تأمٌن المرض
فً قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
مادة ()70
مع عدم اإلخبلل بأحكام قانون نظام التأمٌن الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (  )2لسنة
ٌ ، 2018مول تأمٌن المرض مما ٌأتً :
 -1االشتراكات الشهرٌة للمؤمن علٌهم المشار إلٌهم بالمادة (  )2من هذا القانون وتشمل:
(أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو اآلتى:
 )%3( -1من أجور المؤمن علٌهم المشار إلٌهم بالبندٌن (  )2 ،1من البند (أوالًال) من
المادة ( )2من هذا القانون وذلك للعبلج والرعاٌة الطبٌة ،وتلتزم الجهات المشار إلٌها
بأداء تعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال المنصوص علٌها فى هذا الباب.
 )%3.25 ( -2من أجور المؤمن علٌهم المنصوص علٌهم بالبنود (  )5 ، 4 ، 3من
البند أوالًال من المادة ( )2من هذا القانون.
(ب) حصة المؤمن علٌهم وتقدر على النحو اآلتى:
 )% 1( -1من األجور بالنسبة للعاملٌن.
 )%4 ( -2من فئة دخل أو أجر االشتراك الشهرى للمؤمن علٌهم من الفئات المشار
إلٌها بالبنود ثانٌا ًال ورابعا ًال من المادة (  )2من هذا القانون.
 )%1 ( -3من المعاش بالنسبة ألصحاب المعاشات المنتفعٌن بأحكام العبلج
والرعاٌة الطبٌة الواردة فى هذا الباب.
 )%2 ( -4من المعاش بالنسبة للمستحقٌن المنتفعٌن بأحكام العبلج والرعاٌة الطبٌة
الواردة فى هذا الباب.
ًال
وتوزع نسب إشتراكات تأمٌن المرض وفقا لآلتى:
 )%4( للعبلج والرعاٌة الطبٌة لغٌر أصحاب المعاشات.
 )%0.25( ألداء تعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال للمؤمن علٌهم المنصوص علٌهم
بالبنود ( ) 5 ، 4 ، 3من البند أوالًال من المادة (  )2من هذا القانون ،وٌجوز لرئٌس الهٌئة
أن ٌعفى صاحب العمل من أداء هذا االشتراك مقابل التزامه بأداء تعوٌض األجر
ومصارٌف االنتقال.
وٌجوز لصاحب العمل عبلج المرٌض ورعاٌته طبًٌالا بتصرٌح من الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن
الصحى وفقا ًال للشروط واألوضاع التى ٌتضمنها القرار المنصوص علٌه بالمادة (  )48من
هذا القانون وذلك مقابل تخفٌض نسبة االشتراكات المخصصة للعبلج والرعاٌة الطبٌة إلى
( )%1من أجور المؤمن علٌهم ٌتحملها صاحب العمل باإلضافة إلى نسبة االشتراكات
 )%0.25من أجور
المخصصة لتعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال والمحددة بواقع (
المؤمن علٌهم.
-2رٌع استثمار أموال هذا التأمٌن.
مادة ()71
تسري أحكام هذا الباب تدرٌجًٌالا على المؤمن علٌهم الذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرار من رئٌس
مجلس إدارة الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى  ،وذلك دون اإلخبلل بحقوق المؤمن علٌهم الذٌن
 79لسنة
انتفعوا بتأمٌن المرض وف ًالقا ألحكام قانون التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم
.1975
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وتحدد البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصٌل االشتراكات وتورٌدها للهٌئة
بالنسبة للمؤمن علٌهم من الفئات المشار إلٌها بالبنود ثانًٌالا ورابعًالا من المادة (  )2من هذا القانون.
مادة ()72
تسرى أحكام هذا الباب على فئات أصحاب المعاشات والمستحقٌن وف ًالقا للقواعد واألولوٌات التى
ٌصدر بها قرار من رئٌس مجلس إدارة الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى بعد االتفاق مع رئٌس
الهٌئة ،وذلك دون اإلخبلل بحقوق فئة أصحاب المعاشات والمستحقٌن الذٌن انتفعوا بتأمٌن
المرض وف ًالقا ألحكام قانون التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة .1975
مادة ()73
ٌشترط النتفاع المرٌض بمزاٌا هذا التأمٌن أن ٌكون مشتر ًالكا فٌه لمدة ثبلثة أشهر متصلة أو
ستة أشهر متقطعة بحٌث ٌكون الشهران األخٌران متصلٌن ،وٌدخل فى حساب هذه المدة مدد
انتفاعه بمزاٌا العبلج التى ٌقدمها صاحب العمل على نفقته.
