االشتراكات في
قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
وقانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم  2لسنة 2018
القسم األول
النصوص التشريعية
أوال
قانونا التأمين االجتماعي والتأمين الصحي الشامل
قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019

مادة ()1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل
منها:
التعريف
بند الكلمة أو
العبارة
 01المؤمن كل من تسري علٌه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق
حقوقه التؤمٌنٌة عن مدة اشتراكه فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز
عليه
والوفاة.
 02صاحب كل شخص طبٌعى أو اعتبارى ٌستخدم عامبلً أو أكثر من
الخاضعٌن ألحكام البند (أوالً) من المادة ( )2من هذا القانون.
العمل
الهيئة الهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى
03
المقابل النقدى الذي ٌحصل علٌه المإمن علٌه من الفئات المشار
أجر
08
ً
االشتراك إلٌها بالبند أوال من المادة ( )2من هذا القانون من جهة عمله
األصلٌة لقاء عمله األصلى.
وتحدد عناصر أجر اإلشتراك علً النحو األتً :
محمد حامد الصياد

قانون التأمين الصحي الشامل
الصادر بالقانون رقم  2لسنة 2018
( المــادة األولى )
ٌُعمل فى شؤن نظام التؤمٌن الصحى الشامل بؤحكام القانون المرافق  ،وتسرى أحكامه
إلزامًٌا على جمٌع المواطنٌن المقٌمٌن داخل جمهورٌة مصر العربٌة  ،واختٌارًٌا على
المصرٌٌن العاملٌن بالخارج وكذلك المقٌمٌن مع أسرهم بالخارج  .وتسرى قواعد التؤمٌن
الصحى والرعاٌة الطبٌة المقررة بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم
المقرر عبلجهم على نفقتها .
مادة ()1
كل
فً تطبٌق أحكام هذا القانون ٌُ ،قصد بالكلمات والعبارات التالٌة المعنى المبٌن قرٌن ٍ
منها:
التعريف
بند الكلمة أو
العبارة
الهٌئةةة العاةةاامة للتااةةاؤمٌن الصةةحى الشةةامل المنشاااةةاؤة بموجااةةا
الهيئة
02
الماادة ( )4من هذا القانون .
كل من ٌسري فً شؤنه أحكةام هةذا القةانون طبقةا ً لقواعةد التةدرج
المؤمن
26
الجغرافً فً التطبٌق.
عليه
كل من ٌستخدم عامبلً أو أكثر من المإمن علٌهم الخاضعٌن
صاحب
27
الهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى
هذا القانون .
الهيئة
ألحكام
العمل
مجموعة من األفراد مكونة من الزوج والزوجة أو أكثر
 28األسرة
والمعالٌن .
كل ما ٌحصةل علٌةه المةإمن علٌةه مةن مقابةل نقةدي مةن جهةة أو
أجر
31
االشتراك جهات عمله ،وعلى األخص ما ٌلً:
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أ -األجر المنصوص علٌه فً الجةداول المرفقةة بةنظم التوظةف
 – 1األجر الوظٌفً.
وما ٌضم إلٌه من عبلوات.
 – 2األجر األساسً .
 األجةةر المنصةةوص علٌةةه بعقةةد العمةةل ومةةا ٌضةةاف إلٌةةه مةةن -3األجر المكمل .
عبلوات أو األجر الٌومً المستحق.
 -4الجوافز .
ج -الحوافز.
-5العموالت.
د -العموالت الرسمٌة.
 -6الوهبة  ،متً توافرت فٌها الشروط اآلتٌة:
ه  -البدالت ،ما عدا البدالت اآلتٌة:
(أ) أن ٌكون قد جري العرف علً أن ٌدفعها عمبلء المنشؤة
× بةةةدل االنتقةةةال وبةةةدل السةةةفر وغٌرهةةةا مةةةن البةةةدالت التةةةً
علً أساس نسبة مئوٌة محددة مقدما من المبالغ المستحقة
تصرف للمإمن علٌه مقابل مةا ٌتكلفةه مةن أعبةاء تقتضةٌها
علً العمبلء.
وظٌفته ،وٌستثنى من ذلك بدل التمثٌل.
( )أن ٌكون لها صندوق مشترك فً المنشؤة توضع فٌه
× بةةدل السةةكن وبةةدل الملةةبس وبةةدل الوجبةةة وبةةدل السةةٌارة
حصٌلتها لتوزٌعها بٌن العمال.
وغٌرها من البدالت التً تصرف مقابل مزاٌا عٌنٌة.
(ج)أن تكون قواعد متفق علٌه (علٌها) بٌن ر العمل
× البةةةدالت التةةةً تسةةةتحق للمةةةإمن علٌةةةه لمواجهةةةة أعبةةةاء
والعمال تحدد بموجبها كٌفٌة توزٌعها علٌهم.
المعٌشة خارج الببلد.
 – 7البدالت  ،فٌما عدا البدالت التالٌة فبل تعتبر جزءا من أجر
وٌراعى أال تجاوز قٌمة مجموع ما ٌتم اسةتبعاد مةن بةدالت
االشتراك.
( )%25من إجمالً أجر المإمن علٌه.
(أ)بدل االنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغٌرها
وإذا كان المإمن علٌه ٌعمل لدى أكثر من صاح عمل ،فٌعتبةر
من البدالت التً تصرف للمإمن علٌه مقابل ما ٌتكلفه من
