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 خالل مدة االشتراك الفعليأوال 3 
  (يلتزم بها كل من صاحب العمل والمؤمن عليه)

 

 (9)االجمالي (9)مؤمن عليه (9)صاحب العمل الملتزم

 قطاع خاص قطاع عام حكومة قطاع خاص قطاع عام حكومة نوع التأمين

 % 21 % 21 % 12 % 99  %21 %21 %21 (8)شيخوخة وعجز ووفاة

 % 91 % 91 % 91 % 92 % 92 % 92 % 92 (9)المكافأة
( 5)%92215 إصابات العمل

(7) 
92215 (%5( )7) 92259 (%6()7) ××× 92215%(5 )

(7) 
92215 (%5( )7) 92259 (%6( )7) 

 (9)% 42159 % 49 % 94 % 29 (8)% 32159 % 39 % 93 (81) المرض

 %29 %29 ××× ××× %29 %29 ××× البطالة

 %19275 %19215 %18215 %22 %28275 %28215 %27215  اتشتراكالجملة ا

 

 %622إجمالى نسبة االشتراكات %، وتقسم مناصفة بٌن صاحب العمل والمؤمن علٌه، على أال تتجاوز 1تزاد نسبة االشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تارٌخ العمل بهذا القانون بنسبة  (2)

 من أجر االشتراك2 (1)

 )بالنسٌة للفئتٌن ثانٌا وثالثا( من دخل االشتراك2 (3)

 )بالنسبة للفئة رابعا(2الحد األدنى ألجر االشتراكمن  (4)

 % للمعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة2 9215رعاٌة الطبٌة ، ل% من أجر االشتراك للعالج وا 2 (5)

 % لتعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال2 9215% للمعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة ،  9215رعاٌة الطبٌة ، ل% من أجر االشتراك للعالج وا 2 (6)

 هذا الشأن2% تبعاً لمخاطر نشاط المنشأة وفقاً لما تحدده الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون فى  1حتى تصل إلى تتم زٌادة نسبة االشتراك الشهري مقابل الحقوق المالٌة التً تلتزم بها الهٌئة (7)

 % لتعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال2 9215رعاٌة الطبٌة ، ل% من أجر االشتراك للعالج وا 3 (8)

 % لتعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال2 9215رعاٌة الطبٌة ، ل% من أجر االشتراك للعالج وا 4 (9)

رلك دوى االخالل بحقىق الوؤهي عليهن الزيي اًتفعىا بتأهيي الوشض وفقب ألحكبم قبًىى التأهيي تسشي أحكبم هزا التأهيي تذسيجيب علي الوؤهي عليهن الزيي يصذس بتحذيذهن قشاس هي سئيس هجلس اداسة الهيئة الوعٌية ببلتأهيي الصحي ، و (11)

 لسٌة  97االجتوبعي الصبدس ببلقبًىى سقن 
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 في حاالت األجازات الخاصةاالستثناءات يا 3ثان
 

 ٌتحمل المؤمن علٌه حصته وحصة صاحب العمل 2 – 2
 خالل مدة األجازة للعمل خارج البالد ال ٌؤدي من اشتراك اصابة العمل اال ما ٌقابل نسبة المعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة 2 – 1
 2 اصابة العملخالل مدة األجازة لغٌر العمل ال ٌؤدي اشتراك  – 3
 خالل مدة األجازة التً تقضً خارج البالد ال ٌؤدي اشتراك تأمٌن المرض 2 – 4
 خالل مدة األجازة التً تقضً داخل البالد ال ٌؤدي من اشتراك تأمٌن المرض اال ما ٌقابل نسبة العالج والرعاٌة الطبٌة 2 – 5
 األجازات الخاصة2و الخبسجية اإلعبسةحاالت جمٌع فً دى اشتراك تأمٌن البطالة ؤال ٌ – 6
 

