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 صفحة الموضوع

 03 مقدمة

 04 المالمح األساسٌة للتؤمٌن االجتماعىالمطلب األول: 

 04 جتماعىخصابص التؤمٌن االالفرع األول: 

تفاقٌة منظمة إالتً حددتها  المهنٌة واالجتماعٌةالمخاطر الفرع الثانً:           
 1952لسنة  102العمل الدولٌة رقم 

06 

 06  وظابؾ التؤمٌنالفرع الثالث:           

 07 مٌن االجتماعىؤمجال تطبٌق الت: رابعالفرع ال
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اعد والتؤمٌن والمعاشلات للقلوات المسللحة الصلادر قانون التق: ثانىالفرع ال 
 1975لسنة  90بالقانون رقم 
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 مقدمة
 

عتبلار  ملإمن ا، إملا بشلكل مباشلر ب ىلتشمل كل مواطن مصلر ىإمتدت مظلة التؤمٌن ا جتماع
عتبلار  مسللتحقا علن مللإمن علٌل  أو صللاح  اأو صلاح  معللا  ، أو بشلكل ؼٌللر مباشلر ب علٌل 

 . والمعاشات ىنٌن التؤمٌن ا جتماعوذلك من خالل مجموعة من قوا ،معا  
 : ونستعرض فً هذه المذكرة

 المالمح األساسٌة للتؤمٌن االجتماعىالمطلب األول: 
 خصابص التؤمٌن االجتماعىالفرع األول: 

تفاقٌلة منظملة العملل الدولٌلة إالتلً حلددتها  المخاطر المهنٌة واالجتماعٌلةلثانً: الفرع ا
 1952لسنة  102رقم 

 وظابؾ التؤمٌنالفرع الثالث: 
 مٌن االجتماعىؤمجال تطبٌق الت: رابعلالفرع ا

 والمساعدات االجتماعٌة ىالتؤمٌن االجتماع: الفرع الخامس
 ىٌن التجارمؤالتؤمٌن االجتماعً والت: الفرع السادس

المراحل التً مرت بها نظم المعاشات والتؤمٌن ا جتملاعً منلذ منتصلؾ القلرن  :ثانًالمطلب ال
 التاسع عشر حتً االن

 1952مرحلة ما قبل ثورة ٌولٌو : الفرع األول
 2019/ 12/ 31وحتى ،  1952ما بعد ثورة ٌولٌو مرحلة : الفرع الثانً

 2020/  1/  1الفرع الثالث: المرحلة من 
 السارٌة ىمجال تطبٌق قوانٌن التؤمٌن االجتماع :لثالمطلب الثا

 148الصللادر بالقللانون رقللم  ٌللة والمعاشللاتاالجتماع اتقللانون التؤمٌنلل:    الفاارع األول
 2019لسنة 

قانون التقاعد والتؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحة الصلادر بالقلانون رقلم : ثانىالفرع ال
 1975لسنة  90

 1964 لسنة 71قانون المعاشات االستثنابٌة الصادر بالقانون رقم :ثالثالفرع ال
 

 إلى سواء السبٌل ىو هللا الموفق و الهاد
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 وكٌل أول وزارة التؤمٌنات )سابقا(
 ربٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً

 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(

 لٌلً محمد الوزٌري
 جلس إدارةربٌس م

 الهٌبة العامة للتؤمٌن والمعاشات )سابقا(
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 لمطلب األولا
 مٌن االجتماعىالمبلمح األساسٌة للتؤ
 

سواء عن طرٌق دم للمواطنٌن نواع الحماٌة التى تقأالضمان االجتماعى تعبٌر شامل ٌعنى كل 
أو المساعدات االجتماعٌة أو ؼٌرها من صنوؾ الخدمات والرعاٌة التى  مٌنات االجتماعٌةاالت

 . وا جتماعًرفاهٌة المجتمع وأمن  االقتصادى  تكفل
حد وسابل الضمان االجتماعى فى مجال تحقٌق أن التامٌن االجتماعى ٌعتبر إووفقا لما تقدم ف

خطر اجتماعى  ، وهو ٌقتصر على تلك النظم التى تستهدؾ تؽطٌة ىن االجتماعمالحماٌة واأل
 . ٌنىؤمسلو  تؤمعٌن ب

من اجتماعى ٌعمل على تحقٌق األ ىقانون ىأسلوب تؤمٌنمٌن االجتماعى بؤن  ؤوٌعرؾ الت
نصت علٌها خطار المهنٌة و االجتماعٌة التى فراد فى حالة تعرضهم ألحد األاالقتصادى لؤل

عادة توزٌع الدخل القومى إوٌستهدف  1952لسنة  102منظمة العمل الدولٌة رقم  تفاقٌةإ
 . بشكل أكثر عدالة

 
 

 الفرع األول
 خصائص التؤمٌن االجتماعى

 
 همها :أخصائص  مٌن االجتماعى بعدةؤٌتمٌز الت

 لمواجهة أخطار اجتماعٌة :  ىأسلوب تؤمٌن ىأوال : التؤمٌن االجتماع
 فً مواجهة األخطار التً ٌواجهها فهو :  ىأسلوب تؤمٌن ىاالجتماع ٌتبع التؤمٌن        
ٌتحمل المخاطر التً ٌتعامل معها عن طرٌق توزٌع عببها علً جمٌع المإمن  – 1        

 . علٌهم
 موارد  . ىلجماإمزاٌا النظام و ىجمالإمن الضروري أن ٌكون هناك تكافإ بٌن  – 2        

المزاٌا  ىجمالإموارد النظام و ىجمالإٌج  أن ٌكون هناك توازن بٌن أن   ىبمعن              
المستحقة حتً نضمن استقرار النظام واستمرار  فً األجل الطوٌل وحتً ال ٌتحقق 

 عجز فً أموال  .
عتمد علٌها التزام باألسس الفنٌة التً تحدٌد مزاٌا النظام ا  ىن  ٌتعٌن فإولذلك ف              

 كتوارٌون فً تحدٌد موارد  .الخبراء اال
 

 مٌن االجتماعى أهم سماته التكافل االجتماعى :ؤ: الت ثانٌا
مٌن ؤٌستند التؤمٌن االجتماعى إلى قاعدة التكافل االجتماعى ، فاالشتراكات الخاصة بالت

تص  كلها فى معٌن واحد وٌساهم فٌها المإمن علٌ  وفقا لقدرات  المادٌة بنسبة من دخل  
والمزاٌا التى ، ٌعها على من ٌتحقق بالنسبة لهم وقوع الخطر المإمن من  وٌعاد توز

مٌن االجتماعى ؤن التإوعلى ذلك ف ،ٌحصل علٌها ال ترتبط بمساهمت  ولكن بقدر حاجت  
 ىأمن خالل قاعدة التكافل االجتماعى ٌعمل فى اتجا  العدالة فى توزٌع الدخل القومى 

 فً اتجا  العدالة االجتماعٌة .
 

