموضاااااااااااوعية والمحاجر والصناعات الثقيلة وغيرها.
والمصااحوبة فااى صااورة األشااعة
بتغياارات مفصاالية وعاميااة فااى
عاااااااااام الياااااااادين والمفاصاااااااال
الصغرى3
 02التسااااامم باااااالنترات والنيترياااااات أى عملللل يسلللتدعى التعلللرض أو اسلللتعمال أو تلللداول هلللذه الملللواد
خاصة فى الصناعات الحربية (المفرقعات) واألدوية والصلناعات
والنيتروجلسرين3
الكيماوية وغيرها.
 01التسمم بالكادميوم ومضاعفاته 3أى عمللل يسللتدعى التعللرض أو اسللتعمال أو تللداول الكللادميوم أو
مركباته أو المواد المحتوية عليه مثل الطالء بالكهرباء – صناعة
الطللللللائرات والسلللللليارات أو األجهللللللزة اإللكترونيللللللة والبويللللللات
والبالستيك والبطاريات القلوية وغيرها.
 00التسااااامم باااااالكحول والجليكاااااول أى عملللل يسلللتدعى التعلللرض أو اسلللتعمال أو تلللداول هلللذه الملللواد
والكيتااااون بأنواعهااااا المختلفااااة ومركباتها والمواد المحتوية عليها ويشمل ذلك الصباغة والتنظيف
والطباعة والحرير الصناعي والجلود والمطاط وغيرها.
ومضاعفاته3
 00األمااااااااااراض الناتجااااااااااة عاااااااااان أى عمل يستدعى التعرض لهذه اإلشعاعات.
اإلشعاعات غير المنينة مثل:
أ-األشعة فوق البنفسجية3
ب -األشعة تحت الحمراء3
أى عمل يستدعى استعمال أو تداول أو تصنيع هذه الملواد وكلذلك
 00التسمم بمبيدات اتفات3
أى عمل يستدعى التعرض لها.
يجوز للوزير المختص بالتأمينات بقرار يصادره بنااء علاى إقتارا مجلاس اإلدارة تعاديل هاذا الجادول
بإضافة حاالت جديدة إليه وذل بعد اإلتفاق مع وزير الصحة ،
ويسرى التعديل على الوقائع السابقة على صدوره ماع عادم صارف فاروق مالياة عان الفتارة الساابقة
على التعديل3
محمد حامد الصياد
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( )1الجدول الخاص بالمادة رقم ()11
بتحديد فئة دخل االشترا
رقم
20
20
20
24
25
26
20
28
09
02
00
00
00
04
05
06
00
08

دخل االشترا الشهرى
22022
22052
22022
22052
22422
22452
22522
22552
22622
22652
22022
22052
22822
22852
22922
22952
20222
20522

رقم
09
02
00
00
00
04
05
06
00
08
09
02
00
00
00
04
05

دخل االشترا الشهرى
20222
20522
20222
20522
24222
24522
25222
25522
26222
26522
20222
20522
28222
28522
29222
29522
02222

يزاد الحد األدنى واألقصى لفئات دخل اإلشترا الواردة بهذا الجدول بنسبة  %0سنويا ً ،
وتلغى فئات دخل اإلشترا التي تقل عن الحدود الدنيا بعد زيادتها تباعا ً 3

محمد حامد الصياد
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( )0الجدول الخاص بالمادة رقم ()10
بتحديد نسبة مساهمة المنمن عليه بالحساب التكافلي
النسبة
%0.2
%0.0
%0.0
%0.0
%0.5
%0.0
%0.9
%0.0
%0.4
%0.0
%4.2
%4.0
%4.0
%5.2
%5.0
%5.6
%5.9
%6.0
%6.5
%6.8
%0.0
%0.4
%0.0
%8.2
%8.2
%8.2

السن
 04سنه فأقل
05
06
00
08
09
42
40
40
40
44
45
46
40
48
49
52
50
50
50
54
55
56
50
58
59

هذه النسبة تتحدد وفقا ً لسن المنمن عليه عند بدء اإلنتفاع بناام الشيخوخة والعجز والوفاة ويستمر
سريانها حتى تحقق واقعة إستحقاق المعاش 3
وف ى حالة وجود فاصل زمنى باين مادتى إشاترا المانمن علياه فتحادد نسابة مسااهمته فاى الحسااب
التكافلى بالنسبة المحددة قرين سنه وقت مدة اإلشترا الجديدة 3

محمد حامد الصياد
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( )0الجدول الخاص بالمادة رقم ()10
بتحديد سن التقاعد
السن

بدء من عام
ً

60

0205

60

0208

60

0200

64

0204

65

0200

ال يسرى هذا الجدول على من تمد خدمته والتى تحدد قوانين توافهم سن آخر للتقاعد3
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مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

( )0الجدول الخاص بالمادة رقم ()00
بتقدير نسب العجز
أوالً  :بتقدير درجات العجز في حاالت الفقد العضوج :
رقم
20
20
20
24
25
26
20
28
29
02

العجز المتخلف
بتر الذراع األيمن إلى الكتف
بتر الذراع األيمن إلى ما فوق الكوع
بتر الذراع األيمن تحت الكوع
بتر الذراع األيسر إلى الكتف
بتر الذراع األيسر إلى ما فوق الكوع
بتر الذراع األيسر تحت الكوع
الساق فوق الركبة
الساق تحت الركبة
الصمم الكامل
فقد العين الواحدة

00

بتر اإلبهام
بتر السالمية الطرفية لإلبهام
بتر السبابة
بتر السالمية الطرفية للسبابة
بتر السالميتين الطرفية و الوسطى للسبابة.
بتر الوسطى
بتر السالمية الطرفية الوسطى
بتر السالميتين الوسطى والطرفية
بتر أصبع بخالف السبابة و اإلبهام و الوسطى
بتر السالمية والطرفية
بتر السالميتين الطرفيتين
بتر اليد اليمنى عند المعصم
بتر اليد اليسرى عند المعصم
بتر القدم مع عظام الكاحل
بتر القدم دون عظام الكاحل
بتر رؤوس مشطيات القدم كلها
بتر األصبع المشطية الخامسة للقدم
بتر إبهام القدم و عظمة مشطه
بتر أصبع القدم بخالف السبابة
بتر السالمية الطرفية إلبهام القدم
بتر السالمية الطرفية لسبابة القدم

