سن الشيخوخة
في قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
مادة ()1
فى تطبٌق أحكام هذا القانون ٌقصد بالكلمات والعبارات التالٌة المعنى المبٌن قرٌن كل منها:
 -1المؤمن عليه :كل من تسري علٌه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه
التأمٌنٌة عن مدة اشتراكه فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة.
- 10سن الشيخوخة :سن الستٌن بالنسبة للبنود أوالً وثالثا ً من المادة (  )2من هذا القانون وسن
الخامسة والستٌن بالنسبة للمؤمن علٌهم المشار إلٌهم بالبند ثانٌا ً ورابعاً ،وذلك مع مراعاة
حكم المادة ( ) 41من هذا القانون.
مادة ()2
تسري أحكام هذا القانون على الفئات اآلتٌة:
أوالً  -العاملين لدى الغير:
 - 1العاملٌن المدنٌٌن بالجهازاإلداري ................................
ثانيا ً  -أصحاب األعمال  ،ومن في حكمهم:
- 1األفراد الذٌن ٌزاولون لحساب أنفسهم ...................................
ثالثا ً  -العاملين المصريين في الخارج:
 - 1العاملٌن المرتبطٌن بعقود ...........................................
رابعا ً  -العمالة غير المنتظمة:
 - 1مالك العقارات المبنٌة الذٌن ......................................
مادة ()21
ٌستحق المعاش فى الحاالت اآلتٌة:
 -1بلوغ سن الشٌخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ال تقل عن
 120شهرً ا فعلٌة على األقل ،وتكون لمدة  180شهرً ا فعلٌه بعد خمس سنوات من تارٌخ
العمل بالقانون.
 -2انتهاء خدمة المؤمن علٌه من الفئات المشار إلٌها بالبند أوالً من المادة (  )2من هذا القانون
للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستدٌم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى
صاحب العمل.
وٌثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار
إلٌه بقرار من لجنة ٌصدر بتشكٌلها قرارمن رئٌس الهٌئة باالتفاق مع الوزراء المختصٌن،
وٌكون من بٌن أعضائها ممثل عن التنظٌم النقابى أو العاملٌن بحسب األحوال وممثل عن
الهٌئة ،وٌحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.
وٌستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحاالت التى ٌصدر بها قرار من رئٌس
الهٌئة بنا ًء على موافقة مجلس اإلدارة.
محمد حامد الصياد

2019 / 10 / 07
4/1

w: www.elsayyad.net

سن الشيخوخة
في قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
 - 3العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب األحوال بالنسبة للفئات
ً
وثالثا ورابعًا من المادة (  )2من هذا القانون.
المشار إلٌها بالبنود ثانًٌا
 - 4العجز الكامل أو الوفاة خالل سنة من تارٌخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن
علٌه ،وبشرط عدم تجاوز سن الشٌخوخة وعدم صرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة.
 - 5العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تارٌخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط
المؤمن علٌه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمٌن ال تقل عن  120شهرً ا فعلٌة على األقل،
وتكون لمدة  180شهرً ا فعلٌه بعد خمس سنوات من تارٌخ العمل بالقانون ،وبشرط عدم
تجاوز سن الشٌخوخة وعدم صرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة.
 6انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن علٌه لؽٌر بلوغ سن الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة
مع توافر الشروط اآلتٌة:
(أ) توافر مدد اشتراك فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش ال ٌقل
عن (  )%50من أجر أو دخل التسوٌة األخٌر ،وبما ال ٌقل عن الحد األدنى للمعاش
المشار إلٌه بالفقرة األخٌرة من المادة (  )24من هذا القانون.
(ب) أن تتضمن مدة االشتراك المشار إلٌها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلٌة ال تقل عن 240
شهرً ا  ،وتكون لمدة  300شهرً ا فعلٌة بعد خمس سنوات من تارٌخ العمل بالقانون.
(ج) تقدٌم طلب الصرؾ.
(د)أال ٌكون خاضعا ً لتأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ.
وٌشترط الستحقاق المعاش فى الحاالت (  )4 ، 3 ، 2أن تكون للمؤمن علٌه مدة اشتراك ال
تقل عن ثالثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة  ،وال ٌسرى هذا الشرط فى الحاالت اآلتٌة :
(أ) المؤمن علٌهم المنصوص علٌهم فى (  )2 ،1من البند أوال من المادة (  )2من هذا
القانون.
(ب) المؤمن علٌهم المنصوص علٌهم فى (  )3من البند أوال من المادة (  )2الذٌن
ٌخضعون للوائح توظؾ صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعالواتهم
وترقٌاتهم بمقتضى اتفاقات جماعٌة أبرمت وف ًقا لقانون العمل متى وافق رئٌس الهٌئة
على هذه اللوائح أو االتفاقات.
(ج) انتقال المؤمن علٌه من العاملٌن المشار إلٌهم فى (  )2 ،1من البند أوالً من المادة ( )2
من هذا القانون إلى الفئة المشار إلٌها فى (  )3من ذات البند ،أو إلى أى من البنود
األخرى من ذات المادة.
(د) ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتٌجة إصابة عمل.
وٌجوز تخفٌض سن الشٌخوخة بالنسبة للمؤمن علٌهم من العاملٌن فى األعمال الصعبة أو
الخطرة التى تحدد بقرار من رئٌس مجلس الوزراء بنا ًء على عرض رئٌس الهٌئة ،وٌجب أن
ٌتضمن هذا القرار ما ٌأتى:
(أ) تحدٌد السن المشار إلٌها بالنسبة لكل من تلك األعمال.
(ب) رفع النسب التى ٌحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى ٌعوض المؤمن علٌه عن
تخفٌض السن.
(ج) زٌادة نسبة االشتراكات التى ٌتحمل بها صاحب العمل لمواجهة األعباء الناتجة
عن المزاٌا التى تتقرر للعاملٌن المشار إلٌهم.
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مادة ()41
ٌصدر رئٌس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزٌر المختص بالتأمٌنات قراراً
بتوحٌد سن الشٌخوخة تدرٌجًٌا لٌكون الخامسة والستٌن اعتبارً ا من أول ٌولٌو 2040