كل ما ٌتقاضا من العناصر السابقة مةن كةل صةاح عمةل أجةر
أعباء تقتضٌها أعمال وظٌفته وٌستثنً من ذلك بدل
اشتراك.
التمثٌل.
( )بدل السكن وبدل الملبس وبدل السٌارة و وغٌرها من
 32الحد األدنى الحد األدنى لؤلجور المعلن من الحكومة على المستوى القومً.
البدالت التً تصرف مقابل مزاٌا عٌنٌة.
لألجور
(ج)البدالت التً تستحق نتٌجة ند المإمن علٌه بعض
األجر المسدد عنه اشتراكات التؤمٌنات االجتماعٌة.
األجر
33
الوقت داخل جهة عمله األصلٌة أو خارجها.
التأميني
(د)البدالت التً تستحق للمإمن علٌه لمواجهة أعباء المعٌشة
 36المصريون المواطنون الذٌن تقتضى ظروف دراستهم أو عملهم أو عبلجهةم
خارج الببلد.
العاملون أو مرافقتهم أٌاًا من أفراد أسرتهم وجودهم خةارج الةببلد لمةدة ال
 - 8األجور اإلضافٌة.
بالخارج تقل عن عام .
 – 9التعوٌض عن الجهود غٌر العادٌة.
 – 10إعانة غبلء المعٌشة.
محمد حامد الصياد
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 – 11العبلوات االجتماعٌة.
 – 12العبلوات االجتماعٌة اإلضافٌة.
 – 13المنح الجماعٌة.
 – 14المكافآت الجماعٌة.
 – 15ما زاد علً الحد األقصً لؤلجر األساسً.
 – 16العبلوات الخاصة التً لم ٌتم ضمها الً األجر األساسً.
وتحدد البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون الحدٌن األدنً واألقصً ألجر
االشتراك.
الدخل الذي ٌختار المإمن علٌه من الفئات المنصوص علٌها فً
دخل
09
ً
ً
االشتراك البندٌن ثانٌا وثالثا من المادة ( )2من هذا القانون لبلشتراك عنه،
بما ال ٌقل عن الحد األدنى ألجر االشتراك وال ٌزٌد على الحد
األقصى له  ،وتحدد البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون جدول دخل
االشتراك والشروط األخرى التً ٌج مراعاتها عند تحدٌد دخل
االشتراك وكذلك قواعد وإجراءات تعدٌله.
 11صاحب من تحققت بشؤنه واقعة إستحقاق المعاش عن نفسه فى تؤمٌن
المعاش الشٌخوخة والعجز والوفاة.
مادة ()40
مادة ()46
مع عدم اإلخبلل بؤحكام قانون نظام التؤمٌن الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم  2تتكون موارد الهٌئة مما ٌؤتً:
أوالً :حصة المإمن علٌهم والمعالٌن:
لسنة ٌ ،2018مول تؤمٌن إصابات العمل مما ٌؤتى:
ً
 .1االشةةتراكات التةةً ٌإدٌهةةا المةةإمن علةةٌهم الخاضةةعون لهةةذا القةةانون ،وفقةةا للنسةة
 -1اشتراك شهري ٌإدٌه صاح العمل ٌتحدد بواقع ( ) % 1من أجر االشتراك للعاملٌن
الواردة بالجدول رقم ( )1المرافق.
لدٌه بالنسبة لغٌر الخاضعٌن ألحكام قانون نظام التؤمٌن الصحى الشامل المشار إلٌه
وفً حالة الجمع بٌن أكثر من وظٌفة ٌلتزم المةإمن علٌةه بقةٌم االشةتراكات لكةل مةا
ٌإدى الً الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى مقابل العبلج والرعاٌة الطبٌة.
ٌتحصل علٌه من دخل.
 -2اشتراك شهري ٌإدٌه صاح العمل ٌتحدد بواقع ( ) % 0.5من أجر االشتراك
 .2االشتراكات التً ٌلتزم بسدادها ر األسرة عن الزوجة غٌر العاملة أو التةً لةٌس
للعاملٌن لدٌه مقابل الحقوق المالٌة التً تلتزم بها الهٌئة  ،وتتم زٌادة نسبة االشتراك
لها دخل ثابت ،ومن ٌعٌش فةً كنفةه مةن األبنةاء والمعةالٌن طبقةا ً للجةدول رقةم ()1
الشهري حتى تصل إلى ( )%1تبعا ً لمخاطر نشاط المنشؤة وفقا ً لما تحدد البلئحة
المرافق ،وٌستمر االشةتراك عةن االبنةاء والمعةالٌن حتةً االلتحةاق بعمةل ،أو زواج
التنفٌذٌة لهذا القانون فى هذا الشؤن.
اإلناث.
وتلتزم وحدات الجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة وغٌرها من االشخاص
االعتبارٌة العامة ووحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام بصرف تعوٌض األجر ثانٌاً :حصة أصحا األعمال:
محمد حامد الصياد
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ومصارٌف االنتقال فى حالة اإلصابة مقابل تخفٌض نسبة االشتراكات التى تلتزم بها وفقا ً
ٌلتةةزم أصةةحا األعمةةال المحةةددٌن بقةةوانٌن التؤمٌنةةات االجتماعٌةةة بةةؤداء حصةةتهم عةةن
اشتراكات العاملٌن لدٌهم بنسبة  %4شهرٌا ً مةن أجةر االشةتراك للعامةل المةإمن علٌةه
للبند ( )2من هذ المادة بواقع النصف.
ً
وبما ال ٌقل عن خمسٌن جنٌها شهرٌا ،نظٌر خدمات تؤمٌن المرض والعبلج وإصةابات
وللهٌئة الموافقة على قٌام صاح العمل فى غٌر الجهات المشار إلٌها بالفقرة السابقة