00

00
04
05
06
00
08
09
02
00
00
00
04

المالمح الرئيسية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  135لسنة 0202

النسبة المئوية لدرجة العجز
%82
%05
%65
%02
%65
%55
%65
%55
%55
%05
أيمن
أيسر
%02
%05
%08
%05
%00
%02
%6
%5
%02
%8
%02
%8
%5
%4
%8
%6
%6
%5
%0
% 0.5
%5
%4
%62
%52
%45
%05
%02
%02
%02
%5
%4
%0
محمد حامد الصياد
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مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

رقم
05
06
00
08
09
02
00
00
00
04
05
06
00
08
09
42
40
40
40
44
45

نوفمبر 1021

العجز المتخلف
بتر أصبع القدم بخالف السبابة و اإلبهام
الطرف العلوى انكيلوز المفاصل
اإلبهام :
انكيلوز المفصل السالمى السالمى فى حالة بسط كامل
انكيلوز المفصل السالمى السالمى فى حالة ثنى كامل
انكيلللوز المفصللل المشللطى السللالمى فللى حالللة ثنللى أو بسللط
كامل
انكيلوز المفصل المشطى السالمى فى حالة نصف ثنى
انكيلللوز المفصلللين المشللطى السللالمى والسللالمى السلللالمى
لالبهام فى حالة ثنى جزئى
انكيلوز المفصلين المشطى السالمى والسلالمى السلالمى فلى
حالة بسط كامل أو ثنى كامل
انكيلوز المفصل بين مشطية اإلبهام وعظام الرسغ
خلع بالمفصل السالمى السالمى لإلبهام
خلع بالمفصل المشطى السالمى
تقريب جبرى لإلبهام نتيجة أثلرة التئلام أو فقلد عملل العضللة
المباعدة
السبابة :
انكيللللوز المفصلللل السلللالمى السلللالمى األول فلللى حاللللة ثنلللى
أوبسط
انكيلللوز المفصللل السللالمى السللالمى الثللانى فللى حالللة ثنللى
أوبسط
انكيلوز المفصلين السالمى السالمى األول والثانى فى حالة
بسط أو ثنى
انكيلوز المفصل المشطى السالمى في حالة ثنى أو بسط
انكيلوز المفصل المشطى السالمى والسالمى السالمى األول
والثاني في حالة بسط كامل أو ثنى كامل
الوسطى :
انكيللللوز المفصلللل السلللالمى السلللالمى األول فلللي حاللللة ثنلللى
أوبسط
انكيلللوز المفصللل السللالمى السللالمى الثللانى فللي حالللة ثنللى
أوبسط
انكيلوز المفصلين السالمى السالمى األول والثلاني فلي حاللة
ثنى أو بسط
انكيلوز المفصل المشطى السالمى
انكيللللوز المفاصلللل المشلللطى السلللالمى والسلللالمى السلللالمى
األول والثاني في حالة ثنى أو بسط
البنصر أو الخنصر:

المالمح الرئيسية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  135لسنة 0202

النسبة المئوية لدرجة العجز
%0
أيسر
أيمن
%8
%02

%6
%8

%02

%8

%8
%05

%6
%00

%08
%05
%5
%05
%02
أيمن
%6
%0
%8
%8
%00
%6
%0
%6
%6
%02

%05
%00
%4
%02
%06
أيسر
%4
%0
%5
%6
%02
%4
%0
%5
%4
%8
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مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

رقم
46
40
48
49
52
50

50
50
54
55
56
50
58

59
62
60
60
60
64
65

نوفمبر 1021

العجز المتخلف
انكيللللوز المفصلللل السلللالمى السلللالمى االول فلللي حاللللة ثنلللى
أوبسط
انكيلللوز المفصللل السللالمى السللالمى الثللاني فللي حالللة ثنللى
أوبسط
انيكلوز المفصل المشطى السالمى
انكيلوز المفاصل المشلطى السلالمى السلالمى األول والثلاني
في حالة بسط أو ثنى
انكيلوز اليد:
انكيلوز جميع مفاصل اليد أو األصابع
انكيلوز جميع مفاصل اليد واألصابع فيما عدا اإلبهام
قطع األوتار:
(أ) قطع الوتر الباسط عند قاعدة اإلصبع (اإلصبع في حالة
ثنى كامل) :
اإلبهام
السبابة
الوسطى
البنصر أو الخنصر
قطع الوتر الباسط قبل اندغامه في السالمية الثانية
(السالميتين األخيرتين في حالة ثنى كامل ) :
اإلبهام
السبابة
البنصر أو الخنصر
قطع الوتر الباسط قبل اندغامه في السالمية األخيرة
مباشرة
( والسالمية األخيرة في حالة ثنى كامل):
اإلبهام
السبابة
الوسطى أو البنصر أو الخنصر
ب( قطع الوتر القابض عند المفصل المشطى السالمى
والسالمى السالمى األول (األصبع في حالة بسط كامل) :
اإلبهام
السبابة
البنصر أو الخنصر
الوسطى
(ج) قطع الوتر القابض عند المفصل السالمى السالمى
الثانى
( السالمية األخيرة في حالة بسط كامل ):

المالمح الرئيسية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  135لسنة 0202

النسبة المئوية لدرجة العجز
%0
%4
%0
%4
%6

%0
%0
%4

%62
%45

%52
%05

%00
%00
%02
%8

%02
%02
%8
%6

%6
%4
%0

%4
%0
%0

%6
%0
%0

%4
%0
%2.5

%02
%00
%6
%02

%06
%02
%5
%8
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مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