مالحظات هامة
أوال  :لم يتضمن قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة
2019
استثناء لالستمرار في االنتفاع بتأمين الشيخوخة بعد بلوغ سن الشيخوخة
مناظر لما تضمنه قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975في:
 - 1الفقرة األخيرة من مادة(:(40
اذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقا ً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه
ألحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها  ،وتتحدد حقوقه التأمينية
عنها وفقا ً ألحكام هذا الباب.
ويراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة األخيرة عدم تكرار اإلنتفاع بالحد األدنى
الرقمى للمعاش فى تاريخ اإلستحقاق والمزايا المقررة بالمادة .22
وال تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين  ،وذلك فيما
عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند
(أ) من المادة  ، 2وكذلك الحاالت المنصوص عليها فى المواد  164 ، 163 ، 31من هذا
القانون.
 -2مادة (:)31
ٌسوى معاش المؤمن علٌه الذى شؽل منصب وزٌر أو نائب وزٌر على أساس آخر أجر
تقاضاه وذلك وفقا ً لآلتى:
أوالًٌ :ستحق الوزٌرمعاشا ً ............................
مادة (:)163
ٌكون للمؤمن علٌه الحق فى اإلستمرار فى العمل أو اإللتحاق بعمل جدٌد بعد بلوؼه سن
الستٌن إلستكمال المدة الموجبة إلستحقاق معاش الشٌخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه فى
التأمٌن مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن علٌه تكلفتها بالكامل ال تعطٌه الحق فى معاش ،
وتكون تسوٌة المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة اإلشتراك فى التأمٌن.
وإستثناء من حكم الفقرة األولى ٌجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن علٌه فى سن
الستٌن أو بعدها على أن ٌؤدى إلى الهٌئة القومٌة للتأمٌن اإلجتماعى اإلشتراكات المقررة على
 )17وذلك عن عدد
صاحب العمل فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وفقا ً لحكم المادة (
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السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة اإلشتراك فى التأمٌن إلستكمال المدة الموجبة
إلستحقاق المعاش وفى هذه الحالة ٌعفى المؤمن علٌه من أداء اإلشتراكات المقررة علٌه فى هذا
التأمٌن عن تلك السنوات وٌكون تطبٌق حكم هذهالفقرة فى شأن العمال المؤقتٌن والموسمٌٌن
حتى انتهاء العقد أو إنتهاء الموسم بحسب األحوال.
مادة (:)164
إستثناء من المادتٌن الثانٌة والسادسة من قانون اإلصدار ٌستمر العمل بالبنود
أرقام( 1و2و )4من المادة  13من قانون التأمٌن والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدمٌها
وعمالها المدنٌٌن الصادر بالقانون رقم  50لسنة  1963والقانون رقم  19لسنة  1973بتحدٌد
سن التقاعد للعلماء خرٌجى األزهر ومن فى حكمهم وبالمادة (  )6من القانون رقم  63لسنة
 1964بإصدار قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة.
ثانيا  :لم يتضمن قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة
2019
شراء مدة بعد بلوغ سن الشيخوخة الستكمال المدة المؤهلة الستحقاق المعاش
مناظر لما تضمنه قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975في:
مادة (:)41
 34 ، 33بإحدى
ٌكون للمؤمن علٌه أداء المبالػ المطلوبة منه وفقا ً لكل من المادتٌن
الطرٌقتٌن اآلتٌتٌن :
 -1دفعة واحدة خالل سنة من تارٌخ طلب الحسابأواالشتراك بما الٌجاوز تارٌخ انتهاء الخدمة.
 -2وفقاللفقرة الرابعة من المادة (.)144
وفى حالة أداء المبالػ المطلوبة منه وفقا ً للبند (  )2ال ٌعتبر المؤمن علٌه مشتركا ً إال إذا تم
سداد أول قسط للهٌئة القومٌة للتأمٌن اإلجتماعى قبل تارٌخ إنتهاء الخدمة.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة ٌجوز للمؤمن علٌه بعد إنتهاء خدمته وبلوؼه سن الستٌن أو
تجاوزها  ،إبداء الرؼبة فى حساب مدة فى األجر األساسى سابقة على مدة إشتراكه األخٌرة
وبمراعاة أحكام المادة  34وذلك بمقدار المدة المطلوبة الستحقاق المعاش وتؤدى المبالػ
المستحقة عنها دفعة واحدة وٌستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى ألداء هذه المبالػ.
وفى حالة وفاة المؤمن علٌه .........................
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