 لزامٌته :مٌن االجتماعى ٌتمٌز بإؤ: الت ثالثا
أن الخضوع ل    ىبمعن مٌنؤالصفة االجبارٌة للت سمة التكافل االجتماعً تتطل 

فراد فانضمامهم للنظام ٌكون بقوة القانون ، واالستفادة من  ال تتوقؾ على مشٌبة األ
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الشتراك لدى فطالما توافرات الشروط المطلوبة للخضوع ل  كان على المسبول عن ا
 .(1) الهٌبة التامٌنٌة القٌام بذلك وأداء ما ٌقرر  النظام من التزامات فى شؤن 

ن  طالما تحققت المخاطر المإمن منها وتوافرت الشروط المطلوبة لنشؤة الحق إكذلك ف
المقرر ب  كان على الهٌبة التامٌنٌة االلتزام بدفع الحق حتى ولم لم تكن قد أدٌت الٌها 

 .(2)ٌهاإلدابها ؤات ثم الرجوع بعد ذلك على الملتزم باالشتراك
 

 مٌن االجتماعى التزام مصدره القانون :ؤ: الت رابعا
مٌن ؤمٌنٌة فالتؤعمال والهٌبة التصحا  األأال ٌستلزم قٌام وجود رابطة عقدٌة بٌن 
 . االجتماعى التزام مصدر  القانون ولٌس العقد

نون ، وكذلك المستحقون عن المإمن علٌ  أو والمإمن علٌهم ٌستمدون حقهم من القا
 . صاح  المعا  ٌستمدون حقوقهم من القانون مباشرة ولٌس بالخالفة عن أى منهما

مٌن والتزاماتهم ؤخضاعهم للتإفراد الواج  هو الذى ٌحدد األ ىاالجتماعٌن ؤموقانون الت
مٌن ؤٌا فى قانون التستحقاقها والمستفٌدٌن ، والمزااكما ٌحدد المزاٌا ومقدارها وشروط 

نها تكون ثابتة ؤستحقاقها ، وتتمٌز بااالجتماعى حق لمن تقررت ل  متى توافرات شروط 
 . مٌنؤخر كما تتناس  المزاٌا النقدٌة مع الدخل محل التآدون تفرقة بٌن شخص و

 
 مٌن االجتماعى ٌتعلق بالنفع العام :ؤ: الت خامسا

جتماعٌة عامة ومع تطور  إعلى تحقٌقها وظٌفة مٌن االجتماعى ؤالوظٌفة التى ٌقوم الت
مٌن ؤجتماعٌة فى البالد ، ولذلك ٌعتبر التقتصادٌة وا صار أداة من أدوات السٌاسة ا 

ثر  على أداة توجٌهٌة فى ٌد الدولة لتحقٌق النفع العام ، ولتعلق  بالنفع العام أجتماعى ا 
 نوجزها فٌما ٌلى :القواعد التى تحكم النظام 

جتماعى ال ٌرتبط بالضرورة بجسامة الخطر المإمن من  مٌن ا ؤراك التشتإ -1
نما ٌرتبط بالقدرة على إحتمال  كما هو الحال فى التامٌن الخاص وإودرجة 

شتراك ٌتحدد على أساس ن ا إجتماعى ، لذلك فمٌن ا ؤالمساهمة فى ع ء الت
 . األجر أو الدخل وذلك باقتطاع نسبة من 

مٌن ؤن ٌكون بالضرورة المستفٌد من التأمٌن ال ٌج  ؤالمتحمل بع ء الت -2
مٌن االجتماعى ال ٌتحملها المإمن علٌهم وحدهم ؤاالجتماعى ، فالتكالٌؾ الكلٌة للت

عمال وقد ٌتحمل بالع ء كل  أصحا  األعمال ، بل ربا  األأ انما ٌشاركهم فٌهإو
عى ثم ٌوزع الباقى جتمامٌن ا ؤٌضا جزء من تكالٌؾ تموٌل التأوقد تتحمل الدولة 

جتماعى بٌن ذوى الدخول عتبار التضامن ا على المإمن علٌهم مع األخذ فى ا 
 . المرتفعة والمنخفضة

ن المجتمع إمـٌن االجتماعى ، فؤلٌها التإجتماعٌة التى ٌهدؾ نظرا للوظٌفة ا  -3
شراؾ على تطبٌق  ، أى ٌنظم  عـن طرٌـق هٌبة عامـة  ٌنحصر ٌستؤثر با 
فى تؽطٌة المخاطر االجتماعٌة التى ٌتعرض لها المشتركـون فى التؤمـٌن نشاطها 

 .(3)االجتماعى ،  والبعد تماما عن قصد الربح 
 

 ــــــــــــــــــ
 2019لسنة  148ٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم االجتماع ناتمٌؤالتمن قانون  4راجع مادة  (1)

 2019لسنة  148ٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم عاالجتما ناتمٌؤالتمن قانون  141راجع مادة  (2)

 2019لسنة  148ٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم االجتماع ناتمٌؤالتمن قانون  8مادة  : 5راجع مادة  (3)
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مٌن االجتماعً إلى تحقٌق السالم االجتماعى ، وٌكس  هذا الهدؾ ؤٌهدؾ قانون الت -4
معنى أن قواعد  تتعلق بالنظام العام ، فال القواعد التى تنظم  الصفة اآلمرة ب

ن  إتفاق المخالؾ فتفاق علـى مخالفة هذ  القواعد ، وإذا ما وجد هذا ا ٌجـوز ا 
نتقاص من الحماٌة التى ٌقررها ٌكون باطال بطالنا مطلقا فال ٌجوز ألى اتفاق ا 

 . أو تقرٌر حماٌة ؼٌر واردة ب 
د  عدم جواز النزول عن الحقوق التى كما ٌترت  على الصفة االّمرة لقواع

، ولكفالة احترام هذ  القواعد ٌرت  القانون جزاءات جنابٌة على ( 1)ٌقررها
 .(2)مخالفتها

 
 

 الفرع الثانً
 االجتماعٌةالمهنٌة والمخاطر 

 تفاقٌة منظمة العمل الدولٌة إالتً حددتها 
 1952لسنة  102رقم 

 
األخطار المهنٌة واالجتماعٌة اآلتٌة  1952لسنة  102 فاقٌة منظمة العمل الدولٌة رقمإتحددت 

  :  ىلتؽطٌتها بنظام التؤمٌن االجتماع
 عباء العابلٌة األ -البطالة  –المرض  -إصابة العمل  -الوفاة  -العجز  -الشٌخوخة 

 
 

 الفرع الثالث
 وظائف التؤمٌن

 
 ىقتصادوا  ىجتماعر ا ستقرامٌنات االجتماعٌة كما أسلفنا عنصرا من عناصر ا ؤتعتبر الت

تؤمٌن دخل المإمن علٌهم ومساندة اقتصادٌات صاح  العمل ، كما أنها صمام  ىتعمل عل ىفه
ً ضوء هذ  فلً تصحٌح العالقات االجتماعٌة واالقتصادٌة فً المجتمع ، وإأمن ٌهدؾ 
 فٌما ٌلً : ىمٌن االجتماعؤٌمكن تلخٌص وظائف التاالتجاهات 

 ة : أوال : بالنسبة للدول
جتماعٌة فً مجال محاربة الفقر ورفع مستوي المعٌشة إٌإدي التؤمٌن االجتماعً أهدافا        

فً الدولة ، فضال عن أن  من خالل أموال التؤمٌن  ىجتماعستقرار ا مما ٌدعم ا 
عن طرٌق توفٌر المدخرات الالزمة للتنمٌة  ىقتصاد القومومخصصات  ٌمكن تدعٌم ا 

 ىوٌساهم فً حسن توزٌع  عل ىو ٌعمل علً زٌادة الدخل القومقتصادٌة ، فها 
 للبالد .  ىمساندة الكٌان االقتصاد ىلإ ىالمواطنٌن وؼٌر ذلك من العوامل التً تإد

 
 