رقم
66
60
68
69
02
00
00
00
04
05
06
00
08
09
82
80
80
80
84
85
86
80
88
89
92
90
90
90
94
95
96

نوفمبر 1021

العجز المتخلف
اإلبهام
السبابة
الوسطى
البنصر أو الخنصر
(د) العضد والساعد :
تعود الخلع بالكتف
انكيلوز تام بالكتف
انكيلوز جزئى بالكتف
نقص في حركة رفع الذراع لموازاة الكتف
نقص في حركة رفع الذراع إلى أعلى بمقدار02درجة
أثرة التئام مقيدة لحركة العضد والعضد ملتصق بالجسم
كسر غير ملتحم بالعضد
كسر غير ملتحم بالنتوءه المرفقى
انكيلوز المرفق في بسط كامل في درجة  082درجة
انكيلوز المرفق في زاوية  052درجة
انكيلوز المرفق في زاوية  92درجة
اثرة التئام مقيلدة لحركلة بسلط المرفلق لزاويلة  45درجلة أو
اقل (الساعد في حالة ثنى لزاوية حادة )
أثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 92درجة
أثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 005درجة
كسر بالساعد مع إعاقة تامة في حركتى الكب والبطح
أثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتى  02و92
أثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتى  45و92
كسللر بالتحللام معيللب بعظللام السللاعد عللائق لحركللات مفصللل
الرسخ
انكيلوز تام بالرسخ
انكيلوز جزئى بالرسخ
انكيلوز الرسخ مع بسط اليد والكب كامل
العضالت واألعصاب واألوعية الدموية بالطرف العلوج
 - 2ضمور العضالت :
ضمور العضلة ذات الرأسين العضوية
ضمور العضلة الدالية
 - 1شلل األعصاب
شلل العصب الزندى واالصابة عند المرفق
شلل العصب الزندى واالصابة عند اليد
شلل العصب الكعبرى أعلى الفرع للعضلة المثلثة الرؤس
شلل العصب الكعبرى

المالمح الرئيسية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  135لسنة 0202

النسبة المئوية لدرجة العجز
%6
%8
%0
%0
%0
%0
%0
%0.5
%02
%42
%02
%05
%05
%42
%52
%05
%52
%42
%02
%42
%02
%05
%52
%02
%02
%05

%05
%02
%05
%02
%02
%02
%42
%02
%42
%02
%05
%05
%05
%00
%42
%05
%05
%02

%05
%05
%05

%02
%00
%02

%02
%02

%05
%02

%02
%02
%52
%42

%05
%05
%42
%02
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مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

رقم
90
98
99
022
020
020
020
024
025
026
020
028
029
002
000
000
000
004
005
006
000
008
009
002
000
000
000
004
005
006

نوفمبر 1021

العجز المتخلف
شلل العصب المتوسط
شلل العصب تحت اللوح
شلل العصب الدائرى
شلل العصب الزندى والكعبرى
شلل العصب الزندى والمتوسط
شلل العصب الزندى والكعبرى والمتوسط
 - 0األوعية الدموية :
إنسداد بالشرايين نتجت عنه غرغرينا
إنسداد باألوردة نتجت عنه أوزيما مزمنة
الطرف السفلى
كسللر بالفخللذ مللع قصللر  6سللم والمفاصللل جيللدة مللع ضللعف
متوسط بالعضالت
كسر بالفخذ مع قصر  4سم
كسر بالفخذ مع قصر  0سم
كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف بالفخذ
كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف شديد بالفخذ
كسر بعظمتى الساق ملتحم بشكل معيب
كسر غير ملتحم بالساق
انكيلوز المفصل الحرقفى فى وضع مناسب
انكيلوز بالركبة فى درجة  022درجة
انكيللللوز بالركبلللة متحلللرك بلللين درجتلللى  002درجلللة 002
درجة
انكيلوز بالركبة متحرك بين درجتى  92درجة 082درجة
أثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغايلة 92درجلة
أو أقل
اثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 005
اثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 002
التهاب مفصلى تشوهى بالركبة
انكيلللوز بكامللل القللدم مللع رفللع القللدم ألعلللى زاويللة أكثللر مللن
 022درجة
انيكلوز بكامل القدم في زاوية  022درجة
انكيلوز بكامل القدم في زاوية  92درجة(أحسن وضع)
انكيلوز ابهام القدم في وضع يسبب تعطيل حركة المشي
انكيلوز في جميع أصابع القدم في وضع جيد
تفرطح القدم نتيجة كسر العظام
العضالت واألعصاب بالطرف السفلى
 - 0ضمور عضالت الجزء األمامي للفخذ
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النسبة المئوية لدرجة العجز
%05
%05
%8
%02
%05
%02
%52
%62
%52
%62
%65
%05
تعامل الحالة معاملة البتر
من %02إلى%02
%02
%00
%8
%02
%02
%02
%52
%52
%52
%05
%05
من %62إلى%52
من  %52إلى%02
من  %02إلى%02
%05
%52
%05
%02
%05
%05
%05
%02
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مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

