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( 1)مادة 
 

فى تطبٌق أحكام هذا القانون ٌقصد بالكلمات والعبارات التالٌة المعنى المبٌن قرٌن 
 :كل منها
كل من تسري علٌه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة : المؤمن علٌه  01 - 

 .استحقاق حقوقه التؤمٌنٌة عن مدة اشتراكه فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
...................................... 

الدخل الذي ٌختاره المإمن علٌه من الفئات المنصوص : دخل االشتراك  09 - 
من هذا القانون لالشتراك عنه، بما ال  (2)البندٌن ثانٌاً وثالثاً من المادة  علٌها فً

ٌقل عن الحد األدنى ألجر االشتراك وال ٌزٌد على الحد األقصى له ، وتحدد الالئحة 
التنفٌذٌة لهذا القانون جدول دخل االشتراك والشروط األخرى التً ٌجب مراعاتها 

 .عند تحدٌد دخل االشتراك وكذلك قواعد وإجراءات تعدٌله
من هذا  (2)سن الستٌن بالنسبة للبنود أوالً وثالثاً من المادة :  سن الشٌخوخة  10 -

ورابعاً،  القانون وسن الخامسة والستٌن بالنسبة للمإمن علٌهم المشار إلٌهم بالبند ثانٌاً 
 .من هذا القانون ( 41)وذلك مع مراعاة حكم المادة 

 
( 2)مادة 

 
 :    تسري أحكام هذا القانون على الفئات اآلتٌة

.................................... 
: أصحاب األعمال ، ومن فً حكمهم- ثانٌاً 
األفراد الذٌن ٌزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارٌاً أو صناعٌاً أو زراعٌاً  -1

والحرفٌون وغٌرهم ممن ٌإدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم ، وٌشترط 
لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانٌن خاصة ، أو ٌلزم لمزاولتها الحصول على 

. ترخٌص بذلك من الجهة اإلدارٌة المختصة
الشركاء المتضامنٌن فً شركات األشخاص وشركات التوصٌة باألسهم،  -2

ورإساء وأعضاء مجالس اإلدارة واألعضاء المنتدبٌن فً الشركات المساهمة 
 .بالقطاع الخاص، والمدٌرٌن فً الشركات ذات المسئولٌة المحدودة

. مالك شركات الشخص الواحد -3
 وٌحدد تارٌخ بدء انتفاع كل المشتغلٌن بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنٌة، -4

 .مهنة بؤحكام هذا القانون بقرار من رئٌس الهٌئة
األعضـاء المنتجٌن فً الجمعٌات التعاونٌة اإلنتاجٌة الذٌن ٌشتغلون لحساب  -5

 .أنفسهم
 .مالكً األراضى الزراعٌة التى تبلغ مساحتها فدان فؤكثر -6
حائزي األراضى الزراعٌة التى تبلغ مساحتها فدان فؤكثر، سواء كانوا مالكاً  -7

 .أومستؤجرٌن باألجرة أو بالمزارعة أو كلٌهما معاً 



  ومن فً حكمهم أصحاب األعمال
فً قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

 2019 لسنة 148الصادر بالقانون رقم 
 

                   w: www.elsayyad.net             2020 / 03 / 26           محمد حامد الصٌاد                           
2/5                                           

 

مالك العقارات المبنٌة الذٌن ال ٌقل نصٌب كل منهم من الدخل السنوي عن  -8
الحد األدنـى ألجر االشتراك ، وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون شروط 

 .وقواعد الخضوع لهذا البند
أصحاب وسائل النقل اآللٌة لألشخاص أوالبضائع ، بما فى ذلك وسائل النقل  -9

 .البرى والنهرى والبحرى والجوى
. الوكالء التجارٌٌن -10
. أصحاب مراكب الصٌد المٌكانٌكٌة أو الشراعٌة -11
. المؤذونٌن الشرعٌٌن والموثقٌن المنتدبٌن من غٌر الرهبان -12
. العمد والمشاٌخ -13
 .المرشدٌن واألدالء السٌاحٌٌن وقصاصً األثر -14
 .األدباء والفنانٌن -15
ورثة أصحاب األعمال فى المنشآت الفردٌة، وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا  -16

. القانون شروط الخضوع
 .أصحاب الصناعات المنزلٌة والبٌئٌة والرٌفٌة واألسرٌة -17
.القساوسة والشمامسة المكرسون -18

(1)
 

وٌشترط لالنتفاع بؤحكام هذا البند عدم الخضوع ألحكام هذا القانون طبقاً للبند أوالً 
.  وأال تقل سن المإمن علٌه عن الحادٌة والعشرٌنمن هذه المادة،

وٌجوز بقرار من رئٌس الهٌئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن ٌحدد 
. القرار تارٌخ بدء االنتفاع والشروط األخرى لالنتفاع بؤحكام هذا القانون

(1)
 

 2020 / 1 / 1 وٌعمل به من 2020 لسنة 101بند مضاف بقرار رئٌس  الهٌئة رقم 

 .......................................
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من فئات هذه 

 .المادة
 

 )4)مادة 
 

ا ًٌ ، فٌما عدا الفئات المنصوص علٌها  ٌكون التؤمٌن وفقاً ألحكام هذا القانون إلزام
ا ، ولرئٌس  (2)بالبند ثالثاً من المادة  ًٌ من هذا القانون فٌكون خضوعهم اختٌار

مجلس الوزراء بناء على عرض رئٌس الهٌئة إصدار قرار بإلزامٌة التؤمٌن لهذه 
 .الفئة بالدول التى ال ٌتم التؤمٌن فٌها على العمالة المصرٌة

 .......................................
 

