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( 2)مادة 
 

 :تسري أحكام هذا القانون على الفئات اآلتٌة  
 
: ن لدى الغيريالعامل - أوالًال 

 

ن بالجهازاإلداري للدولة والهٌئات العامة والمإسسات العامة والوحدات ين المدنًلًالعام -1
 .االقتصادٌة التابعة ألي من هذه الجهات

 وغٌرها من الوحدات االقتصادٌة التابعة ن بوحدات القطاع العام وقطاع األعمال العاميالعامل -2
، بما فً ذلك رإساء وأعضاء مجالس اإلدارة المنتدبون فً شركات قطاع األعمال لها

 .العام
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملٌن المإقتٌن والعرضٌٌن والموسمٌٌن بالجهات 

(. 2 ، 1)المنصوص علٌها بالبندٌن 
أن تكون عالقة العمل ن ألحكام قانون العمل، مع مراعاة ي بالقطاع الخاص الخاضعنيالعامل -3

التى تربط المإمن علٌه بصاحب العمل منتظمة، وٌستثنى من هذا الشرط عمال المقاوالت 
وعمال الشحن والتفرٌغ وعمال الصٌد وعمال النقل البرى، وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا 

 .القانون القواعد والشروط الالزم توافرها العتبار عالقة العمل منتظمة
، فٌما عدا من ٌعمل منهم داخل المنازل  ن باألعمال المتعلقة بخدمة المنازليالمشتغل -4

 . التنفٌذٌة لهذا القانونوتحددهم الالئحة
 بشرط توافر الشروط ، ٌعولهم فعالًال ، وأفراد أسرة صاحب العمل الذٌن ٌعملون لدٌه  -5

 (.3)المنصوص علٌها فى البند 
. قل سن المإمن علٌه عن الثامنة عشرتأال  ( 5 ، 4 ، 3) فى البنود وٌشترط

وفى حالة إلتحاق المإمن علٌه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فال ٌعتد ضمن مدة اشتراكه 
إال بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وأحكام تحدٌد 

 .مدة العمل الخاضعة لهذا القانون
 

:  ومن في حكمهم ، أصحاب األعمال - انياًال 
 

األفراد الذٌن ٌزاولون لحساب أنفسهم نشاطاًال تجارٌاًال أو صناعٌاًال أو زراعٌاًال والحرفٌون  -1
وٌشترط لخضوعهم أن تنظم  ، وغٌرهم ممن ٌإدون نشاطاًال أو خدمات لحساب أنفسهم

 أو ٌلزم لمزاولتها الحصول على ترخٌص بذلك من الجهة  ،أنشطتهم قوانٌن خاصة
. اإلدارٌة المختصة

ن فً شركات األشخاص وشركات التوصٌة باألسهم، ورإساء يالشركاء المتضامن -2
ن فً الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، يوأعضاء مجالس اإلدارة واألعضاء المنتدب

 .ن فً الشركات ذات المسئولٌة المحدودةيوالمدٌر
. مالك شركات الشخص الواحد -3
 وٌحدد تارٌخ بدء انتفاع كل مهنة ن بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنٌة،يالمشتغل -4

 .بؤحكام هذا القانون بقرار من رئٌس الهٌئة
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 .ن فً الجمعٌات التعاونٌة اإلنتاجٌة الذٌن ٌشتغلون لحساب أنفسهمياألعضـاء المنتج -5
 . األراضى الزراعٌة التى تبلغ مساحتها فدان فؤكثريمالك -6
 األراضى الزراعٌة التى تبلغ مساحتها فدان فؤكثر، سواء كانوا مالكاًال يحائز -7

 .هما معاًال كلًأومستؤجرٌن باألجرة أو بالمزارعة أو 
مالك العقارات المبنٌة الذٌن ال ٌقل نصٌب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد األدنـى  -8

 .، وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند ألجر االشتراك
بما فى ذلك وسائل النقل البرى ، أصحاب وسائل النقل اآللٌة لألشخاص أوالبضائع  -9

 .والنهرى والبحرى والجوى
. نيالوكالء التجاري -10
. أصحاب مراكب الصٌد المٌكانٌكٌة أو الشراعٌة -11
. ن من غٌر الرهبانين المنتدبين والموثقين الشرعًيالمؤذون -12
. العمد والمشاٌخ -13
 . األثرين وقصاصين واألدالء السٌاحًيالمرشد -14
 .نياألدباء والفنان -15
ورثة أصحاب األعمال فى المنشآت الفردٌة، وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون شروط  -16

. الخضوع
 .أصحاب الصناعات المنزلٌة والبٌئٌة والرٌفٌة واألسرٌة -17
 (1).القساوسة والشمامسة المكرسون -18

وٌشترط لالنتفاع بؤحكام هذا البند عدم الخضوع ألحكام هذا القانون طبقاًال للبند أوالًال من هذه 
. قل سن المإمن علٌه عن الحادٌة والعشرٌنت وأال المادة،

وٌجوز بقرار من رئٌس الهٌئة إضافة فئات أخرى وفقاًال لهذا البند، على أن ٌحدد القرار تارٌخ 
. بدء االنتفاع والشروط األخرى لالنتفاع بؤحكام هذا القانون

 2020 / 1 / 1 وٌعمل به من 2020 لسنة 101بند مضاف بقرار رئٌس  الهٌئة رقم  (1)

 
: ن في الخارجين المصرييالعامل -  ال اًال 

 