رقم
000
008
009
002
000
000
000
004
005
006
000
008
009
042
040
040
040
044
045

046
040
048
049
052
050
050
050
054

نوفمبر 1021

العجز المتخلف
ضمور عضالت الفخذ كلها
ضمور عضالت الطرف السفلى
ضمور عضالت الساق جميعها
ضمور عضالت الجزء األمامي للساق
ضمور العضالت المطرد
صك تام ( جنيو فالجم ) مع ضعف شديد بالعضالت
 -1شلل أعصاب الطرف السفلى :
شلل تام بالعصب الوركى
شلل تام بالعصب الفخذى
شلل العصب المأبضى الوحشى
شلل العصب المأبضى االنسى
شلل العصب المأبضى واالنسى والوحشى
شلل العصب المأبضى االنسى والوحشى مصحوب بألم
شلل العصب الشظوى
-0األوعية الدموية :
انسداد الشرايين نتجت عنه غرغرينا
انسداد وريدى نتجت عنه اوزيما مزمنة
انسداد وريدى نتجت عنه اوزيما بالطرفين السفليين مع
قرحة مزمنة تؤثر على المشى والوقوف
الدوالى التى ال يمكن شفاؤها بالتدخل الجراحى ويسبب عنها
قرحة مزمنة
إصابات الرأس والجهاز العصبي المركزج
فقد شعر فروة الرأس
إصابة بالرأس نتج عنها فقد عظمى بالصفيحة الخارجية
والداخلية ( حسب مساحة الجزء المفقود)
إصابة بالرأس مصحوبة أو غير مصحوبة بكسر الجمجمة
ومصحوبة أو غير مصحوبة بارتجاج بالمخ ونتج عنها
دوخة أو ارتعاشات أو صداع أو لعثمة في الكالم أو نقص
في القوى العقلية حسب شدة الحالة
إصابة بالرأس نتج عنها اضطراب عقلى
نزيف بالمخ مصحوب بشلل نصفى غير قابل للشفاء
شلل نصفى غير تام مع افازيا
شلل نصفى أيمن غير تام
شلل نصفى أيسر غير تام .
شلل نصفى تام مصحوب بتوتر العضالت
شلل تام بالطرف العلوى األيمن
شلل تام بالطرف العلوى األيسر

المالمح الرئيسية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
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النسبة المئوية لدرجة العجز
%02
%42
%02
%02
من  %02الى%82
%52
%52
%52
%02
%02
%42
%62
%02
يعامل معاملة البتر
من  %02إلى %02
من  %02إلى %52
من  %02إلى %02
من  %5إلى %02
من  %02إلى %42
من  %02إلى % 02

%022
%022
%022
من  %02إلى %62
من  %02إلى %42
من  %02إلى %022
%82
%02
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مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

رقم
055
056
050
058
059
062
060
060
060
064
065
066
060
068
069
002
000
000
000
004
005
006
000
008
009
082
080
080
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العجز المتخلف
شلل غير تام بالطرف العلوى االيمن
شلل غير تام بالطرف العلوى االيسر
افازيا بسيطة
أفازيا واضحة
نوبات صرعية قليلة أو نادرة
نوبات صرعية متعددة
شلل الطرفين السفليين
شلل الطرفين السفليين غير كامل أو المشى غير ممكن
شلل الطرفين السفليين والمشى ممكن بعكاز أو بعصا
تكهف الحبل الشوكى.
تليف الجهاز العصبى المركزى المنتثر
العصب األول:
فقد حاسة الشم
العصب الثاني:
ضمور تام بالعصب البصرى لعين واحدة
ضمور تام مزدوج بالعصب البصرى
العصب الثالث والرابع والسادس:
شلل بالعضالت الداخلية بإحدى العينين
شلل بالعضالت الداخلية بالعينين
شلل بالعضالت الخارجية بالعينين بدون ازدواج البصر
شلل بالعضالت الخارجية مع ازدواج البصر
العصب الخامس:
التهاب بأطراف العصب الخامس مع تقلص عضالت نصف
الوجه مصحوب بألم
شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحسية بنصف الوجه
العصب السابع:
شلل بالعصب الوجهى مع عدم القدرة على غلق جفنى العين
شلل بالعصب الوجهى مع عدم القدرة على غلق العينين معا
خامسا ً  :العنق
انثناء العنق لومام نتيجة تقلص العضالت أو أثرة التئام
ملتصقة
انثناء العنق التشنجى
سادسا  :العمود الفقرى
سوكليوز أو لوردوز أو كيفوز مع تحديد فى الحركة
بروز أو انخساف مصحوبا باألم وتحديد فى الحركة
التهاب عظمى مفصلى تشوهى مع تيبس مفاصل الفقرات
التهاب عظمى مفصلى تشوهى مع تيبس مفاصل الفقرات

المالمح الرئيسية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  135لسنة 0202

النسبة المئوية لدرجة العجز
من  %02إلى %42
من %05إلى%02
من %02 %02
من  %02إلى %62
من  %02إلى %02
من  %02إلى %82
%022
%02
من  %02الى %02
من  %42إلى %02
من  %52الى %02
%5
%05
%022
من  %5إلى%02
من  %02إلى %02
من  %02إلى %05
%05
من  %05إلى %02
من  %02إلى %02
من  %02إلى %02
من  %02إلى %52
من  %02إلى % 02
من  %02الى %42
من  %02إلى % 42
من  %02إلى %02
من  %02إلى %42
من  %02إلى % 82
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net

