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 (8مادة )
 

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

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

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

رابعاً، وذلك مع مراعاة و وسن الخامسة والستٌن بالنسبة للمؤمن علٌهم المشار إلٌهم بالبند ثانٌاً 
 .( من هذا القانون 14حكم المادة )

 
 (9مادة )
 

 :تسري أحكام هذا القانون على الفئات اآلتٌة    
.................................... 

 العمالة غٌر المنتظمةA  -رابعاً 
األدنـى مالك العقارات المبنٌة الذٌن ٌقل نصٌب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد  -8

 ألجر االشتراك.
 عمال التراحٌل. -9
صغار المشتغلٌن لحساب أنفسهم كالباعة الجائلٌن ومنادي السٌارات وموزعً الصحف  -:

 وماسحً األحذٌة المتجولٌن وغٌرهم من الفئات المماثلة و الحرفٌٌن.
 خدم المنازل ومن فً حكمهم الذٌن ٌعملون داخل المنازل. -;
 محفظً القرآن الكرٌم وقرائه. ->
 المرتلٌن والقٌمة وغٌرهم من خدام الكنٌسة. -=
ورثة أصحاب األعمال فى المنشأت الفردٌة غٌر الخاضعٌن للبند ثانٌا متى توافرت فى  -<

 شأنهم الشروط اآلتٌة:
 )أ( أال ٌعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.

ة على )ب( أن ٌكون نصٌب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضرٌب
 الدخل أقل من الحد األدنى ألجر اإلشتراك.

 )ج(أال ٌكون قائماً بإدارة المنشأة.
العاملٌن المؤقتٌن فً الزراعة سواء فً الحقول والحدائق والبساتٌن أو فً مشروعات تربٌة  -8

الماشٌة أو الحٌوانات الصغٌرة أو الدواجن أو فً المناحل أو فً أراضً االستصالح 
وٌقصد بالعاملٌن المؤقتٌن من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة واالستزراع ، 

أشهر متصلة أو كان العمل الذي ٌزاولونه ال  ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من 
 نشاط.

حائزي األراضً الزراعٌة الذٌن تقل مساحة حٌازتهم عن فدان سواء كانوا مالًكا أو  -9
 زارعة.مستأجرٌن باألجرة أو بالم

 مالك األراضً الزراعٌة ) غٌر الحائزٌن لها( ممن تقل ملكٌتهم عن فدان.  -41
ًٌا  وٌشترط لإلنتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع ألحكام هذا القانون طبًقا للبنود أوالً وثان

 وثالًثا، وأال ٌقل سن المؤمن علٌه عن الثامنة عشر.
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وفقاً لهذا البند، على أن ٌحدد القرار  وٌجوز بقرار من رئٌس الهٌئة إضافة فئات أخرى
تارٌخ بدء اإلنتفاع والشروط األخرى لإلنتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد 

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

 
 );مادة )

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

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

 .العمالة المصرٌة
....................................... 
 

 (@>8مادة )
 

لسنة  442تعتبر مدة االشتراك وفًقا لقانون التأمٌن االجتماعً الشامل الصادر بالقانون رقم 
التى أدى المؤمن علٌه االشتراك عنها قبل العمل بهذا القانون ، مدة اشتراك وفقاً ألحكام  4981

دنى ألجر أو دخل االشتراك بحسب األحوال ، وفقاً ألحكام هذا القانون وعلى أساس الحد األ
، وذلك بمراعاة تدرج 4991لسنة  418و 4991لسنة  99قانونى التأمٌن االجتماعى رقمى 

 أجر أو دخل االشتراك خالل كامل مدة االشتراك المشار إلٌها.
 وتلتزم الخزانة العامة بسداد مساهمة مالٌة تعادل حصة صاحب العمل عن هذه المدة.     

 وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وإجراءات تطبٌق هذه المادة.
 

 (1=8مادة )
 

ٌكون للمؤمن علٌه السابق خضوعه ألحكام قانون التأمٌن االجتماعً الشامل الصادر 
أو قانون التأمٌن االجتماعً على أصحاب األعمال ومن فى  4981لسنة  442بالقانون رقم 

الذي ال تسرى علٌه أحكام هذا القانون الحق فى  4991لسنة  418حكمهم الصادر بالقانون رقم 
 ( خالل سنة من تارٌخ العمل بأحكام هذا القانون.2طلب االنتفاع بأحكام البند رابعاً من المادة )

ن علٌه قبل إبداء الرغبة فً االنتفاع ٌكون للمستحقٌن عنه الحق فى إبداء وفى حالة وفاة المؤم
 الرغبـة خالل المدة المشار إلٌها بالفقرة السابقة.
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 االشتراكات الممولة للنظام
 

 النسبة من دخل االشتراك نوع التأمٌن

 االجمالى الخزانة العامة المؤمن علٌه

 % 24 %12 % 19 شٌخوخة وعجز ووفاة

 ××× ××× ××× المكافأة

 ××× ××× ××× إصابات العمل

 % 11 ××× % 11 (8)المرض

 ××× ××× ××× البطالة

 % 21 %12 % 41 جملة االشتراكات 

 
بالتأمٌن ( تسري أحكام هذا التأمٌن تدرٌجٌا علً المؤمن علٌهم الذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرار من رئٌس مجلس ادارة الهٌئة المعنٌة 4)    

الصحً ، وذلك دون االخالل بحقوق المؤمن علٌهم الذٌن انتفعوا بتأمٌن المرض وفقا ألحكام قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون 

 .4991لسنة   99رقم 

 