العمل.
من هذ المادة بؤداء تعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال مقابل تخفٌض نسبة االشتراكات التى
................
تلتزم بها وفقا ً للبند ( )2من هذ المادة بواقع النصف.
 -3رٌع إستثمار االشتراكات المشار إلٌها.
وٌعفى أصحا األعمال من أداء االشتراكات عن المإمن علٌهم المشار إلٌهم بالبنود
( )4،3،2،1من المادة ( )45إذا كانوا ال ٌتقاضون أجراً.
مادة ()70
مع عدم اإلخبلل بؤحكام قانون نظام التؤمٌن الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ()2
لسنة ٌ ،2018مول تؤمٌن المرض مما ٌؤتً :
 -1االشتراكات الشهرٌة للمإمن علٌهم المشار إلٌهم بالمادة ( )2من هذا القانون وتشمل:
(أ) حصة صاح العمل وتقدر على النحو اآلتى:
 )%3( -1من أجور المإمن علٌهم المشار إلٌهم بالبندٌن ( )2 ،1من البند
(أوالً) من المادة ( )2من هذا القانون وذلك للعبلج والرعاٌة الطبٌة ،وتلتزم
الجهات المشار إلٌها بؤداء تعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال المنصوص علٌها
فى هذا البا .
 )%3.25( -2من أجور المإمن علٌهم المنصوص علٌهم بالبنود ()5 ، 4 ، 3
من البند أوالً من المادة ( )2من هذا القانون.
( ) حصة المإمن علٌهم وتقدر على النحو اآلتى:
 )% 1( -1من األجور بالنسبة للعاملٌن.
 )%4( -2من فئة دخل أو أجر االشتراك الشهرى للمإمن علٌهم من الفئات
المشار إلٌها بالبنود ثانٌا ً ورابعا ً من المادة ( )2من هذا القانون.
 )%1( -3من المعاش بالنسبة ألصحا المعاشات المنتفعٌن بؤحكام العبلج
والرعاٌة الطبٌة الواردة فى هذا البا .
 )%2( -4من المعاش بالنسبة للمستحقٌن المنتفعٌن بؤحكام العبلج والرعاٌة
الطبٌة الواردة فى هذا البا .
محمد حامد الصياد
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وتوزع نس إشتراكات تؤمٌن المرض وف ًقا لآلتى:
 )%4( للعبلج والرعاٌة الطبٌة لغٌر أصحا المعاشات.
 )%0.25( ألداء تعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال للمإمن علٌهم المنصوص
علٌهم بالبنود ( ) 5 ، 4 ، 3من البند أوالً من المادة ( )2من هذا القانون ،وٌجوز
لرئٌس الهٌئة أن ٌعفى صاح العمل من أداء هذا االشتراك مقابل التزامه بؤداء
تعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال.
وٌجوز لصاح العمل عبلج المرٌض ورعاٌته طبًٌا بتصرٌح من الهٌئة المعنٌة
بالتؤمٌن الصحى وفقا ً للشروط واألوضاع التى ٌتضمنها القرار المنصوص علٌه بالمادة
( )48من هذا القانون وذلك مقابل تخفٌض نسبة االشتراكات المخصصة للعبلج
والرعاٌة الطبٌة إلى ( )%1من أجور المإمن علٌهم ٌتحملها صاح العمل باإلضافة
إلى نسبة االشتراكات المخصصة لتعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال والمحددة بواقع
( )%0.25من أجور المإمن علٌهم.
-2رٌع استثمار أموال هذا التؤمٌن.
مادة ()41
تلتزم الجهات التالٌة بسداد مستحقات الهٌئة فً المواعٌد المحددة قرٌن كل منها:
أوال :بالنسبة للمإمن علٌهم الخاضعٌن لقوانٌن التؤمٌنات االجتماعٌة وأصحا المعاشات:
ٌ -1لتزم صاح العمل بسداد االشتراكات المستحقة علٌه شهرٌا ً للهٌئة القومٌة للتةؤمٌن
االجتماعً  ،وتشمل :الحصة التً ٌلتزم بها ،والحصةة التةً ٌلتةزم باسةتقطاعها مةن
أجر المإمن علٌه لسداد االشتراكات المستحقة علٌه هو ومن ٌعةولهم  ،علةً أن ٌةتم
تورٌدها فً ذات مواعٌد سداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعً.
 - 2تلتزم الهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى باستقطاااع قٌمة اشتراك التؤمٌن الصحى
الشامل من صاح المعااااش والمستحقٌن عند استحقاق المعااااش الشهرى ،
وتورٌدها شهرًٌا للهٌئة .
 - 3تلتزم الهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى بسداد قٌمة اشتراك التؤمٌن الصحى الشامل
عن المتعطلٌن عن العمل المستحقٌن لتعوٌض البطالة وف ًقا ألحكام قانون التؤمٌن
االجتماعى المشار إلٌه .
 - 4تلتزم الهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى بتحصٌل اشتراكات التؤمٌن الصحى الشامل
المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانٌن التؤمٌنات االجتماعٌة مع
محمد حامد الصياد
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االشتراكات في
قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
وقانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم  2لسنة 2018
قانون التأمين الصحي الشامل
قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  2لسنة 2018
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
اشتراكات التؤمٌناات االجتمااعٌة .
ثانٌاًا  -بالنسبة للمإمن علٌهم غٌر الخاضعٌن لقوانٌن التؤمٌن االجتماعى :
ٌ - 1لتزم العااامل لدى نفساااه والمهنى والحرفى من غٌر ذوى المرتباااات المنتظمااة
ور األسرة غٌر الخاضع لقوانٌن التااؤمٌن االجتماعى  ،بسداد اشتراكه واشااتراك الزوجة
غٌر العاملة والتى لٌس لها دخل ثابت  ،ومن ٌعٌش فى كنفه من األبناء والمعالٌن  ،على
دفعات نصف سنوٌة للهٌئة  ،وفى حالة وفاة ر األسرة ٌلتزم صاح الوالٌة بسداد
االشتراكات من أموال الصغٌر ما لم ٌكن داخبلً ضمن الفئات غٌر القادرة .
 - 2تلتزم الجمعٌات الزراعٌة بتحصٌل اشااتراكات التاااؤمٌن الصحى الشامل من المإمن
علٌهم العاملٌن بالزراعة  ،ومن ٌعولونهم  ،على دفعات ربع سنوٌة  ،وتقوم بتورٌدها للهٌئة
 .وٌجوز للهٌئة أن تعهد بتحصٌل مستحقاتها لغٌر ذلك من الجهات العامة أو الخاصة التى
تتوافر لدٌها آلٌات تحصٌل منتظمة  ،وذلك وف ًقا للقواعد واإلجراءات التى تحددها البلئحة
التنفٌذٌة لهذا القانون .
مــادة ( ) 42
تلتزم الجهات المنصوص علٌها فى الماادة ( )41من هذا القانون  ،بتورٌد اشتراكات المإمن
علٌهم وأصحا األعمال المشار إلٌهم فى الماادة ( )40من هذا القانون للهٌئة خبلل ثبلثٌن
ٌومًا من تارٌخ تحصٌلها  ،وذلك بعد استقطاع نسبة ٌتم االتفاق علٌها مع تلك الجهات  ،على
النحو الذى تبٌنه البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون .
مادة ()43
فً حالة تؤخر الملتزم بسداد االشتراكات عن أداء االشتراكات فً المواعٌد المحددة ٌلتزم
بؤداء مبلغ إضافً سنوي عن مدة التؤخٌر من تارٌخ وجو األداء حتً نهاٌة شهر السداد،
وٌحس المبلغ اإلضافً وفقا ً للقواعد المنصوص علٌها فً هذا القانون
مادة ()47
تلتزم جمٌع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بتطبٌق أحكام هذا القانون بإمداد الهٌئةة
بالبٌانات البلزمة عةن الخاضةعٌن ألحكامةه وتةوزٌعهم الجغرافةً وأعمةارهم ومهةنهم وكةل مةا
تحتاجه الهٌئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها.
...............
مادة ()49
مادة ()119
ٌتحمةةل المةةإمن علٌةةه حصةةته وحصةةة صةةاح العمةةل عةةن مةةدد اإلعةةارات الداخلٌةةة أو
تستحق االشتراكات عن المدد اآلتٌة وذلك وف ًقا للقواعد واألحكام المبٌنة قرٌن كل منها:
محمد حامد الصياد
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االشتراكات في
قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
وقانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم  2لسنة 2018
قانون التأمين الصحي الشامل
قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  2لسنة 2018
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
 -1مدد اإلعارات الخارجية بدون أجر ومدد األجـازات الخاصة للعمل بالخارجٌ :لتازم الخارجٌة واإلجازات الخاصة أو الدراسٌة غٌر مدفوعة األجر وٌقوم بتورٌدها مباشرة للهٌئةة
المإمن علٌه بحصته وحصة صاح العمل فً االشتراكات وتإدى بإحدى العمبلت عدا:
 -1اإلجازات الخاصة برعاٌة الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفةل الصةادر بالقةانون رقةم
األجنبٌة.
 12لسنة .1996
وتحدد البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون بعد االتفاق مع الوزٌر المختص نوع
العمبلت األجنبٌة  ،وسعر التحوٌل ،وكٌفٌة ومواعٌد أداء االشتراكات والمبالغ  -2البعثات واإلجازات الدراسٌة والمهام العلمٌة الممنوحةة وفقةا ً ألحكةام قةانون تنظةٌم شةئون
البعثات واإلجازات الدراسٌة والمنح رقم  112لسنة  ،1959أو قانون تنظةٌم الجامعةات
االضافٌة التً تستحق فً حالة التؤخٌر فً السداد ،وذلك وفقا ً للنس المقررة فً المادة
رقةةم  49لسةةنة  1972فتتحمةةل الجهةةة الموفةةدة أو المبعةةوث أو الةةدارس لحصةةة العامةةل
( )121من هذا القانون.
وصاح العمل وذلك بحس االحوال.
 -2مدد األجازات الخاصة بدون أجرٌ :لتزم المإمن علٌه بحصته وحصة صاح العمل فً