212/109

مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

رقم
080
084
085
086
080
088
089
092
090

090
090
094
095
200

090
098
099
022
020
020

نوفمبر 1021

النسبة المئوية لدرجة العجز

العجز المتخلف
وصعوبة التنفس
من  %02إلى % 62
التهاب عظمى نخاعى بالفقرات مع سالمة النخاع الشوكى
من  %02الى % 42
مرض بوت غير مصحوب بخراج درنى
من  %52إلى % 02
مرض بوت مصحوب بخراج درنى
سابعا  :األنف
من  %5إلى % 05
ضيق باألنف بدون فقد وال يمكن عالج الضيق
%05
كسر بعظم األنف مصحوب بضيق الخياشيم
%02
فقد أرنبة األنف
من  %02إلى %02
فقد جزئي باألنف بدون ضيق الخياشيم
من  %02إلى % 42
فقد األنف بدون ضيق الخياشيم
من  %02إلى % 52
فقد األنف مصحوب بضيق الخياشيم
العين
الجفون والمسال الدمعية :
من  %5إلى %02
انحراف حافة الجفن للداخل أو الخارج أو التصاق الملتحمة
الجفنية بملتحمة المقلة
%05
ناسور دمعى مزمن غير قابل للشفاء من ناحية واحدة
%02
ناسور دمعى مزمن غير قابل للشفاء من الناحيتين
من%05إلى%05
تلف الحجاج
المقلة  :الكتاركتا االصابية :
(أ) عند وجود كتاركتا بلالعين تسلبب ضلعف باإلبصلار قلد يصلل إللى درجلة الفقلد التلام تقلدر
نسبة العاهة بهذه العين بنسبة اإلبصار المبينلة بلالفقرة ( )4ملن الجلدول الخلاص بحلاالت
فقللد اإلبصللار المرافللق للقللانون رقللم  09لسللنة  0905والمعللدل بالقللانون رقللم  05لسللنة
 0900اذا كانت عملية إزالة الكتاركتا ال تجدى فى اصالح درجة اإلبصار.
(ب) اذا عملت عملية ازالة كتاركتا اصابية تقدر العاهة حسب درجلة االبصلار بعلد عمليلة
ازالة الكتاركتا باستعمال النظارة التى تعتبلر جلزءا تكميليلا للجراحلة ويلزاد  %02مقابلل
عدم اندماج الصورتين فى حالة ازالة كتاركتا فى عين واحدة وبحيث ال تتعدى العاهة فى
العين المجرى بها عملية ازالة كتاركتا عن .%05
األذن
%5
فقد أو تشويه بصوان األذن الخارجية
%02
فقد أو تشويه بصوان االذنين
الف العلوج
من  %02إلى %02
المضغ ممكن
من  %02إلى % 42
المضغ غير ممكن
من  %02إلى % 02
فقد بسقف الحلق متصل أو غير متصل بالحفرة االنفية
وبجيب الهواء الفكى.
من  %42إلى % 62
إصابة بالفك العلوى مع تشوه األنف والوجه
الف السفلى
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net

المالمح الرئيسية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  135لسنة 0202
212/110

مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

رقم
020
024
025
026
020
028
029
002
000
000
000
004
005
006
000
008
009
002
000
000
000
004
005
006
000

نوفمبر 1021

العجز المتخلف
المضغ ممكن
المضغ غير ممكن
خلغ بالمفصل الفكى الصدغى يمكن أوال يمكن رده
ضيق بالفم يسبب انكيلوز الفكين
ضيق بالفم يسبب انكيلوز الفكين يسمح بتناول السوائل فقط
فقد الفك السفلى بأكمله أو ببقاء الفرع الصاعد مع تشوه
الوجه
األسنان
فقد لغاية خمس أسنان
فقد نصف األسنان مع إمكان تركيب طقم صناعى
فقد نصف األسنان مع عدم تركيب طقم صناعى
فقد اآلسنان جميعها مع إمكان تركيب طقم صناعى
فقد األسنان جميعها مع عدم إمكان تركيب طقم صناعى
اللسان
بتر اللسان حسب اتساعه وااللتصاقات وحالة الكالم
ناسور لعابى لم يتحسن بالعالج الجراحى
البلعوم األنفى
ضيق بالبلعوم االنفى ناتج عن التصاق الحلق بالجدار الخلفى
للبلعوم
ضيق بالبلعوم مصحوب بصمم
البلعوم السفلى
ضيق بالبلعوم يعيق البلع
الحنجرة
درن الحنجرة
ضيق بالحنجرة تسبب بحة في الصوت
ضيق بالحنجرة تسبب بحة في الصوت مع ضيق التنفس
ضيق بالحنجرة تسبب عنه ضيق بالتنفس يستدعى وضع
أنبوبة حنجرية
ضيق بالحنجرة تسبب عنه انعدام الصوت مع تلف محدود
باألوتار الصوتية
المرىء
ضيق بالمرىء يعيق البلع
المعدة
قرحة مزمنة
قرحة مزمنة مع التصاقات مؤلمة أو ضيق فتحة البواب مع
تمدد المعدة ونحافة
ناسور معدى لم يشفى بالعالج الجراحي

المالمح الرئيسية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  135لسنة 0202

النسبة المئوية لدرجة العجز
من  %5إلى % 02
من  %02إلى %42
من  %02إلى % 02
%02
% 05
من  %42إلى % 62
من  %0إلى %5
من  %5إلى % 02
%05
%05
من  %02إلى % 42
من  %02إلى%42
من  %02إلى %02
من  %05إلى %42
من  %42إلى %62
من  %02إلى %02
%02
من  %5إلى %02
من  %02إلى %02
من  %02إلى %42
من  %42إلى %52
من  %02إلى%02
من  %02إلى %42
من  %42إلى %52
من  %52إلى %62
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net

212/111

مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

رقم
008
009
002
000
000

000
004
005
006
000
008
009
042
040
040
040
044
045
046
040
048
049

نوفمبر 1021

العجز المتخلف
األمعاء الدقاق
ناسور باألمعاء في وضع مرتفع بالبطن
ناسور باألمعاء في وضع منخفض بالبطن
فقد باألمعاء
األمعاء الغالا
ناسور لم يشفى بالعالج الجراحي ويسمح بخروج الغازات
والسوائل مع بعض مواد البراز والتبرز عادى
الشرج
ناسور حسب موضعه خارج أو داخل العضلة العاصرة.
ناسور مع عدم القدرة على حجز البراز أو احتباس المواد
البرازية نتيجة إصابة العضلة العاصرة ومصحوب أو غير
مصحوب بسقوط الشرج أو التهاب معوي أو التهاب
بريتونى
الكبد
ناسور مرارى أو صديدى
الطحال
استئصال الطحال السليم
استئصال الطحال المتضخم
استئصال الطحال المتضخم المصحوب باستسقاء بالبطن
جدار البطن
فتق أربى أيمن أو أيسر أو فتق سرى أو فخذي فتق أربى
مزدوج
فتق أربى مزدوج
فتق بجدار البطن أو فتق جراحي
شلل جزئي لعضالت البطن نتيجة تأثر عصب بجدار البطن
المسال البولية
الكلى والحالب
التهاب بإحدى الكليتين
التهاب بإحدى الكليتين مع التهاب بحوض الكلية
التهاب كلوي يسبب عدوى أو تسمم
التهاب بحوض الكليتين
استئصال الكلية واألخرى سليمة (حسب حالة الكلية
المستأصلة)
استئصال الكلية واألخرى متكيسة
كلية متحركة
درن بكلية واحدة