 .ن بعقود عمل شخصٌةين المرتبطيالعامل -1
 .ن لحساب أنفسهميالعامل -2
 .ن من الفئات المشار إلٌها فً البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسٌة المصرٌةيالمهاجر -3
ن الذٌن ٌعملون على سفن بحرٌة ترفع علم دولة أجنبٌة وذلك خالل فترة ين البحرييالعامل -4

 .سرٌان جواز السفر البحرى
 المصري بوحدات المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة والسفارات األجنبٌة داخل العاملوٌعتبر 

جمهورٌة مصر العربٌة المرتبط بعقد عمل شخصً وال ٌسرى فً شؤنه قانون العمل فً حكم 
. العامل المصري بالخارج

:  بؤحكام هذا البند ما ٌلًوٌشترط لإلنتفاع
 .أال ٌكون خاضعاًال ألحكام البندٌن أوالًال وثانٌاًال من هذه المادة -
. ةأال ٌقل سن المإمن علٌه عن الثامنة عشر -
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:   العمالة غير المنتظمة -رابعاًال 
 

مالك العقارات المبنٌة الذٌن ٌقل نصٌب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد األدنـى  -1
 .ألجر االشتراك

 .عمال التراحٌل -2

صغار المشتغلٌن لحساب أنفسهم كالباعة الجائلٌن ومنادي السٌارات وموزعً الصحف  -3
 .وماسحً األحذٌة المتجولٌن وغٌرهم من الفئات المماثلة و الحرفٌٌن

 .خدم المنازل ومن فً حكمهم الذٌن ٌعملون داخل المنازل -4
 .ئهالقرآن الكرٌم وقرا محفظً -5
 .ن والقٌمة وغٌرهم من خدام الكنٌسةيالمرتل -6
ورثة أصحاب األعمال فى المنشؤت الفردٌة غٌر الخاضعٌن للبند ثانٌا متى توافرت فى  -7

 :شؤنهم الشروط اآلتٌة
 . أال ٌعمل بالمنشؤة عمال وقت وفاة مورثها(أ)
 أن ٌكون نصٌب الوارث من الدخل السنوى للمنشؤة المتخذ أساساًال لربط الضرٌبة على (ب)

 .الدخل أقل من الحد األدنى ألجر اإلشتراك
 .أال ٌكون قائماًال بإدارة المنشؤة(ج)

ن فً الزراعة سواء فً الحقول والحدائق والبساتٌن أو فً مشروعات تربٌة ين المإقتيالعامل- 8
الماشٌة أو الحٌوانات الصغٌرة أو الدواجن أو فً المناحل أو فً أراضً االستصالح 

وٌقصد بالعاملٌن المإقتٌن من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة  ، واالستزراع
أشهر متصلة أو كان العمل الذي ٌزاولونه ال  ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من 

. نشاط
ا أو يحائز- 9  األراضً الزراعٌة الذٌن تقل مساحة حٌازتهم عن فدان سواء كانوا مالكًال

 .مستؤجرٌن باألجرة أو بالمزارعة
. ممن تقل ملكٌتهم عن فدان (غٌر الحائزٌن لها )مالك األراضً الزراعٌة - 10

ا وٌشترط ًاٌل  لإلنتفاع بؤحكام هذا البند عدم الخضوع ألحكام هذا القانون طبقًالا للبنود أوالًال وثان
ا، وأال ٌقل سن المإمن علٌه عن الثامنة عشر . وثالثًال

وٌجوز بقرار من رئٌس الهٌئة إضافة فئات أخرى وفقاًال لهذا البند، على أن ٌحدد القرار 
تارٌخ بدء اإلنتفاع والشروط األخرى لإلنتفاع بؤحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد 

. االشتراكات
 .وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من فئات هذه المادة

 
 

( 3)مادة 
 
: ٌشمل نظام التؤمٌنات االجتماعٌة التؤمٌنات اآلتٌة

. تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة -1
. تؤمٌن إصابات العمل -2
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. تؤمٌن المرض -3
 .تؤمٌن البطالة -4

( 4)مادة 
 

ا ًاٌل ، فٌما عدا الفئات المنصوص علٌها بالبند ثالثاًال من  ٌكون التؤمٌن وفقاًال ألحكام هذا القانون إلزام
ا (2)المادة  ًاٌل ، ولرئٌس مجلس الوزراء بناء على عرض  من هذا القانون فٌكون خضوعهم اختٌار

رئٌس الهٌئة إصدار قرار بإلزامٌة التؤمٌن لهذه الفئة بالدول التى ال ٌتم التؤمٌن فٌها على العمالة 
. المصرٌة

. أي نصٌب فً نفقات التؤمٌن إال فٌما ٌرد به نص خاص وال ٌجوز تحمٌل المإمن علٌه
ا  ًاٌل ا أو جزئ ًاٌل والٌجوز حرمان المإمن علٌه أوصاحب المعاش من الحقوق التؤمٌنٌة المستحقة كل

 .ألي سبب من األسباب
 

( 45)مادة 
 

( 2)تسرى أحكام هذا الباب على المإمن علٌهم الوارد ذكرهم فى البند أوالًال من المادة 
: باإلضافة إلى الفئات اآلتٌة

 

 .  سنة18ن بالقطاع الخاص الذٌن تقل أعمارهم عن يالعامل -1
 .نين والتالمٌذ الصناعًيالمتدرج -2
 .الطالب المشتغلون فى مشروعات التشغٌل الصٌفى -3
 .المكلفون بالخدمة العامة -4
ن بعمل بعد سن التقاعد وال تسرى فى شؤنهم أحكام تؤمٌن الشٌخوخة والعجز يالملتحق -5

 .والوفاة

 