االشتراكات إذا رغ فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التؤمٌن ،وتحدد البلئحة  -3اإلعارة لوحدات الجهاز اإلداري بالدولة فتتحمل الجهة المستعٌرة حصة صاح العمل.
التنفٌذٌة لهذا القانون األحكام المنظمة لكٌفٌة ومواعٌد إبداء الرغبة وأداء االشتراكات
والمبالغ اإلضافٌة التى تستحق فى حالة التؤخٌر فى األداء ،وذلك وفقا ً للنس المقررة
فً المادة ( )121من هذا القانون.
وإذا ثبت إلتحاق المإمن علٌه بعمل خبلل مدة اإلجازة فٌتم اإللتزام بسداد حصة المإمن
علٌه وحصة صاح العمل فى االشتراكات وتحدد البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون مواعٌد
األداء والملتزم بها والمبالغ اإلضافٌة وف ًقا للنس المقررة فً المادة ( )121من هذا
القانون التى تستحق فى حالة التؤخٌر فى األداء.
 -3مدد اإلجازات الدراسيـة بدون أجرٌ :لتزم صاح العمل بحصته فً االشتراكات
وتإدى فً المواعٌد الدورٌة وٌلتزم المإمن علٌه بحصته ،وٌإدٌها فً المواعٌد المحددة
بالبلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.
 -4مدد البعثات العلمية بدون أجر :تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاح العمل
وحصة المإمن علٌه فً االشتراكات وتإدى فً المواعٌد الدورٌة.
 -5مدد اإلعارة الداخلية :تلتزم الجهاة المعار إلٌها بحصة صاح العمل فً االشتراكات
كما تلتزم بخصم حصة المإمن علٌه من أجر  ،وتإدى للجهة المعار منها فً المواعٌد
المحددة لسدادها للهٌئة فً المواعٌد الدورٌة.
وٌسرى حكم هذا البند فى شؤن حاالت الند الكلى.
 -6مدد اإلستدعاء واإلستبقاء :تلتزم الجهة التً تإدى أجر المإمن علٌه خبلل تلك المدد
بحصة صاح العمل فً االشتراكات كما تلتزم هذ الجهة بخصم حصة المإمن علٌه من
أجر وتإدى الحصتان للهٌئة فً المواعٌد الدورٌة.
محمد حامد الصياد
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قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
وقانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم  2لسنة 2018
قانون التأمين الصحي الشامل
قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  2لسنة 2018
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
مادة ()53
مادة ()74
مع عدم اإلخبلل بؤحكام قانون نظام التؤمٌن الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (ٌ )2وقف سرٌان أحكام النظام بالنسبة للمجند تجنٌ ًدا إلزامًٌا بالقوات المسلحة طوال مدة التجنٌد
أو االستبقاء أو االستدعاء  ،وتبٌن البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون األحكام الخاصة باستفادة أسر
لسنة ٌ ،2018وقف سرٌان أحكام هذا التؤمٌن خبلل المدد اآلتٌة:
المجندٌن من النظام  ،كما ٌجوز أن تتضمن حكمًا بإعفائهم من االشتراكات طوال المدة
 -1مدة عمل المإمن علٌه لدى جهة ال تخضع لهذا التؤمٌن.
المشار إلٌها .
 -2مدة التجنٌد اإللزامى واالستبقاء واالستدعاء للقوات المسلحة.
 -3مدد اإلجازات الخاصة واإلعارات واإلجازات الدراسٌة والبعثات العلمٌة ،التى ٌقضٌها
المإمن علٌه خارج الببلد.
مادة ()115
ً
ٌلتزم صاح العمل بؤداء االشتراكات المستحقة عن العاملٌن لدٌه وفقا ألحكام هذا
القانون  ،وتشمل الحصة التً ٌلتزم بها والحصة التً ٌلتزم باقتطاعها من أجر المإمن
علٌه.
وتحس االشتراكاات التً ٌإدٌهاا صاحا العمال بالنسبة للمإمن علٌهم المشار إلٌهم فً
أوالً من المادة ( )2وفقا لما ٌؤتً:
(أ) بالنسبة للبندين ( : ) 2 ،1على أساس ما ٌستحقاه المإمن علٌه من أجر خبلل كل
شهر.
( ) بالنسبة لباقى البنود  :خبلل سنة مٌبلدٌة على أسااس أجورهم فً شهر ٌناٌر من كل
عام  ،وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحس االشتراكات على
أساس أجر شهر االلتحاق بالخدمة وذلك حتى ٌناٌر التالً ثم ٌعامل بعد ذلك على
األساس المتقدم.
وٌراعى فً حسا األجر تحدٌد عدد أٌام العمل فً الشهار بثبلثٌن ٌومًا بالنسبة لمن
ال ٌتقاضون أجورهم مشاهرة.
وال تستحق االشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فٌه الخدماة إال إذا كان شهرً ا كامبلً
ً
كاملة عن الشهر الذي تنتهً فٌه الخدمة.
وتستحق االشتراكات
وٌعفى المإمن علٌه وصاح العمل من االشتراكات المستحقة عن مدة التجنٌد اإللزامً.