المالمح الرئيسية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  135لسنة 0202

النسبة المئوية لدرجة العجز
من  %42إلى %62
من  %42إلى %52
من  %02إلى %02
من  %02إلى %42
من  %02إلى %52
من %02الى%52

من  %02إلى %52
%02
%02
صفر
من  %02إلى %02
من  %02إلى %02
من  %02إلى %02
من  %5إلى %02
من  %02إلى % 02
من  %02إلى % 42
من  %42إلى % 62
من  %42إلى % 62
من صفر إلى % 05
% 52
من  %5إلى % 02
% 52
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net

212/112

مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

رقم
052
050
050
050
054
055
056
050
058
059
062
060
060
060
064
065
066
060
068
069
002
000
000
000
004
005
006
000
008

نوفمبر 1021

العجز المتخلف
درن بالكليتين
ناسور بالحالب
ناسور بطنى بولى
المثانة
التصاق جدار المثانة باالرتفاق العانى بسبب كسر
ناسور بولى بالعامة أو العجان
ناسور مثانى معوي
ناسور مثانى شرجى
التهاب مثانى مزمن اصابى أو جرح بالمثانة استدعى تثبيت
قسطرة
التهاب مثانى مع التهاب بحوض كلية واحدة
التهاب مثانى مع التهاب بحوض الكليتين
درن بالمثانة مع سالمة الكليتين
انحباس كلى بالبول نتيجة إصابة بالنخاع الشكوى
انحباس جزئي بالبول
انحباس جزئي بالبول مصحوب بالتهاب كلية واحدة او
كليتين
عدم القدرة على حبس البول
قناة مجرى البول الخلفية
ضيق كامل نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية
ضيق جزئي نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية
ضيق يمكن توسيعه بالعملية الجراحية
ضيق مصحوب بناسور متصل ما بين الشرج وقناة مجرى
البول
قناة مجرى البول األمامية
ضيق يمكن توسيعه
ضيق يصعب توسيعه
ناسور بولي
انعدام قناة مجرى البول األمامي مع فتحة بالعجان
انعدام قناة مجرى البول األمامي ما بين السرة والعجان
القفص الصدرج
كسر عظم القفص غير مصحوب بإصابة حشوية
كسر ضلع حسب المضاعفات
الرئتان
التهاب شعبي مزمن خفيف
التهاب شعبي مزمن شديد
التهاب شعبي مزمن مضاعف بانفزيما أوتمدد شعبي أو ربو

المالمح الرئيسية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  135لسنة 0202

النسبة المئوية لدرجة العجز
من  %52إلى % 82
% 52
من  %42إلى % 62
من  %42إلى % 52
% 52
% 02
من  %52إلى %02
من  %02إلى % 42
% 52
من  %52إلى % 02
من  %02إلى % 02
% 42
% 02
من  %52إلى % 92
من  %02إلى % 02
% 02
% 52
من  %02إلى % 42
من  %42إلى % 62
من  %02إلى % 02
من  %02إلى % 42
% 02
% 52
% 42
من  %02إلى % 02
من صفر إلى % 02
من  %5إلى % 02
من  %02إلى % 52
من  %52إلى % 022
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net

212/113

مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

رقم
009
082
080
080
080
084
085
086
080
088
089
092
090
090
090
094
095
096
090
098
099

022
020
020
020
024
025
026
020
028
029

نوفمبر 1021

العجز المتخلف
أو هبوط بالقلب
انسكاب بللورى إصابي
انسكاب دموى بللورى
انسكاب صديدى بللورى
إصابة درنية تخلف عنها تلفيات بسيطة
إصابة درنية تخلف عنها تلفيات متوسطة
إصابة درنية تخلف عنها تلفيات شديدة
إصابة درنية متقدمة غير قابلة للشفاء
سليكوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين
سليكوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين
سليكوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين
سليكوزس مصحوب بدرن بالرئتين
اسبستوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين
اسبستوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين
اسبستوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين
اسبستوزس مصحوب بدرن بالرئتين
بسيسنوزس ( ربو القطن أو الكتان ) وغير مصحوب
بتغيرات فى أشعة الرئتين
بسيسنوزس مصحوب بنزلة شعبية مزمنة وربو شعبي.
بسيسنوزس مصحوب بأنفزيما
امفزيما نتيجة استنشاق أبخرة
امفزيما نتيجة النفخ في اآلالت
اورام خبيثة نتيجة استنشاق أبخرة أو أتربة
القلب واألورطى
التصاق بغشاء القلب أو إصابة بصمام القلب أو التهاب
بعضالت القلب أو تلف بعضالت القلب نتيجة جلطة
بالشرايين التاجية والقلب متكافئ
مع بعض أعراض ظاهرة
مع عدم تكافؤ القلب
تأثر القلب والكليتين نتيجة حدوث عدوى أو تسمم
انيورزم األورطى أو جدار القلب
أعضاء التناسل
اثرة التئام بالقضيب ال تمنع االنتصاب
فقد تمرة القضيب
انعدام جزئى بالجسم االسفنجى
فقد القضيب
فقد القضيب مع ضيق بفتحة مجرى البول

المالمح الرئيسية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  135لسنة 0202

النسبة المئوية لدرجة العجز
من  %5إلى % 02
من  %02إلى % 42
من  %02إلى % 02
من  %5إلى % 02
من  %02إلى % 42
من  %42إلى % 02
من  %02إلى %022
من  %02إلى % 02
من  %02إلى % 62
من  %62الى% 92
% 022
من  %02إلى % 02
من  %02إلى% 42
من  %42إلى%82
% 022
تقدر نسبة العاهة بنسبة
النقص في الطاقة التنفسية
من  %02إلى % 52
من  %52الى% 92
من  %02إلى%92
من  %02إلى % 92
% 022
من  %02إلى % 02
من  %02إلى % 62
% 82
من  %02إلى % 92
من  %02إلى % 82
صفر
% 05
% 02
% 62
% 02
محمد حامد الصياد
W : www.elsayyad.net