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

 2019لسنة  148ٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم االجتماع ناتمٌؤالتمن قانون  133(راجع مادة 1)

 2019لسنة  148ٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم االجتماع ناتمٌؤالتمن قانون  168: مادة  164ع مادة (راج2)
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 ثانٌا : بالنسبة لصاحب العمل : 
لتزامات التً تتعلق بمواجهة ٌلتزم صاح  العمل تجا  العاملٌن لدٌ  بالعدٌد من ا 

 ىمٌن االجتماعؤنشوء الت ىوقد أد ، ىجتماعٌة التً خلقها المجتمع الصناعالمخاطر ا 
 نوتطور  إلً نقل مسبولٌة صاح  العمل فً مواجهة هذ  االلتزامات إلً عاتق التؤمٌ

شتراكات المطلوبة من  خالل كل شهر وعن داء ا ألتزام  علً مجرد إبحٌث ٌقتصر 
لً ذلك فإن إضافة با ، هذا الطرٌق أمكن لصاح  العمل تؤمٌن اقتصادٌات منشؤت  

قتصادٌة للعاملٌن إنما ٌعمل علً زٌادة ستقرار األوضاع ا إلٌ  من إ ىمٌن بما ٌإدؤلتا
 نتاجٌتهم وبالتالً زٌادة ربح صاح  العمل .إ
 

 ثالثا : بالنسبة للمإمن علٌهم :
هو توفٌر الحماٌة للمإمن علٌهم  ىنشاء نظام التؤمٌن االجتماعإالهدؾ األساسً من 

ؤمٌنهم علً حاضرهم ومستقبلهم وكذلك مستقبل أسرهم ، وتؤمٌن دخولهم بما ٌستهدؾ ت
وكلما شملت التؽطٌة كل أفراد الشع  بحٌث ٌؤخذ نظام التؤمٌن الشكل القومً كلما كانت 

 قتصادٌا أكثر عمقا وتؤثٌرا.اجتماعٌا وإفاعلٌة التؤمٌن فً استقرار أوضاع المإمن علٌهم 
 
 

 الرابعالفرع 
 مٌن االجتماعىؤمجال تطبٌق الت

 
ن أمٌن االجتماعى ، فبعد ؤالهدؾ النهابى لنظم الت هًالتؽطٌة الشاملة للمواطنٌن أو المقٌمٌن 

متدت تدرٌجٌا لتشمل العاملٌن فى إمٌنٌة قاصرة على قطاع العمالة التبعٌة ؤكانت الحقوق الت
مالك عمال والحرؾ والتجار والصحا  األأقطاع العمل المستقل من المشتؽلٌن لحسابهم و

 ا  المهن ومن فى حكمهم .صحأو
للمواطن كحق التعلٌم وحق  ساسٌةصبحت تعتبر  حقا من الحقوق األأوؼالبٌة دساتٌر الدول 

 العمل .
ٌكون ذلك تدرٌجٌا بحٌث التؤمٌن ستكمال حلقات جتماعى  مٌن ا ؤمتداد مظلة التإوفى مجال 

ادى فى البالد ضمانا صقتٌكون التطور فى التؽطٌة وفى المزاٌا مرتبطا بحجم النمو ا 
 ستمرار  . 

ٌحكم هذه ، وسالٌ  مٌن االجتماعى لكل مواطن بالعدٌد من األؤوتؤخذ الدول فى مجال تؽطٌة الت
 تجاهان :إسالٌب األ
 : على العائل مٌنؤتجاه التإ: ولألا

قتصادى ، أى الفبات القادرة مٌن على فبات السكان من ذوى النشاط ا ؤوبمقتضا  ٌتم الت
مدون ٌضا نظرا النهم ٌعتأمٌنٌة إلى المعولٌن ؤالكس  ومن خاللها تمتد الحماٌة التعلى 

 فى معٌشتهم على دخل العابل .
 خص الدول النامٌة .للدول وعلى األتجا  الؽالبٌة العظمى وٌؤخذ بهذا ا 

 
 : فرد مباشرة ودون ارتباط بالعائلمٌن للؤ: ٌنشىء الحق فى مزاٌا التالثانى

قتصادى إلى مراحل تجا  ؼالبا على الدول التى وصل فٌها النمو ا ذ بهذا ا خوٌقتصر األ
تق الدولة وتتحمل ب  نما ٌقع على عاإن ؼالبٌة ع ء التموٌل فى هذ  النظم أذ إمتطورة 

 من مواردها .
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 الفرع الخامس
 جتماعٌةوالمساعدات اإل ىالتؤمٌن االجتماع

 
أن  ٌستهدؾ  ىأن  ٌتمٌز بإلزامٌت  وعمومٌت  أ ىعأشرنا فً بٌان خصابص التؤمٌن االجتما

تؽطٌة كافة المواطنٌن فً الدولة ، علً أن هذا الهدؾ ال ٌكون من المٌسور تحقٌق  فً مستهل 
إذ أن التدرج فً التطبٌق من السمات األساسٌة التً تصاح   ىجتماعالعمل بنظام التؤمٌن ا 

 سرٌان التؤمٌن وأنواع  المختلفة .
جتماعٌة تكون تستكمل التؽطٌة التؤمٌنٌة تلجؤ الدولة إلً إنشاء نظام المساعدات ا أن  ىوإل

األخص الطبقات  ىوظٌفت  سد الفراغ الناشا نتٌجة عدم شمول التؤمٌن لكل فبات المواطنٌن وعل
الفقٌرة ، وٌستهدؾ نظام المساعدات منح إعانات دورٌة ) معا  ( أو تعوٌضات أو مزاٌا عٌنٌة 

 إال أنه، التؤمٌن جتماعٌة شؤن  فً ذلك شؤن أصحا  الحاجة فً حاالت المخاطر ا  إلً ىأخر
  اآلتٌة : ىٌختلف عنه فً النواح

شتراكات من فً ؼالبٌة دول العالم علً أساس التموٌل با  ىٌقوم نظام التؤمٌن االجتماع – 1
 المإمن علٌ  وصاح  العمل والدولة أو من بعض هذ  األطراؾ .

عتمادات التً تخصصها جتماعٌة فتعتمد أساسا فً تموٌلها علً ا ا المساعدات ا أم      
 الخزانة العامة فً مٌزانٌة الدولة للصرؾ علً المزاٌا التً تقرر للمنتفعٌن بالنظام .

مزاٌاالتؤمٌن تعتبر حق من حقوق المإمن علٌ  ٌكفل  القانون وٌستمد المإمن علٌ  هذا  – 2
أما ، ستحقاق المنصوص علٌها فٌ  اشرة متً توافرت شروط ا الحق من القانون مب

وٌتحقق ذلك عن ، لٌها إمنحة من الدولة ال تقرر إال إذا ثبتت الحاجة  ىالمساعدات فه
للدخل تتولً عمل  الجهة المنوط بها تنفٌذ نظام المساعدة . كما  ىجتماعإطرٌق بحث 

لذلك فإن قٌمة المعاشات  المٌزانٌة ، عتمادات المدرجة فًٌتحدد حجم المزاٌا بقٌمة ا 
، كما ال تشمل كل  ىالذي ٌكفل  التؤمٌن االجتماع ىوالتعوٌضات ال تصل إلً الحد األدن

 حاجة إلٌها مما ٌوج  وجود قوابم إنتظار .  ىمن هم ف
فراد الشع  إلً نظم أستكمال حلقات التؤمٌن وشمولها لكل إوتتحول نظم المساعدات عند      

ة تكفل مواجهة حاالت الكوارث العامة ومساندة اصحا  المعاشات الضبٌلة فً تكمٌلٌ
 ظروؾ خاصة .

