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:  انياًال  العاملون لدى الغير:  والًال  المؤمن عليهم
 صحاب 

األعمال ومن 
 في حكمهم

:  ال اًال 
العاملون 

المصريون 
 في الخارج

 العمالة غير المنتظمة: رااعاًال 

مؤمن  (2)صاحب العمل الملتزم
 (2)عليه

مؤمن  (2)االجمالي
 (3)عليه

 مؤمن 
 (3)عليه

مؤمن 
 (4)عليه

الخزانة 
 (4)العامة

 (4)االجمالي
 قطاع خاص قطاع عام حكومة قطاع خاص قطاع عام حكومة نوع التأمين

 % 21 % 12 % 09 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 09  %12 %12 %12 (1)شيخوخة وعجز ووفاة
 ××× ××× ××× ××× ×××  %02  %02  %02  %01  %01  %01  %01 (2)المكافأة

%01.25 إصااات العمل
(5( )7) 

01.25 
(%5( )7) 

01.50 
(%6()7) 

××× 01.25%
(5( )7) 

01.25 
(%5( )7) 

01.50 
(%6( )7) 

××× ××× ××× ××× ××× 

 03.25 % 03 % 03 (10 )المرض
%(8) 

01 % 04 % 04 % 04.25 
%(9) 

04%  ××× 04%  ××× 04%  

 ××× ××× ××× ××× ××× %01 %01 ××× ××× %01 %01 ××× الاطالة
  %25  %12  %13  %21  %25 %29.75 %29.25 %28.25 %11 %18.75 %18.25 %17.25  اتشتراكالجملة ا

 
 

 %.26، وتقسم مناصفة بٌن صاحب العمل والمؤمن علٌه، على أال تتجاوز إجمالى نسبة االشتراكات %1تزاد نسبة االشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تارٌخ العمل بهذا القانون بنسبة  (1)

 .من أجر االشتراك (2)

 .من دخل االشتراك (3)

 .الحد األدنى ألجر االشتراكمن  (4)

 .للمعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة % 0.25من أجر االشتراك للعالج وارعاٌة الطبٌة ،  % 1 (5)

 .لتعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال % 0.25للمعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة ،  % 0.25من أجر االشتراك للعالج وارعاٌة الطبٌة ،  % 1 (6)

 .تبعاً لمخاطر نشاط المنشأة وفقاً لما تحدده الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون فى هذا الشأن % 1حتى تصل إلى تتم زٌادة نسبة االشتراك الشهري مقابل الحقوق المالٌة التً تلتزم بها الهٌئة (7)

 .لتعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال % 0.25من أجر االشتراك للعالج وارعاٌة الطبٌة ،  % 3 (8)

 .لتعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال % 0.25من أجر االشتراك للعالج وارعاٌة الطبٌة ،  % 4 (9)

تسسي أحكبم هرا التأهيي تدزيجيب علي الوؤهي عليهن الريي يصدز بتحديدهن قساز هي زئيس هجلس ادازة الهيئة الوعٌية ببلتأهيي الصحي ، وذلك دوى االخالل بحقىق الوؤهي عليهن الريي اًتفعىا بتأهيي الوسض وفقب ألحكبم قبًىى التأهيي  (10)

  لسٌة 79االجتوبعي الصبدز ببلقبًىى زقن 