212/114

مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

رقم
002
000
000
000
004
005
006
000
008
009
002
000
000
000
004
005
006
000
008
009
002
000
000
000

نوفمبر 1021

العجز المتخلف
فقد القضيب مع الخصيتين
فقد خصية قبل البلوغ
فقد خصية من سن البلوغ لغاية  42سنة
فقد خصية بعد سن االربعين
فقد خصيتين قبل سن البلوغ
فقد خصيتين من سن البلوغ لغاية سن األربعين
فقد خصيتين بعد سن األربعين
قيله مائية حسب الحجم والمضاعفات
قيله دموية اصابية
درن البرنج والخصية من ناحية واحدة
درة البرنج والخصية من الناحيتين
درن البرنج والبروستاتا والحويصلة المنوية
اإلناث
فقد الرحم والمبايض قبل سن البلوغ
فقد الرحم قبل اإلنجاب
فقد الرحم بعد اإلنجاب
فقد مبيض واحد قبل أو بعد سن البلوغ
سقوط الرحم أو المهبل
الغدد الدرنية
غدد درنية
غدد درنية متقيحة مصحوبة بنواسير
سرطان الغدد
األورام الخبيثة
تقدر نسبة العجز حسب فقد العضو لوظيفته أو بتره أو
انتكاس الحالة أو عدم إمكان إجراء عملية
بعض األمراض
الزهرى كمرض مهني
ناسور معاود واحد أو متعدد وحسب الموضع
سرطان الدم

النسبة المئوية لدرجة العجز
% 92
% 05
% 05
% 05
% 62
% 42
% 02
من صفر إلى % 02
من  %02إلى % 05
من  %02إلى % 05
من  %02إلى% 42
من  %42إلى % 52
من  %42إلى %62
%42
% 02
% 02
من  %5إلى % 05
من  %5إلى % 02
من  %02إلى % 05
من  %42إلى % 022
من  %42إلى % 022
% 52
من  %02إلى % 42
من  %02إلى % 022

يجوز زيادة تل النسب بقرار من الوزير المختص بالتأمينات بناءاً على اقترا مجلس اإلدارة3
ويراعى في تقدير درجات العجز في حاالت الفقد العضوج ما يأتي:
 - 2أن تكاون الجراحاة قاد التأماات التئاماا ً كاامالً دون تخلااف أياة مضااعفات أو معوقاات لحركااات
المفاصل المتبقية ،كالندبات ،أو التلفيات ،أو التكلسات ،أو االلتهابات ،أو المضاعفات الحسية
أو غيرها وتزاد درجات العجز تبعا لما يتخلف من هذه المضاعفات3
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في حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجاب وصاف الحالاة المساببة للعجاز والمضااعفات فاي
الشهادة الطبية كما تحدد درجات اإلعاقة في كل حركة على تل المفاصل بالنسبة إلى القواعاد
الطبيعية3
فااي حالااة وجااود مضاااعفات حسااية يجااب تحديااد مكانهااا و ماادى زيااادة أو نقااص الحساسااية
ونوعها3
إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوج األيسار باذات
النسب المقررة لهذا العجز في الطرف األيمن3
ً
ً
ً
إذا عجااز أج عضااو ماان أعضاااء الجساام المبينااة أعاااله عجاازا كلياا مسااتديما عاان أداء وايفتااه
أعتبر ذل العضو في حكم المفقود و إذا كان ذلا العجاز جزئياا ً قادرت نسابته تبعاا ً لماا أصااب
العضو من عجز عن أداء وايفته3
فيما عدا األحوال المنصوص عليها في البند ( )0مان الماادة ( )00إذا ناتج عان اإلصاابة فقاد
جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوياة لدرجاة العجاز فاي
حدود النسبة المقررة لفقد ذل العضو و ال يجوز بأج حال من األحوال أن تتعداها3

ثانيا ً  :في حاالت فقد اإلبصار :
درجة اإلبصار
()2
6/6
9/6
00/6
08/6
04/6
06/6
62/6
62/5
62/4
62/0
62/0
62/0

نسبة قوة اإلبصار ( )1نسبة فقد اإلبصار ()0
022
90
84
02
58
42
02
04
8
0
ـ
ـ

9
06
02
40
62
82
86
90
98
022
022

درجة عجز العين المصابة
()0
0
6
00
05
04
08
00
00
05
05
05

ويراعى في تقدير العجز المتخلف عن فقد اإلبصار ما يأتي:
 - 2أن تقدر درجة العجز الناشئ من ضعف إبصار العين بواقاع الفارق باين درجاة العجاز المقابلاة
لدرجاة اإلبصاار للعاين قبال اإلصااابة وبعادها إذا كاان هناا سااجل يوضاح درجاة اإلبصاار بتلا
العين قبل اإلصابة (عمود 3)0
 - 1في حالة عدم و جود سجل بحالة اإلبصار قبل اإلصابة يعتبر أن العين كانت سليمة30/0
 - 0مع مراعاة أحكام البند ( )2يراعى في حالة إصابة العين الوحيادة أن تقادر درجاة العجاز طبقاا
لنسبة فقد اإلبصار بها على اعتبار أن اإلبصار الكامل لتل العين ( %200عمود 3)0
 - 0في حالة فقد إبصار العين الوحيدة يعتبر عجزاً كامالً3
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مع مراعاة أحكام البند( )2يراعى في حالة اإلصاابة بكلتاا العيناين أن تقادر درجاة العجاز علاى
أساس نصف مجموع قوة أبصار كل منهما أج اعتبار أن اإلبصار لكل عين (%00عمود3)0