محمد حامد الصياد
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االشتراكات في
قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
وقانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم  2لسنة 2018
ثانيا
الجداول
الجدول رقم ()1
اشتراكات المؤمن عليهم والمعالين المرفق بذات القانون
االشتراك
الفئة
العةةةةاملون المةةةةإمن علةةةةٌهم الخاضةةةةعون لقةةةةانون  %1من أجر االشتراك
التةةؤمٌن االجتمةةاعً الصةةادر بالقةةانون رقةةم 79
لسنة 1975.
المةةةإمن علةةةٌهم ومةةةن فةةةً حكمهةةةم الخاضةةةعون  %5من األجر التؤمٌنً أو مةن األجةر
لقةةةةانون التةةةةؤمٌن االجتمةةةةاعً رقةةةةم  108لسةةةةنة وفقةةةةةا ً لئلقةةةةةرار الضةةةةةرٌبً أو الحةةةةةد
األقصى لؤلجر التؤمٌنً أٌهما أكبر.
1976.
أعضةةةاء المهةةةن الحةةةرة (فةةةى غٌةةةر الخاضةةةعٌن
للقوانٌن المذكورة بالبندٌن السابقٌٌن)
المص ةرٌون العةةاملون بالخةةارج غٌةةر الخاضةةعٌن
للمادة ( )48من هذا القانون.
العمالةةةةةة الخاضةةةةةعون لقةةةةةانون نظةةةةةام التةةةةةؤمٌن  %5مةن األجةر التةؤمٌنً فقةط وبحٌةث
االجتمةةاعً الشةةامل الصةةادر بقةةانون رقةةم  112الٌزٌد مجموع ما ٌسدد الفرد عن كةل
األسةةةرة عةةةن  %7وتتحمةةةل الخزانةةةة
لسنة 1980.
العامة فرق التكلفة.