وال ٌسرى الشرط المنصوص علٌه فى الفقرة السابقة على الفئات المشار إلٌها بالبندٌن ( )2 ، 1
من البند أوالًال من المادة ( )2من هذا القانون  ،كما ال ٌسرى فى شأن أصحاب المعاشات.
مادة ()74
مع عدم اإلخبلل بأحكام قانون نظام التأمٌن الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (  )2لسنة
ٌ ، 2018وقف سرٌان أحكام هذا التأمٌن خبلل المدد اآلتٌة:
 - 1مدة عمل المؤمن علٌه لدى جهة ال تخضع لهذا التأمٌن.
 - 2مدة التجنٌد اإللزامى واالستبقاء واالستدعاء للقوات المسلحة.
مدد اإلجازات الخاصة واإلعارات واإلجازات الدراسٌة
-3
والبعثات العلمٌة ،التى ٌقضٌها المؤمن علٌه خارج الببلد.
مادة ()75
تتولى الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى عبلج المصاب أو المرٌض ورعاٌته طبًٌالا إلى أن
ٌشفى أو ٌثبت عجزه  ،وللهٌئة الحق فى مبلحظة المصاب أو المرٌض حٌثما ٌجرى عبلجه.
وٌقصد بالعبلج والرعاٌة الطبٌة ما هو منصوص علٌه فى المادة (  )47من هذا القانون  ،وكذلك
الرعاٌة الطبٌة والعبلج للمؤمن علٌهن أثناء الحمل والوالدة.
مادة ()76
إذا حال المرض بٌن المؤمن علٌه وبٌن أداء عمله  ،تلتزم الجهة المختصة بصرف تعوٌض
األجر أن تؤدى له خبلل فترة مرضه تعوٌضًالا ٌعادل (  )%75من أجره الٌومى المسدد عنه
االشتراكات لمدة تسعٌن ٌومًالا وٌزاد بعدها إلى ما ٌعادل (  )%85من األجر المذكور.
وٌشترط أال ٌقل التعوٌض فى جمٌع األحوال عن الحد األدنى المقرر قانو ًالنا لؤلجر.
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وٌستمر صرف التعوٌض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة
بحٌث ال تجاوز مدة ٌ 180ومًالا فى السنة المٌبلدٌة الواحدة.
واستثنا ًالء من األحكام المتقدمة ٌ ،منح المرٌض بأحد األمراض المزمنة تعوٌضًالا ٌعادل أجر
االشتراك طوال مدة مرضه إلى أن ٌشفى أو تستقر حالته استقرارًال ا ٌمكنه من العودة إلى مباشرة
ًال
عجزا كامبلًال.
عمله أو ٌتبٌن عجزه
وٌجوز للجهة الملتزمة بتعوٌض األجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى ٌخالف فٌها
المؤمن علٌه تعلٌمات العبلج.
وعلى وحدات الجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع
األعمال العام تنفٌذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئٌس مجلس إدارة الهٌئة المعنٌة
بالتأمٌن الصحى المشار إلٌه فى المادة (  )70من هذا القانون .
مادة ()77
تستحق المؤمن علٌها فى حالة الحمل والوضع تعوٌضًالا عن األجر ٌعادل (  )%75من األجر
المشار إلٌه فى الفقرة األولى من المادة (  )76من هذا القانون تؤدٌه الجهة المختصة بصرف
تعوٌض األجر  ،وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص علٌها بقانون الطفل أو بقانون
العمل أو بأنظمة العاملٌن المدنٌٌن بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع األعمال العام بحسب
األحوال  ،بشرط أال تقل مدة اشتراكها فى التأمٌن عن عشرة أشهر.
مادة ()78
تتحمل الجهة المختصة بصرف تعوٌض األجر مصارٌف انتقال المرٌض بوسائل االنتقال
العادٌة من محل اإلقامة إلى مكان العبلج إذا كان ٌقع خارج المدٌنة التى ٌقٌم بها  ،وبوسائل
االنتقال الخاصة متى قرر الطبٌب المعالج أن حالة المرٌض الصحٌة ال تسمح باستعماله وسائل
االنتقال العادٌة.
وتتبع فى تنظٌم االنتقال ومصارٌفه القواعد التى ٌصدر بها قرار من رئٌس الهٌئة بنا ًالء على
موافقة مجلس اإلدارة.