ثالثا :في حالة فقد السمع :
أ  -يعتبر السمع سليما إذا كان ضعف السمع ال يتجاوز  20ديسبل لكل من األذنين3
ب  -تحتسب نسبة فقد السمع لا ذن الواحادة بواقاع درجاة ونصاف درجاة مئوياة نايار فقاد ديسابل
واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على  20ديسبل3
ج  -تعتبر نسبة فقد السمع  %200إذا كان متوسط الضعف في القادرة السامعية ل ذناين يصال إلاى
 00ديسبل وتعتبر درجة العجز المتخلف في هذه الحالة  %00من العجز الكلى 3
ويراعى في تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتي:
-2
-1
-0
-0
-0

أن يقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القادرة السامعية ل صاوات التاي يبلا ترددهاا مان 210
إلى  200سيكل ثانية  3مع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهرباائي
إلمكان الوصول بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التي ال يسهل عملها بالشوكة الرنانة3
أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف السامع بواقاع الفارق باين درجاة السامع قبال اإلصاابة
وبعدها إذا كان هنا سجل يوضح تل الدرجة 3
في حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما  %200تبعا لسن العامل المصااب
أج يضاف  1/2ديسبل لكل سنة تزيد على 300
مع مراعاة أحكام البناد  1يراعاى فاي حالاة إصاابة األذن الوحيادة أن تقادر درجاة العجاز طبقاا
لنسبة السمع لتل األذن على اعتبار أن سمعها يعادل  %200من السمع الكامل3
مع مراعاة أحكام البند ( )0يراعى في حالة إصابة األذنين بدرجات متفاوتة من ضعف السامع
أن تقدر نسبة السمع تبعا للناام اتتي:
(أ) النسبة المئوية لفقد السمع باألذنين معا =
نسبة فقد السمع في األذن األقوى ×  +0نسبة فقد السمع في األذن األضعف
0
(ب) تحسب درجة العجز المتخلف على أسااس أن نسابة  %200مان فقاد السامع تعاادل %00
من العجز الكامل3
ويشترط في جميع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقراراً تاما3
ويراعى جبر نسبة العجز المتخلف إلى أقرب نسبة مئوية3
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( )0الجدول الخاص بالمادة رقم ()00
تحديد مدة صرف تعويض البطالة
مدة اإلشترا في تأمين البطالة السابقة عن كل
تعطل
سنة وأقل من سنتين
سنتين وأقل من ثالث سنوات
ثالثة سنوات وأقل من أربعة سنوات
أربعة سنوات وأقل من خمسة سنوات
خمسة سنوات وأقل من ستة سنوات
ستة سنوات وأقل من  0سنوات
سبع سنوات فأكثر

الحد األقصى إلستحقاق
تعويض البطالة
 6أشهر
 0أشهر
 8أشهر
 9أشهر
 02أشهر
 00شهر
 00شهر

وذل بمراعاة أنه إذا كان المنمن علياه مان العااملين بعقاود محاددة المادة ،فيكاون الحاد األقصاى
لمدة صرف التعويض مساويا ً للمدة المتبقية من مدة عقد العمل إذا كانت أقل من  0أشهر3
وتعتبر كل مدة قائمة بذاتها عند حساب مدة صرف تعويض البطالة3
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مذكرات في التأمينات االجتماعية
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( )0الجدول الخاص بالمادة رقم ()00
بتوزيع المعاش على المستحقين
األنصبة المستحقة فى المعاش
المستحق فى المعاش
 0أرملة أو زوج وولد واحد أو
أكثر
 0أرملة أو زوج ووالد أو والدين
 0أرملة أو زوج أو أخت أو أخ
أو أكثر
أرملة أو زوج فقط
4
 5أرملة أو زوج وولد أو أكثر
ووالد أو والدين
ولد واحد
6
أكثر من والد
0
ولد واحد ووالد أو والدين
8
 9أكثر من ولد ووالد أو والدين
والد واحد أو والدين
02
 00والد واحد أو والدين وأخ أو
أخت أو أكثر
أخ أو أخت أو أكثر
00

األرملة أو الزوج
*
0/0

0/0

-

-

0/0
4/0

-

0/0
-

4/0

4/0
0/0

0/0

6/0

-

-

 0/0المعاش
كامل المعاش
0/0
6/5
-

0/0
6/0
0/0
0/0

4/0

-

-

-

0/0

األوالد *

الوالدين ** األخوة واألخوات ***

يوزع بالتساوى في حالة التعدد3
*
** أليهما أو كليهما بالتساوى3
*** أليهم أو لهم جميعا ً ويوزع بينهم بالتساوى3
فى حالة قطع أو إستحقاق معاش أحد المساتحقين يعااد توزياع المعااش وفقاا ً ل نصابة الموضاحة
بالجدول3
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مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

( )0الجدول الخاص بالمادة رقم ()00
بتحديد نسبة مبل التعويض اإلضافي
الســن
حتى سن 05
06
00
08
09
02
00
00
00
04
05
06
00
08
09
42
40
40
40

نسبة مبلغ
التعويض اإلضافي
%060
%062
%050
%040
%042
%000
%000
%002
%000
%020
%022
%090
%080
%082
%000
%060
%062
%050
%040

الســن
44
45
46
40
48
49
52
50
50
50
54
55
56
50
58
59
62
حتى سن 60
أكثر من سن 60

نسبة مبلغ
التعويض اإلضافي
%042
%000
%000
%002
%000
%020
%022
%90
%80
%82
%00
%60
%62
%50
%40
%42
%00
%05
%02

في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة3
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مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الواحدة والخمسون

( )0الجدول الخاص بالمادة رقم ()211
بتحديد اإلشتراكات التي ينديها المنتفعون
بصندوق الرعاية االجتماعية ألصحاب المعاشات
قيمة المعاش
 522جنيه  822 -جنيه
 822جنيه  0022 -جنيه
 0022جنيه  0422 -جنيه
 0422جنيه  0022 -جنيه
 0022جنيه فأكثر

المالمح الرئيسية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  135لسنة 0202

قيمة اإلشترا
جنيه واحد
جنيه واحداً ونصف
جنيهان
جنيهان ونصف
ثالثة جنيهات
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