محمد حامد الصياد

األرامل والمستحقون للمعاشات.

 %2من قٌمة المعاش الشهري.

أصحا المعاشات

 %2من قٌمة المعاش الشهري.

2022 / 1 / 12
16/9

المعالون
 %3عةةن الزوجةةة غٌةةر العاملةةة أو
التً لٌس لها دخل ثابةت %1،عةن
كل مٌعال أو ابن.

 %3عةةن الزوجةةة غٌةةر العاملةةة أو
التى لٌس لها دخل ثابةت %1،عةن
كل مُعال أو ابن.
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االشتراكات في
قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
وقانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم  2لسنة 2018
جدول رقم ()2
حصة أصحاب األعمال عن العاملين لديهم
قيمة االشتراك
 %3(%4تؤمٌن مرض  % 1+اصابات عمل) نظٌر خدمات تؤمٌن المةرض والعةبلج وإصةابات العمةل مةن إجمةالى أجةر
االشتراك للعاملٌن المإمن علٌهم وفقا ً ألحكام القانون رقم  79لسنة  1975المشار إلٌه وبحد أدنى خمسون جنٌه شهرٌاً.

محمد حامد الصياد
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االشتراكات في
قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
وقانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم  2لسنة 2018
ثالثا
الالئحتين التنفيذيتين لقانونى
التأمين االجتماعي والتأمين الصحي الشامل
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  909لسنة 2018
بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم  2لسنة 2018

مشروع الالئحة التنفيذية
لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
مادة ()53
ٌتحدد الحد األدنى ألجر االشتراك بالنسبة للمإمن علٌهم المشةار إلةٌهم بالمةادة ()3
مةةن هةةذ البلئحةةة اعتبةةاراً مةةن  2020/1/1بواقةةع 12000جنٌةةه سةةنوٌا ً وٌتحةةدد حةةد
االقصى بواقع  84000جنٌه سنوٌاً.
وٌتم زٌادة هذٌن الحدٌن سنوٌا ً بواقع% 15فً أول ٌناٌر من كل عام منسةوبة إلٌةه
فةةً شةةهر دٌسةةمبر السةةابق لمةةدة سةةبع سةةنوات ثةةم ٌةةتم زٌةةادة هةةذٌن الحةةدٌن سةةنوٌا ً بنسةةبة
التضخم ،وٌراعً جبر الحدٌن األدنى واألقصى الشهري إلى أقر مائة جنٌه.
وفً جمٌع االحوال ٌج أال ٌجاوز مجموع البدالت المستبعدة مةن أجةر االشةتراك
 %30من أجر اشتراك المإمن علٌه.