وفى جمٌع األحوال  ،ال تسرى أحكام تعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال على أصحاب
المعاشات أو المستحقٌن.
مادة ()79
ال تخل أحكام هذا التأمٌن بما قد ٌكون للمصاب أو المرٌض من حقوق مقررة بمقتضى القوانٌن
أواللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو االتفاقٌات أو غٌرها فٌما ٌتعلق بتعوٌض
األجر ومستوٌات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمٌن.
مادة ()80
مع مراعاة أحكام المادة (  )47من هذا القانون ٌكون عبلج المصاب أو المرٌض
ورعاٌته طبًٌالا فى جهات العبلج التى تحددها لهم الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى  ،وال ٌجوز لهذه
الهٌئة أن تجرى ذلك العبلج أو تقدم الرعاٌة الطبٌة فى العٌادات أو المصحات النوعٌة أو
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المستشفٌات العامة أو المراكز المتخصصة إال بمقتضى اتفاقٌات خاصة تعقد لهذا الغرض ،
وٌحدد فى هذه االتفاقٌات الحد األدنى لمستوٌات الخدمة الطبٌة وأجرها ،وال ٌجوز أن ٌقل
مستوى الخدمة الطبٌة فى هذه الحالة عن الحد األدنى الذى ٌصدر به قرار من رئٌس مجلس
إدارة الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى باالتفاق مع رئٌس الهٌئة.
مادة ()82
تلتزم جهة العبلج بإخطار المصاب أو المرٌض بانتهاء العبلج وبما ٌكون قد تخلف لدٌه
من عجز ونسبته  ،وللمرٌض أن ٌطلب إعادة النظر فى تقرٌر انتهاء العبلج أو تخلف العجز
وف ًالقا ألحكام التحكٌم الطبى المنصوص علٌه فى المادة (  )140من هذا القانون.
كما تلتزم جهة العبلج باإلخطار المشار إلٌه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب
العمل والهٌئة مع بٌان أٌام التخلف عن العبلج إن وجدت  ،وذلك كله وف ًالقا للشروط واألوضاع
التى ٌصدر بها قرار من رئٌس مجلس إدارة الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى باالتفاق مع رئٌس
الهٌئة.
وٌكون قرار جهة العبلج بمدة اإلجازة المرضٌة ملزمًالا لصاحب العمل.
مادة ()83
تثبـت حاالت العجز المنصوص علٌها فى هذا القانون بشهادة من الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن
الصحى  ،يحدد بٌاناتها قرار من رئٌس الهٌئة بناء علىموافقة مجلس اإلدارة.
وٌكون للهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى أن تفوض المجالس الطبٌة فى إثبات حاالت العجز
المشار إلٌها.
وفى حالة تعارض قرار الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى مع قرار مجلس طبى آخر
مختص ٌ ،رفع األمر إلى لجنة ٌصدر بتشكٌلها وتنظٌم عملها قرار من رئٌس الهٌئة باالتفاق مع
وٌكون قرارها فى هذه الحالة ملزما
رئٌس مجلس إدارة الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى ،
للجانبٌن.
مادة ()84
ٌصدر رئٌس مجلس إدارة الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى باالتفاق مع رئٌس
المنفذة ألحكام هذا الباب ،إال فٌما ورد فٌه نص خاص.

الهٌئة القرارات

مادة ()140
للمؤمن علٌه أن ٌتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العبلج وذلك خبلل أسبوع من
تارٌخ إخطاره بانتهاء العبلج أو بتارٌخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهنى ،وخبلل
شهر من تارٌخ إخطاره بعـدم ثبوت العجز أو بتقدٌر نسبته.
كما ٌكون لئلبن أو األخ أن ٌتقـدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبٌة بعدم ثبوت
عجزه عن الكسب ،وذلك خبلل شهر من تارٌخ اخطاره بعدم ثبوت العجز.
وٌقدم الطلـب إلى لجنة التحكٌم الطبً بالهٌئـة مرفقا به الشهادات الطبٌة المؤٌدة لوجهة
نظرة مع أداء مبلغ عشرون جنٌهًالا مقابل أداء خدمة.
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وتحدد البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون األحكام المنظمة لتشكٌل لجنة التحكٌم الطبى وإجراءات
وتنظٌم عملها ووسٌلة اإلخطار بنتٌجة قرار اللجنة بعد االتفاق مع وزٌر القوى العاملة.
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