 
 

 الفرع السادس
 ىمٌن التجارؤوالت ىالتؤمٌن االجتماع

 
علً أن ، جتماعٌة إلمواجهة أخطار عامة  ىهو أسلو  تؤمٌن ىأشرنا إلً أن التؤمٌن االجتماع

  : ىنوجزها فٌما ٌل ىوالتؤمٌن التجار ىعختالفات جوهرٌة بٌن التؤمٌن االجتماإهناك 
قٌق ربح للشركة التً تزاول  ، فٌج  أن تتعادل األقساط حإلً ت ىٌهدؾ التؤمٌن التجار – 1

ستثمارها مع التعوٌضات المدفوعة مضافا إلٌها المصروفات ا دارٌة إالمحصلة وعابد 
 ونسبة معٌنة كربح .

الكلٌة للتؤمٌن ، وتتحدد األقساط علً أساس ٌتناس  ٌتحمل المإمن علٌهم وحدهم التكالٌؾ  – 2
وبذلك ٌختلؾ  ، حتمال تحقق هذا الخطرإمع درجة الخطر التً ٌتعرض لها كل منهم و

 مع ثبات مبلػ التؤمٌن . ىقسط التؤمٌن من شخص إلً آخر حت
 مٌنات األشخاص بتحدٌد مبلػ التؤمٌن الذي ٌتالءم مع ظروف ؤت ىٌقوم المإمن علٌ  ف – 3

ٌضا مع مراعاة أورؼبات  ، كما ٌقوم المإمن ل  فً تؤمٌن الممتلكات بتحدٌد مبلػ التؤمٌن 
مبلػ  ىتدفع  شركة التؤمٌن ٌكون مساوٌا للخسارة وبحد أقص ىأن مبلػ التعوٌض الذ

 التؤمٌن .
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ختٌار الفرد وإرادت  وهو الذي ٌقرر المإمن علٌهم إٌتم ب ىتؤمٌن تعاقد ىالتؤمٌن التجار – 4
نتقاء إالمستفٌدٌن بما ٌتفق مع مبدأ المصلحة التؤمٌنٌة ، وتقوم شركة التؤمٌن بقبول وو

 األخطار التً تستلزم فحص الحالة الصحٌة لكل شخص وتحدٌد درجة الخطورة المتوقعة .
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 ثانًالمطلب ال
 لمراحل التً مرت بهاا

 اإلجتماعًنظم المعاشات والتؤمٌن 
 حتى اآلنمنذ منتصف القرن التاسع عشر 

 
من خالل عدة مراحل ـ عرفت مصر نظم المعاشات منذ منتصؾ القرن التاسع عشر ، وذلك 

    : كما ٌلً
 
 

 الفرع األول
 1952مرحلة ما قبل ثورة ٌولٌو 

 
 : فً مجال المعاشات -1

 : الآلئحة السعٌدٌة -أ
دٌسمبر  26الحكومة فً  ىلبعض فبات موظفنظم المعاشات ٌحٌث صدر أول تشرٌع 

وكانت هذ  المعاشات تمول من خزٌنة الدولة وال ٌساهم الموظفون بؤٌة  ،  1854
 اشتراكات .

 :سماعٌلإالمعاشات فً عهد  -ب
سماعٌل صدر األمر العالً رقم إعندما ساءت أحوال الدولة المالٌة فى عهد الخدٌوى 

لذى فرض علً الموظفٌن أداء اشتراك ا 1870اكتوبر  16فً  1870لسنة  21
 . % من المرتبات 3.5لمعاشات ٌعادل لحسا  ا

  المعاشات فى عهد توفٌق : –ج
حٌث قررت  1882إبرٌل  10صدرت البحة تسوٌة حالة المستخدمٌن الملكٌٌن فى 

خرى قسمت الموظفٌن صدرت البحة أ 1884وفى سبتمبر سنة ، فٌها المزاٌا الجدٌدة 
 : إلى فئتٌن

 . الهٌبة وهإالء ٌسرى علٌهم المعا داخل  (1)
 . ٌبة وهإالء لٌس لهم حق فى المعا خارج اله (2)

عاشات كما رفعت للم بحة توفٌق لتقرر نظاما  جدٌدا  صدرت ال 1887ٌونٌو  21وفى 
 . % 5االشتراك إلى 

 : 1909قانون سنة  –د
متضمنا  بعض بشؤن قانون المعاشات الملكٌة  1909لسنة  5صدر القانون رقم 

 . طورات والمزاٌا فى نظام المعاشاتالت
 : 1929قانون سنة  – ه

حٌث أوقؾ   1935ة واستمر تنفٌذ  حتى سن 1929لسنة  37صدر القانون رقم 
تطبٌق  على جمٌع الموظفٌن الذٌن التحقوا بالخدمة بعد هذ   السنـة ما عدا رجال القضاء 

 . % 7.5 شتراكات إلى زٌدت فٌ  ا  وقد ،والشرطة 
 

 فً مجال إصابات العمل: -2
بشؤن تقرٌر المسئولٌة المهنٌة ألصحاب األعمال عن  1936لسنة  64القانون رقم  -أ

 : حوادث العمل
 : ىماٌؤتومن أهم ماتضمن  هذا القانون من أحكام 
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 . حدد نطاق تطبٌق  وقصر  علً العاملٌن فً الصناعة والتجارة (1)
حوادث العمل دون أمراض  ىالقانون عل ىتضإقتصرت مسبولٌة صاح  العمل بمق (2)

 . المهنة
حدود معٌنة ، وكذا  ىالعالج علً نفقة صاح  العمل وف ىأعطً المصا  الحق ف (3)

قرشا فً الٌوم  20الحصول علً معونة مالٌة تعادل نصؾ أجر  وال تزٌد علً 
 . خالل فترة العالج من ا صابة

مل إذا تخلؾ عن ا صابة عجزا ٌمنح العامل تعوٌضا ضبٌال ٌلتزم ب  صاح  الع (4)
 . إلً الورثة فً حالة وفات كلٌا ، وٌإدي هذا التعوٌض 

 : الخاص بالتؤمٌن اإلجباري من حوادث العمل 1942لسنة  86القانون رقم  -ب
شركات التؤمٌن ،  ىنقل مسبولٌة التعوٌض عن العجز والوفاة الناتجة عن ا صابة إل

 . ل ب  صاح  العمل وٌإدٌ  إلً الشركة المسبولةوذلك مقابل ع ء محدد ومعلوم ٌتحم
 : فً شؤن التعوٌض عن إصابات العمل 1950لسنة  89القانون رقم  -ج

وقد إقتصرت أحكام  علً إصالح  1936لسنة  64حل هذا القانون محل القانون رقم 
للقانون المذكور با ضافة إلً زٌادة  ىبعض السلبٌات التً أسفر عنها التطبٌق العمل

 . معدالت المزاٌا
 : بشؤن التعوٌض عن أمراض المهنة 1950لسنة  117القانون رقم  -د

صدر هذا القانون مقررا مسبولٌة صاح  العمل عن تعوٌض العامل عما ٌصٌب  من 
أمراض المهنة المنصوص علٌها فً جدول مرافق ل  وفقا للقواعد واألسس ذاتها 

 .1950لسنة  89المقررة بالقانون رقم 
 

 فً مجال الضمان االجتماعً : – 3
مشروع قانون للتؤمٌنات االجتماعٌة علً  1950أعدت حكومة الوفد التً كانت قابمة سنة      

صدار  بسب  معارضة أصحا  إؼرار النظم المطبقة فً الخارج ، اال أنها لم تستطع 
 1950ة لس 116ستصدار القانون رقم إاألعمال ل  ، وقد استطاعت الحكومة رؼم ذلك 

للمحتاجٌن بصفة عامة ، وقد تحملت الخزانة  ىفً شؤن الضمان االجتماعً ٌحقق حدا أدن
 العامة أعباء المزاٌا التً ٌقررها .