 )117)مادة 
 

ا ًٌ من هذا  (2)وثالًثا من المادة  ٌجوز للمإمن علٌه من الفئات المشار إلٌها بالبنود ثان
القانون طلب تعدٌل دخل اشتراكه إلى فئة الدخل األعلى بشرط أن ٌكون قد أدى 
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جمٌع المبالغ المستحقة علٌه حتى تارٌخ تقدمه بطلب التعدٌل، كما ٌجوز له طلب 
تعدٌل فئة دخل االشتراك إلى فئة الدخل األقل مباشرة بعد تقدٌم األسباب المبررة 

 .لذلك، وال ٌتم التعدٌل إال بعد بحث هذه األسباب وموافقة الهٌئة
وٌسري تعدٌل فئة دخل االشتراك اعتباًرا من أول الشهر التالً لتارٌخ تقدٌم طلب 

 .التعدٌل
وٌتعٌن تعدٌل دخل االشتراك الشهري للمإمن علٌهم المشار إلٌهم إلى فئة الدخل 
األعلى التالٌة بعد مضً ثالثة سنوات على األكثر على استمرار االشتراك بفئة 

 .الدخل األقل
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون الشروط واالجراءات الالزمة لتنفٌذ هذه 

 .األحكام
 

 )118)مادة 
 

طلب تعدٌل دخل مدد اشتراكه  (117)ٌجوز للمإمن علٌه المشار إلٌه فً المادة 
الفعلٌة منذ بدء اشتراكه فى النظام إلى دخل اشتراكه فى تارٌخ طلب التعدٌل أو إلى 
أى دخل أعلى، كما ٌجوز له تعدٌل بعض فئات اشتراكه والتى تبدأ بالتتابع من أولى 
المدد إلى فئة أعلى، وفى جمٌع األحوال ، ٌشترط لقبول طلب التعدٌل توافرالشروط 

  : اآلتٌة
أن ٌكون قد أدى جمٌع المبالغ المستحقة علٌه للهٌئة حتى تارٌخ تقدٌم طلب   - 1

 .التعدٌل
أن تقرر الجهة الطبٌة لٌاقته الصحٌة، وتحدد الالئحة التنفٌذٌـة لهذا القانون   -2

 .اجراءات تحدٌد الحالة الصحٌة للمإمن علٌه
وٌلتزم المإمن علٌه فً حالة طلب التعدٌل بؤداء فروق اإلشتراكات ومبلغ إضافى 

بنسبة متوسط إصدارات الخزانة من األذون والسندات من إجمالى هذه الفروق وذلك 
 .اعتباًرا من تارٌخ بدء االشتراك حتى نهاٌة الشهر السابق على تارٌخ األداء

وال ٌعتبر المإمن علٌه مشترًكا بالدخل المعدل إال إذا تم سداد هذه المبالغ خالل سنة 
من تارٌخ اخطاره بتحدٌدها وقبل تحقق واقعة استحقاق أى من الحقوق المقررة بهذا 

 .القانون
 

( 160)مادة 
 

ٌكون للمإمن علٌه السابق خضوعه ألحكام قانون التؤمٌن االجتماعً الشامل 
 أو قانون التؤمٌن االجتماعً على أصحاب 1980 لسنة 112الصادر بالقانون رقم 

 الذي ال تسرى 1976 لسنة 108األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 
( 2)علٌه أحكام هذا القانون الحق فى طلب االنتفاع بؤحكام البند رابعاً من المادة 

. خالل سنة من تارٌخ العمل بؤحكام هذا القانون
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وفى حالة وفاة المإمن علٌه قبل إبداء الرغبة فً االنتفاع ٌكون للمستحقٌن عنه 
 .الحق فى إبداء الرغبـة خالل المدة المشار إلٌها بالفقرة السابقة

 
 
 
 

االشتراكات الممولة للنظام 
 

النسبة من دخل االشتراك نوع التأمٌن 

 % 21شٌخوخة وعجز ووفاة 

 ×××المكافأة 

 ×××إصابات العمل 

المرض 
(1)

 04 % 

 ×××البطالة 

 % 25جملة االشتراكات  

 
تسري أحكام هذا التؤمٌن تدرٌجٌا علً المإمن علٌهم الذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرار من رئٌس مجلس ادارة الهٌئة المعنٌة  (1)

بالتؤمٌن الصحً ، وذلك دون االخالل بحقوق المإمن علٌهم الذٌن انتفعوا بتؤمٌن المرض وفقا ألحكام قانون التؤمٌن 

 .1975 لسنة  79االجتماعً الصادر بالقانون رقم 
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 (1)جـدول رقـم 
بتحدٌد الدخول الشهرٌة التً تؤدى على أساسها اإلشتراكات الشهرٌة 

ألصحاب األعمال والعاملٌن المصرٌٌن بالخارج 
 

  (جنٌه)دخل اإلشتراك الشهريالشرٌحة 

1 1000,00 

2 1100,00 

3 1200,00 

4 1300,00 

5 1400,00 

6 1500,00 

7 1600,00 

8 1700,00 

9 1800,00 

10 1900,00 

11 2000,00 

12 2100,00 

13 2300,00 

14 2600,00 

15 3000,00 

16 3500,00 

17 4000,00 

18 4500,00 

19 5000.00 

20 5500.00 

21 6000.00 

22 6500.00 

23 7000.00 

 :مالحظات
تضاف شرٌحة جدٌدة فً أول ٌناٌر من كل عام بقٌمة الزٌادة فً الحد  -1

 .االقصً ألجر االشتراك،وٌجبر كسر المائة جنٌه
تلغى تباعاً فئات دخل اإلشتراك التً تقل عن الحد األدنى ألجر اإلشتراك  -2

 .التؤمٌنى وفقاً ألحكام القانون
 
 