 
 خارج البالداألجازة للعمل و اإلعارة الخارجيةخالل مدة 3  ثالثا

 )يلتزم بها المؤمن عليه ، حصته وحصة صاحب العمل( 
 

 (9)االجمالي (9)مؤمن عليه (9)صاحب العمل الملتزم

 قطاع خاص قطاع عام حكومة قطاع خاص قطاع عام حكومة نوع التأمين

 % 21 % 21 % 12 % 99  %21 %21 %21 (8)وعجز ووفاة شيخوخة

 % 91 % 91 % 91 % 92 % 92 % 92 % 92 (9)المكافأة
 (7( )6%) 1529 (7( )5%) 9215 (7( )5)%9215 ××× (7()6%) 1529 (7( )5%) 9215 (7( )5)%9215 إصابات العمل

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× (81) المرض

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× البطالة
 %51231 %21531 %13215 %92 %51232 %21532 %23215  اتشتراكالجملة ا

 

 

 

 



 األساسية االشتراكات الممولة للمزايا
 في حاالت األجازات الخاصة للفئة أوال )العاملين لدي الغير(

 قانون التأمينات االجتماعية والمعاشاتب
 9182لسنة  841الصادر بالقانون رقم 
 

                   w: www.elsayyad.net                                                         9191/  81/  81                                                         محمد حامد الصياد                        
3/4                                           

 

 )مشترك عنها( األجازة لغير العمل تقضي خارج البالدخالل مدة 3  رابعا
 )يلتزم بها المؤمن عليه ، حصته وحصة صاحب العمل( 

 

 (9)االجمالي (9)مؤمن عليه (9)صاحب العمل الملتزم

 قطاع خاص قطاع عام حكومة قطاع خاص قطاع عام حكومة التأميننوع 

 % 21 % 21 % 12 % 99  %21 %21 %21 (8)شيخوخة وعجز ووفاة

 % 91 % 91 % 91 % 92 % 92 % 92 % 92 (9)المكافأة
 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× إصابات العمل

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× (81) المرض

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× البطالة

 %31 %31 %13 %92 %32 %32 %23  اتشتراكالجملة ا
 

 

 )مشترك عنها( خالل مدة األجازة لغير العمل تقضي داخل البالد3  خامسا
 )يلتزم بها المؤمن عليه ، حصته وحصة صاحب العمل( 

 

 (9)االجمالي (9)مؤمن عليه (9)صاحب العمل الملتزم

 قطاع خاص قطاع عام حكومة قطاع خاص قطاع عام حكومة نوع التأمين

 % 21 % 21 % 12 % 99  %21 %21 %21 (8)شيخوخة وعجز ووفاة

 % 91 % 91 % 91 % 92 % 92 % 92 % 92 (9)المكافأة
 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× إصابات العمل

 (9)% 49 % 49 % 94 % 29 (8)% 39 % 39 % 93 (81) المرض

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× البطالة

 %71 %71 %17 %22 %62 %62 % 26  اتشتراكالجملة ا
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 مشترك عنها(غير)خالل مدة األجازة لغير العمل تقضي خارج البالد 3  سادسا
 )يلتزم بها المؤمن عليه ، حصته وحصة صاحب العمل( 

 

 (9)االجمالي (9)مؤمن عليه (9)صاحب العمل الملتزم

 قطاع خاص قطاع عام حكومة قطاع خاص قطاع عام حكومة نوع التأمين

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× (8)شيخوخة وعجز ووفاة

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× (9)المكافأة

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× إصابات العمل

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× (81) المرض

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× البطالة

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××  اتشتراكالجملة ا
 

 

 مشترك عنها(غير)خالل مدة األجازة لغير العمل تقضي داخل البالد 3  اسابع
 )يلتزم بها المؤمن عليه ، حصته وحصة صاحب العمل( 

 

 (9)االجمالي (9)مؤمن عليه (9)صاحب العمل الملتزم

 قطاع خاص قطاع عام حكومة قطاع خاص قطاع عام حكومة نوع التأمين

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× (8)شيخوخة وعجز ووفاة

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× (9)المكافأة

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× إصابات العمل

 (9)% 49 % 49 % 94 % 29 (8)% 39 % 39 % 93 (81) المرض

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× البطالة

 )% 49 % 49 % 94 % 29 )% 39 % 39 % 93  اتشتراكالجملة ا

 