بشؤن الضمان  1964لسنة  133وقد حل محل القانون المشار الٌ  القانون رقم      
 جتماعً .ا 
 . 1977سنة  30لقانون رقم الذي حل محل  قانون الضمان االجتماعً الصادر با     

 
 

 الفرع الثانً
 1952مرحلة ما بعد ثورة ٌولٌو 

 2019/  12/  31 ىحت
 

 : تشرٌعات التؤمٌن اإلجتماعً للعاملٌن فً الحكومة -1
وكذلك المستخدمون  1935ظل موظفو الحكومة الذٌن أوقؾ تثبٌتهم إعتبارا  من سنة 

مٌة محرومٌن من نظم المعاشات وكان لهم والخدمة الخارجون عن هٌبة العمال وعمال الٌو
حٌث توالت القوانٌن التى  ، 1952الحق فى مكافؤة تإدى لهم فى أحوال معٌنة حتى عام 

 : وذلك على النحو التالىلمجال أصدرتها الثورة فى هذا ا
 فً مجال التؤمٌن واإلدخار: -أ

 :  1952لسنة  316القانون رقم 
 .الحكومة المدنٌٌن ىت لموظفخر لإلدخار والمعاشـاآومٌن ؤتم بموجب  إنشاء صندوق للت
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 : فً مجال تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة -ب
 : 1956لسنة  394( القانون رقم 1)

 . للتؤمٌن والمعاشاتحول هذا القانون نظام التؤمٌن وا دخار إلـى نظام 
 : 1960لسـنة   37ـانون رقـم والقـ 1960لسنة  36القانون رقم  (2)

حٌـث كان األول خاص بإصدار قانون التؤمٌن  ،سورٌا ل فترة الوحدة مع خال
والمعاشات لموظفى الدولة المدنٌٌن ، والثانى بإصدار قانون التؤمٌن والمعاشات 

 . مستخدمى الدولة وعمالها الدابمٌنل
 : 1963لسنة  50القانون رقم ( 3)

دمٌها وعمالها الدابمٌن بإصدار قانون التؤمٌن والمعاشات لموظفى الدولة ومستخ
 والقانون 1960لسنة  36حٌث تم من خالل هذا القانون إدماج كل من القانون رقم 

 . فى قانون واحد 1960لسنة  37رقم 
 

 : فً قطاع األعمالتشرٌعات التؤمٌن اإلجتماعً للعاملٌن  -2
بقانون عقد  لم ٌكن للعاملٌن فى ؼٌر الحكومة أى حقوق سوى مكافؤة نهاٌة الخدمة المقررة

وحٌث ال تعتبر مكافؤة نهاٌة الخدمة عالجا  للمشاكل التى تواج  العامل  ،العمل الفردى 
كما مكافؤة نهاٌة الخدمة لذلك فقد تم تطوٌر  ،وأسرت  فى حاالت الشٌخوخة والعجز والوفاة 

 : ٌلى
 فً مجال التؤمٌن واإلدخار: -أ

 : 1955لسنة  419قم القانون ر
خر لإلدخار للعمال الخاضعٌن ألحكام المرسوم آدوق للتؤمٌن وأنشا بمقتضا  صن

 بشؤن عقد العمل الفردى . 1952لسنة  317بقانون رقم 
 : فً مجال إصابات العمل -ب

 : فً شؤن التؤمٌن والتعوٌض عن إصابات العمل 1958لسنة  202القانون رقم 
، وعالج ت العمل هٌبة عامة وأنشؤ صندوق قومً  صابا ىنقل مسبولٌة التؤمٌن إل
 . سلبٌات المرحلة السابقة

 فً مجال تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة: -ج
 : 1959لسنة  92القانون رقم  (1)

صدر هذا القانون خالل فترة الوحدة بٌن مصر وسورٌا ، وقد حول نظام التؤمٌن 
 . فى حالتى العجز والوفاة ةات شهرٌإلى معاشوا دخار 

 : 1961لسنة  143( القانون رقم 2)
نظام التؤمٌن ونظام ا دخار فى نظام معاشات واحد سمى بنظام  دمج هذا القانونأ

 . باشتراكات من صاح  العمل والعاملتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ، وٌمول 
 : فً مجال إنشاء النظم العامة -د

 : 1964لسنة  63القانون رقم 
 : دور هذا القانون حٌثاستكملت التؤمٌنات االجتماعٌة حلقاتها بص

عمل تضمن إلً جان  تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة كل من تؤمٌن إصابات ال( 1)
 . وتؤمٌن المرض وتؤمٌن البطالة

 . ( إمتدت الحماٌة التؤمٌنٌة للعاملٌن المإقتٌن بالحكومة2)
 . ( إمتدت ب  حماٌة تؤمٌن إصابات العمل إلً العاملٌن بالحكومة3)
 

 التؤمٌن اإلجتماعً الموحدة لفئة العاملٌن لحساب الغٌر:تشرٌعات  -3
لسنة  79نون رقم بالقا الصادرن االجتماعى ٌقانون التؤمبدأ العمل ب 1975/  9/  1بتارٌخ 
)الصادر بالقانون رقم ن التؤمٌن والمعاشات للعاملٌن فى الحكومة الذى وحد قانو 1975
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الصادر  ) فً قطاع األعمالللعاملٌن مع قانون التؤمٌن االجتماعى ( 1963لسنة  50
 . (1964 لسنة  63بالقانون رقم 

 
 : تشرٌعات التؤمٌن اإلجتماعً لباقً الفئات -4

 ى أصحاب األعمال ومن فى حكمهم :ن علٌالتؤم -أ
 1973لسنة  61إمتدت التؽطٌة التؤمٌنٌة إلى أصحا  األعمال بموج  القانون رقم 

 1976لسنة  108لذى حل محل  القانون رقم ، وا 1973/  11/  1إعتبارا  من 
 . 1976/  10/  1إعتبارا  من 

 ن بالخارج :ٌى العاملٌن المصرٌن االجتماعى علٌالتؤم -ب
إمتدت التؽطٌة التؤمٌنٌة إلى العاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل 

، والذى حل  1973/  11/  1إعتــبارا  من  1973لسنة  74بموج  القانون رقم 
 . 1978 /  8/  1إعتبارا  من  1978ة لسن 50محل  القانون رقم 

 : (الشاملللعمالة غٌر المنتظمة )التؤمٌن اإلجتماعً ن االجتماعى ٌالتؤم -ج
بشؤن التؤمٌن  1975لسنة  112بدأ العمل بالقانون رقم  1976/  1/  1بتارٌخ 

قم والذى حل محل  القانون ر ،ة االجتماعى الشامل على فبات العمالة ؼٌر المنتظم
أستكملت ب  التؤمٌنات ا جتماعٌة  ى، الذ 1980/ 7/  1من  1980لسنة  112

