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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 استحقاق حقوقه : المؤمن علٌه  01 - 

 .التأمٌنٌة عن مدة اشتراكه فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
...................................... 

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

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 القانون  (2)سن الستٌن بالنسبة للبنود أوالً وثالثاً من المادة :  سن الشٌخوخة  10 -

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

 
( 2)مادة 
 
 :    تسري أحكام هذا القانون على الفئات اآلتٌة

.................................... 
: العاملٌن المصرٌٌن فً الخارج- ثالثاً 

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

 .سرٌان جواز السفر البحرى
 المصري بوحدات المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة والسفارات األجنبٌة داخل العاملوٌعتبر 

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

:  بأحكام هذا البند ما ٌلًوٌشترط لإلنتفاع
 .أال ٌكون خاضعاً ألحكام البندٌن أوالً وثانٌاً من هذه المادة -
 .أال ٌقل سن المؤمن علٌه عن الثامنة عشرة -

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

 
 )4)مادة 

 
ا ًٌ ، فٌما عدا الفئات المنصوص علٌها بالبند ثالثاً من  ٌكون التأمٌن وفقاً ألحكام هذا القانون إلزام

ا ، ولرئٌس مجلس الوزراء بناء على  (2)المادة  ًٌ من هذا القانون فٌكون خضوعهم اختٌار
عرض رئٌس الهٌئة إصدار قرار بإلزامٌة التأمٌن لهذه الفئة بالدول التى ال ٌتم التأمٌن فٌها على 

 .العمالة المصرٌة
 .......................................
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( 41 )مادة

 
      ٌصدر رئٌس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزٌر المختص بالتأمٌنات قراراً 

ا لٌكون الخامسة والستٌن اعتباًرا من أول ٌولٌو  ًٌ  2040بتوحٌد سن الشٌخوخة تدرٌج
 

 )117)مادة 
 

ا ًٌ من هذا القانون  (2)وثالًثا من المادة  ٌجوز للمؤمن علٌه من الفئات المشار إلٌها بالبنود ثان
طلب تعدٌل دخل اشتراكه إلى فئة الدخل األعلى بشرط أن ٌكون قد أدى 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 للمؤمن 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 الفعلٌة منذ بدء  (117)ٌجوز للمؤمن علٌه المشار إلٌه فً المادة 
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 التعدٌل  - 1
أن تقرر الجهة الطبٌة لٌاقته الصحٌة، وتحدد الالئحة التنفٌذٌـة لهذا القانون اجراءات تحدٌد   -2

 .الحالة الصحٌة للمؤمن علٌه
وٌلتزم المؤمن علٌه فً حالة طلب التعدٌل بأداء 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 المؤمن 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
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االشتراكات الممولة للنظام 

 

النسبة من دخل االشتراك نوع التأمٌن 

 % 21شٌخوخة وعجز ووفاة 

 ×××المكافأة 

 ×××إصابات العمل 

 ××× المرض

 ×××البطالة 

 % 21جملة االشتراكات  
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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 االقصً ألجر  -1

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

 .ألحكام القانون
 
 
 