 . التؽطٌة لكل من ٌمارس نشاطا إقتصادٌا وال تمتد إلٌ  النظم التؤمٌنٌة األخري
 

 : فاتهم اللحاق بنظم المعاشاتتشرٌعات التؤمٌن اإلجتماعً لمن  -5
والمستخدمٌن الذٌن إنتهت فً شؤن منح معاشات للموظفٌن  1964نة لس 33القانون رقم  -أ

 . ( 1/10/1956قبل  خدمتهم قبل تطبٌق نظام المعاشات )
منحت  1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم  ىجتماعالمن قانون التؤمٌن ا 166المادة  - 

ق نظام نتهت خدمتهم قبل تطبٌامعاشات لمستخدمً الدولة وعمالها الدابمٌن الذٌن 
 . (1960 /1/5قبل  فً شؤن هذ  الفبة )المعاشات 

ت آمنحت معاشات للعاملٌن فً منش 1980لسنة  93المادة التاسعة من القانون رقم  -ج
خدمتهم ببلوغ سن تهت إنالذٌن  ، 1/1/1962ت إلً الدولة قبل آلالقطاع الخاص التً 

 .1/4/1964قبل أو بالوفاة أو بالعجز  الستٌن
( لكل من  السادات منحت معا  ) 1980لسنة  112الخامسة من القانون رقم المادة  -د

بلػ سن الخامسة والستٌن أو ثبت عجز  الكامل أو وقعت وفات  قبل تارٌخ العمل بهذا 
( ولم ٌستحق معاشا بصفت  من الفبات المإمن علٌها وفقا ألحكام  7/1980/ 1القانون )

 . والمعاشات السارٌة ً أو التؤمٌنقوانٌن التؤمٌن ا جتماع
 
 

 لثالفرع الثا
 2020/  1/  1من  مرحلةال

 
 :(1)2019لسنة  148قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

، ورؼبة فى توحٌد  تمشٌاً مع سٌاسة الدولة فى استكمال مراحل تطوٌر نظم التؤمٌن اإلجتماعى
ات القوى العاملة فى المجتمع ، وعمال  على إٌجاد تشرٌع مزاٌا التؤمٌن ا جتماعى بٌن جمٌع فب

واحد لنظام التؤمٌنات ا جتماعٌة والمعاشات بدال  من وجود تشرٌعات متعددة فى هذا الشؤن ، 
 بإعتبار ذلك أمرا  طبٌعٌا  وضرورٌا  لتحقٌق مبدأ تكافإ الفرص.

 
 المذكرة ا ٌضاحٌة للقانون. (1)
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لسنة  148الصادر بالقانون رقم  ٌة والمعاشاتاالجتماع تاقانون التؤمٌنصدر ومن ثم فقد 
السابقة ، مال  على المزاٌا التى تضمنتها قوانٌن التؤمٌنات ا جتماعٌة والمعاشات مشت ، 2019

وؼٌرها من المزاٌا التى أسفر التطبٌق العملى لهذ  القوانٌن على األخذ بها ، مستحدثا  مزاٌا 
 ا جتماعى. جدٌدة نادى بها خبراء التؤمٌن

 ما ٌلى:قانون ومن أهم األهداف والمبادىء التى استحدثها ال
االعتماد على فلسفة المزاٌا المحددة الذى ٌتم فى إطارها تحدٌد المزاٌا المستحقة  - 1

 للمخاطبٌن بؤحكام القانون ومن ثم تحدٌد مصادر التموٌل المطلو  لذلك.
 وخة والعجز والوفاة.استخدام طرٌقة التموٌل الجزبى لتؤمٌن الشٌخ - 2
دمج قوانٌن التؤمٌن االجتماعى فى قانون واحد للتؤمٌنات ا جتماعٌة والمعاشات بما ٌساهم  - 3

 فى مساواة المنتفعٌن بؤحكام  فى االشتراكات والحقوق التؤمٌنٌة.
 التوافق مع النصوص الدستورٌة ذات الصلة فى الدستور المصرى. - 4
  قلٌمٌة.مراعاة االتفاقٌات الدولٌة وا - 5
 فض التشابكات المالٌة بٌن الهٌبة والخزانة العامة للدولة وبنك االستثمار القومى. - 6
حصول الهٌبة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداٌة عملٌة الصرؾ ، األمر الذى  - 7

ٌإدى إلى عدم ظهور مدٌونٌات جدٌدة على الخزانة العامة مستقبال  وإٌقاؾ زٌادة التشابك 
 مالى بٌن الخزانة العامة والهٌبة.ال

تشكٌل لجنة من الخبراء تتولى وضع األسس والفروض االكتوارٌة وإعداد التقٌٌم  - 8
 االكتوارى لنظام التؤمٌن ا جتماعى فً مصر.

وضع حوافز تشجٌعٌة للتؤمٌن على العمالة ؼٌر المنتظمة مثل تحمل الخزانة العامة بحصة  - 9
 % لجمٌع فبات المإمن علٌهم.1حمل نسبة صاح  العمل لهم بدال  من ت

إنشاء صندوق مالى واحد لجمٌع فبات المإمن علٌهم تتولى إدارت  الهٌبة القومٌة للتؤمٌن  - 10
 ا جتماعى وتقدم الخدمة التؤمٌنٌة من خالل فروعها لجمٌع فبات المإمن علٌهم بالمجتمع.

ة ، ٌكون مإثر ربٌسى فى معدالت إنشاء كٌان مستقل الستثمار أموال التؤمٌنات االجتماعٌ - 11
وبما ٌتوافق مع نص ،  النمو االقتصادٌة وٌدعم االستثمار االقتصادى واالجتماعى فى الدولة

 من الدستور ووضع نصوص قانونٌة تحكم عملٌة االستثمار. 17المادة 
توحٌد قواعد حسا  المعا  بٌن مختلؾ فبات المجتمع سواء كانوا عاملٌن لدى الؽٌر أو  - 12
 صحا  أعمال أو عاملٌن مصرٌٌن بالخارج أو عمالة ؼٌر منتظمة.أ
 % من الحد األدنى ألجر ا شتراك التؤمٌنى.65وضع حد أدنى للمعاشات ال ٌقل عن  - 13
 % سنوٌا .15زٌادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى  - 14
المٌذ زٌادة المعا  األصابى للفبات التً التتقاضى أجرا  كالصبٌة المتدرجٌن والت - 15

 الصناعٌٌن من عشرة جنٌهات إلى ما ٌساوى قٌمة الحد األدنى للمعا .
مراعاة المبادئ التؤمٌنٌة السلٌمة فً تقدٌر المدد المإهلة الستحقاق المعا  وقواعد تسوٌة  - 16

 المستحقات التؤمٌنٌة.
من شؤن ما أستحدث  المشروع من تطوٌر ألجر األشتراك أن ٌنعكس على كافة المزاٌا  - 17

 مستحقة بما فً ذالك التعوٌضات المستحقة فً تعوٌضات أصابات العمل.ال
تطوٌر الحد األدنى للجمع بٌن المعاشات وبٌن المعا  واألجر لٌتساوى مع الحد األدنى   - 18

 للمعا  بصفة منتظمة.
وضع القواعد التً من شؤنها التؽطٌة التؤمٌنٌة لكامل أجر العامل فً حدٌ  األدنى واألقصى - 19

 ن شان  الحصول على معا  مناس .وبما م
وإدارت   ىإنشاء صندوق مستقل للرعاٌة االجتماعٌة ألصحا  المعاشات ل  تموٌل  الذات - 20

 المستقلة وبما من شؤن  تحقٌق رعاٌة جٌدة ومناسبة لتلك الفبات.
وضع القواعد التً من شؤنها تحقٌق فعالٌة أكبر لتؤمٌن البطالة ومراعاة مناسبة قٌمة  - 21

 ٌض المستحق ووضع القواعد التً تحول دون أستؽالل النظام. التعو
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 لثالمطل  الثا
 مجال تطبٌق قوانٌن

 السارٌة ىالتؤمٌن االجتماع
 

خبلل مجموعة من  تمتد الحماٌة التؤمٌنٌة فى جمهورٌة مصر العربٌة لجمٌع المواطنٌن من
 : القوانٌن هى

 . 2019لسنة  149بالقانون رقم  الصادر  ٌة والمعاشاتاالجتماع اتقانون التؤمٌن – 1
لسنة    90الصادر بالقانون رقم  التقاعد والتؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحة  قانون - 2

1975 . 
 .  1964لسنة  71المعاشات االستثنابٌة الصادر بالقانون رقم  قانون  - 3

 : ن المشار إلٌهاول فٌما ٌلى مجال التطبٌق للقوانٌونتنا
 
 

 الفرع األول
  ٌة والمعاشاتاالجتماع اتقانون التؤمٌن

 2019لسنة  149الصادر بالقانون رقم  
 

 ٌنتفع بهذا القانون كل من الفئات اآلتٌة :
 العاملٌن لدى الغٌر: -أوالً 

للدولة والهٌبات العامة والمإسسات العامة  ىالعاملٌن المدنٌٌن بالجهازا دار -1
 لجهات.من هذ  ا ىوالوحدات االقتصادٌة التابعة أل

وؼٌرها من الوحدات االقتصادٌة  العاملٌن بوحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام -2
، بما فً ذلك رإساء وأعضاء مجالس ا دارة المنتدبون فً شركات قطاع التابعة لها

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

 (.2،  1نصوص علٌها بالبندٌن )الم
أن تكون ، مع مراعاة  بالقطاع الخاص الخاضعٌن ألحكام قانون العمل العاملٌن -3

، وٌستثنى من هذا  عالقة العمل التى تربط المإمن علٌ  بصاح  العمل منتظمة
 الشرط عمال المقاوالت وعمال الشحن والتفرٌػ وعمال الصٌد وعمال النقل البرى.

 العمل منتظمة إذا كان :وتعتبر عبلقة 
 ( العمل الذى ٌزاول  العامل ٌدخل بطبٌعت  فٌما ٌزاول  صاح  العمل من نشاط .1)
 ( أو كان ٌستؽرق ستة أشهر على األقل .  2)

المشتؽلٌن باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، فٌما عدا من ٌعمل منهم داخل المنازل  -4
 .التنفٌذٌة لهذا القانون وتحددهم الالبحة

بشرط توافر الشروط  أفراد أسرة صاح  العمل الذٌن ٌعملون لدٌ  ، وٌعولهم فعال  ، -5
 (.3المنصوص علٌها فى البند )

 ( أال تقل سن المإمن علٌه عن الثامنة عشر. 5،  4،  3فى البنود ) وٌشترط
وفى حالة إلتحاق المإمن علٌ  بالعمل لدى أكثر من صاح  عمل فال ٌعتد ضمن مدة 

إال بمدة عمل  لدى صاح  عمل واحد، وتحدد الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد اشتراك  
 وأحكام تحدٌد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

 تسرى أحكام تؤمٌن إصابات العمل فى شؤن : – 6
 سنة . 18العاملٌن الذٌن تقل أعمارهم عن  –أ 
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 المتدرجٌن . –  
امال  متدرجا  كل من ٌتعاقد مع صاح  عمل ووفقا  لقانون العمل فإن  ٌعتبر ع 

للعمل لدٌ  بقصد تعلم مهنة أو صناعة ، وٌج  أن ٌكون عقد عمل المتدرج 
بالكتابة وتحدد فٌ  مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة واألجر بصورة متدرجة 
فى كل مرحلة من مراحل التعلٌم على أال تقل فى المرحلة األخٌرة عن الحد 

 جور لفبة العمال فى المهنة التى ٌتدرج فٌها .األدنى لأل
 التالمٌذ الصناعٌٌن . –ج 
 الطال  المشتؽلٌن فى مشروعات التشؽٌل الصٌفً . -د  
فى شؤن الخدمة  1973لسنة  76المكلفٌن بالخدمة العامة وفقا  للقانون رقم  –ه 

 العامة للشبا  الذى أنهى المراحل التعلٌمٌة .
 

 عمال ، ومن فً حكمهم:أصحاب األ -ثانٌاً 
األفراد الذٌن ٌزاولون لحسا  أنفسهم نشاطا  تجارٌا  أو صناعٌا  أو زراعٌا  والحرفٌون   -1

وؼٌرهم ممن ٌإدون نشاطا  أو خدمات لحسا  أنفسهم ، وٌشترط لخضوعهم أن تنظم 
أنشطتهم قوانٌن خاصة ، أو ٌلزم لمزاولتها الحصول على ترخٌص بذلك من الجهة 

 لمختصة.ا دارٌة ا
الشركاء المتضامنٌن فً شركات األشخاص وشركات التوصٌة باألسهم، ورإساء  -2

وأعضاء مجالس ا دارة واألعضاء المنتدبٌن فً الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، 
 والمدٌرٌن فً الشركات ذات المسبولٌة المحدودة.

 مالك شركات الشخص الواحد. -3
وٌحدد تارٌخ بدء انتفاع كل مهنة  ، ات المهنٌةالمشتؽلٌن بالمهن الحرة وأعضاء النقاب -4

 بؤحكام هذا القانون بقرار من ربٌس الهٌبة.
 األعضـاء المنتجٌن فً الجمعٌات التعاونٌة ا نتاجٌة الذٌن ٌشتؽلون لحسا  أنفسهم. -5
 الزراعٌة التى تبلػ مساحتها فدان فؤكثر. ىاألراض ىمالك -6
فدان فؤكثر، سواء كانوا مالكا   حابزي األراضى الزراعٌة التى تبلػ مساحتها -7

 أومستؤجرٌن باألجرة أو بالمزارعة أو كلٌهما معا .
عن الحد ى مالك العقارات المبنٌة الذٌن ال ٌقل نصٌ  كل منهم من الدخل السنو -8

األدنـى ألجر االشتراك ، وتحدد الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون شروط وقواعد 
 الخضوع لهذا البند.

لنقل اآللٌة لألشخاص أوالبضابع ، بما فى ذلك وسابل النقل البرى أصحا  وسابل ا -9
 والنهرى والبحرى والجوى.

 الوكالء التجارٌٌن. -10
 أصحا  مراك  الصٌد المٌكانٌكٌة أو الشراعٌة. -11
 المؤذونٌن الشرعٌٌن والموثقٌن المنتدبٌن من ؼٌر الرهبان. -12
 العمد والمشاٌخ. -13
 ثر.المرشدٌن واألدالء السٌاحٌٌن وقصاصً األ -14
 األدباء والفنانٌن. -15
، وتحدد الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون  ورثة أصحا  األعمال فى المنشآت الفردٌة -16

 شروط الخضوع.
 أصحا  الصناعات المنزلٌة والبٌبٌة والرٌفٌة واألسرٌة. -17
 (1)القساوسة والشمامسة المكرسون. -18
 

 2020/  1/  1وٌعمل به من  2020لسنة  101ند مضاف بقرار رئٌس  الهٌئة رقم ب (1)
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وٌشترط لبلنتفاع بؤحكام هذا البند عدم الخضوع ألحكام هذا القانون طبقاً للبند أوالً من 
 وأال تقل سن المإمن علٌه عن الحادٌة والعشرٌن. هذه المادة،

، على أن ٌحدد القرار  وٌجوز بقرار من ربٌس الهٌبة إضافة فبات أخرى وفقا  لهذا البند
 لشروط األخرى لالنتفاع بؤحكام هذا القانون.تارٌخ بدء االنتفاع وا

 
 العاملٌن المصرٌٌن فً الخارج: -ثالثاً 

 العاملٌن المرتبطٌن بعقود عمل شخصٌة. -1
 العاملٌن لحسا  أنفسهم. -2
 المهاجرٌن من الفبات المشار إلٌها فً البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسٌة المصرٌة. -3
سفن بحرٌة ترفع علم دولة أجنبٌة وذلك خالل العاملٌن البحرٌٌن الذٌن ٌعملون على  -4

 فترة سرٌان جواز السفر البحرى.
المصري بوحدات المنظمات الدولٌة وا قلٌمٌة والسفارات األجنبٌة داخل  العاملوٌعتبر 

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

 بؤحكام هذا البند ما ٌلً: رط لئلنتفاعوٌشت
 أال ٌكون خاضعا  ألحكام البندٌن أوال  وثانٌا  من هذ  المادة. -
 أال ٌقل سن المإمن علٌ  عن الثامنة عشرة. -

 
 العمالة غٌر المنتظمة:  -رابعاً 

عن فبة الحد  ىمالك العقارات المبنٌة الذٌن ٌقل نصٌ  كل منهم من الدخل السنو -1
 االشتراك.األدنـى ألجر 

 عمال التراحٌل. -2
 ىالسٌارات وموزع ىصؽار المشتؽلٌن لحسا  أنفسهم كالباعة الجابلٌن ومناد -3

 الصحؾ وماسحً األحذٌة المتجولٌن وؼٌرهم من الفبات المماثلة و الحرفٌٌن.
 خدم المنازل ومن فً حكمهم الذٌن ٌعملون داخل المنازل. -4
 القرآن الكرٌم وقراب . ىمحفظ -5
 مة وؼٌرهم من خدام الكنٌسة.المرتلٌن والقٌ -6
ورثة أصحاب األعمال فى المنشؤت الفردٌة غٌر الخاضعٌن للبند ثانٌا متى توافرت  -7

 فى شؤنهم الشروط اآلتٌة:
 )أ( أال ٌعمل بالمنشؤة عمال وقت وفاة مورثها.

) ( أن ٌكون نصٌ  الوارث من الدخل السنوى للمنشؤة المتخذ أساسا  لربط 
 ل من الحد األدنى ألجر ا شتراك.الضرٌبة على الدخل أق

 )ج(أال ٌكون قابما  بإدارة المنشؤة.
 ىالعاملٌن المإقتٌن فً الزراعة سواء فً الحقول والحدابق والبساتٌن أو ف -8

مشروعات تربٌة الماشٌة أو الحٌوانات الصؽٌرة أو الدواجن أو فً المناحل أو فً 
ن المإقتٌن من تقل مدة عمالتهم االستصالح واالستزراع ، وٌقصد بالعاملٌ ىأراض

ٌزاولون  ال  ٌدخل  ىلدى صاح  العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذ
 بطبٌعت  فٌما ٌزاول  صاح  العمل من نشاط.

ا أو  ىاألراض ىحابز -9 الزراعٌة الذٌن تقل مساحة حٌازتهم عن فدان سواء كانوا مالك 
 مستؤجرٌن باألجرة أو بالمزارعة.

 ك األراضً الزراعٌة ) ؼٌر الحابزٌن لها( ممن تقل ملكٌتهم عن فدان.مال -10
لئلنتفاع بؤحكام هذا البند عدم الخضوع ألحكام هذا القانون طبًقا للبنود أوالً  وٌشترط

ا وثالًثا، وأال ٌقل سن المإمن علٌه عن الثامنة عشر. ًٌ  وثان



                                                                        2020 كتوبرأالتؤمٌنات االجتماعٌة                                                          ىمذكرات ف     
 ى بعد المابةمذكرة األولال

 ىمحمد الوزير ىليل –محمد حامد الصياد                         المراحل التي مر بها المالمح األساسية للتأمين االجتماعي و
                                                                           w: www.elsayyad.netالسارية                             ىجتماعقوانين التأمين االمجال تطبيق و في مصر

 

18/81 

، على أن ٌحدد  البند وٌجوز بقرار من ربٌس الهٌبة إضافة فبات أخرى وفقا  لهذا
القرار تارٌخ بدء ا نتفاع والشروط األخرى لإلنتفاع بؤحكام هذا القانون وقواعد 

 وإجراءات سداد االشتراكات.
 

 
 ثانىالفرع ال

 لتؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحةقانون التقاعد وا
 1975لسنة  90ادر بالقانون رقم الص

 
 ن األتى بٌانهم :  ٌعتسرى أحكام هذا القانون على المنتف -1

 . لون وضباط الشرؾ بالقوات المسلحةالضباط العام -أ
الروات  العالٌة بالقوات  والخدمة ذو ضباط الصؾ والجنود المتطوعون ومجددو - 

، والصناع العسكرٌون خرٌجو المدارس الفنٌة األساسٌة العسكرٌة من تارٌخ  المسلحة
 .  صرؾ الرات  العالً

بإصابة تجعل الفرد غٌر الئق لئلستمرار فً نون معاشا فً حالة اإلصابة ٌمنح هذا القا -2
الخدمة العسكرٌة ، أو بسبب العملٌات الحربٌة ، أو فً إحدي الحاالت التً تعتبر فً 

 : وذلك للفئات االتٌة –حكمها 
ضباط الصؾ والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات األعمال الوطنٌة ومن فً  -أ

 . محكمه
 . الضباط وضباط الصؾ والجنود ا حتٌاط المستدعون بالقوات المسلحة - 
 . المكلفون بخدمة القوات المسلحة -ج

 
 

 ثالثالفرع ال
 قانون المعاشات االستثنائٌة

 1964 لسنة 71در بالقانون رقمالصا
 

 : ٌةتاآل للفئات –شات ٌجٌز هذا القانون منح معاشات ومكافآت استثنائٌة أو زٌادات فى المعا
 : نتهت خدمتهم فىإالذٌن منهم( من توفوا  لعمال المدنٌٌن )أو أسرا – 1

 . ت العامــة أو المإسسـات  العامةالجهاز ا دارى للدولة أو الهٌبا –أ       
 . التابعة لها الوحدات ا قتصادٌة -        

 .  ( أو أسر من توفوا منهم من أدوا خدمات جلٌلة للبالد ) – 2
 . الكـوارث العامــة أسر من توفوا فى حادث ٌعتـبر مـن قبٌـل – 3

 : وذلك بهدف
ألي من  ستثنابً لمن لــم ٌتوافـر بشـؤن  شـروط  إستحقاق معا  وفقا  إأما منح معا   -1

 . القوانٌن السابق بٌانها
 . جتماعٌة أو المرضٌةالحــاالت ا أو زٌادة المعا  المســتحق لمواجهــة بعــض  –2
 