مادة ()38
يلتزم المؤمن عليهم وأصحاب األعمال بسداد نسب االشتراكات الواردة بالجدول رقم ()1
والجدول رقم ( )2المرافقين للقانون عن كل ما يتحصل عليه العامل من دخل سواء كان عن
وظيفة واحدة أو أكثر  ،ويتولى صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي العام
والخاص تحصيل االشتراكات وتوريدها شهريا الي الهيئة بحد أقصي منتصف الشهر الثاني
الستحقاق تلك االشتراكات  ،ويتم اعداد تسوية مالية نهائية سنوية معتمدة من المسئولين في
الجهتين مشفوعة بالبيانات الدالة علي سالمة التسويات.
مادة ()53
تقةةوم الهٌئةةة بإعةةداد نمةةوذج إلكترونةةً موحةةد ٌ ،شةةمل جمٌةةع البٌانةةات البلزمةةة لتطبٌةةق أحكةةام
القانون بما ٌضمن إمداد قاعدة بٌانات الهٌئة بما ٌلزمها للقٌام بوظٌفتها.
ٌكون هذا النموذج هو األساس فً التعامل مع جهات األختصاص المختلفة التى لةدٌها بٌانةات
عن الخاضعٌن للقانون.
مادة ()58
تلتزم الهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعً بتغذٌةة قاعةدة بٌانةات الهٌئةة بالبٌانةات البلزمةة لتطبٌةق
محمد حامد الصياد
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االشتراكات في
قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
وقانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم  2لسنة 2018
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  909لسنة 2018
مشروع الالئحة التنفيذية
بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم  2لسنة 2018
لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
أحكام هذا القانون لجمٌع الخاضعٌن لقوانٌن التؤمٌنات االجتماعٌة المسجلٌن بها وأسرهم.
مادة ()66
تعفً أسرالمجندٌن إلزامًٌا من االشتراكات الشهرٌة بشرط أن ٌكون المجند مسددا لبلشتراك
حتً تارٌخ التحاقه بالخدمة العسكرٌة عن نفسه وعن من ٌعولهم  ،علً أن ٌتم سداد المساهمات
المقررة عند تلقً الخدمات التً حددها القانون بالقوات المسلحة طوال مدة التجنٌد أو االستبقاء أو
االستدعاء  ،وتبٌن البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.
مادة ()67
تلتزم جمٌع الجهةات بالجهةاز اإلداري للدولةة والقطةاع العةام وقطةاع األعمةال العةام والقطةاع
الخةةاص وغٌرهةةا مةةن الجهةةات الخاضةةعة ألحكةةام القةةانون بإخطةةار الهٌئةةة ببٌانةةات العةةاملٌن لةةدٌها
القائمٌن بإعارات داخلٌة أو خارجٌة،وكذلك اإلجازات الخاصة أو الدراسٌة التةى ال ٌصةرف عنهةا
أجر ،تشمل تارٌخ بداٌتها ونهاٌتها وبٌانات األجر وغٌرها من البٌانةات التةى تطلبهةا طب ًقةا للنمةوذج
الةةذى ٌصةةدر عةةن الهٌئةةة،كما تلتةةزم تلةةك الجهةةات بإخطةةار الهٌئةةة فةةً حالةةة تجدٌةةد مةةدة االعةةارة أو
االجازة.
فً حالة االعارة لوحدات الجهاز االداري للدولة أو أي من الوحدات الخاضعة لهذا القانون ،
تلتزم الجهة المستعٌرة بتحمل حصة صاح العمل طبقا للمرت الذي ٌتقاضا بها.
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االشتراكات في
قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
وقانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم  2لسنة 2018
القسم الثاني
اشتراكات التأمين االجتماعي والتأمين الصحي الشامل
بالمحافظات التي يطبق بها قانون التأمين الصحي الشامل
أوال
اشتراكات التأمين االجتماعي
أوالً :العاملون لدى الغير

المؤمن عليهم

الملتزم
نوع التأمين
شيخوخة وعجز
ووفاة()1
المكافأة()2
إصابات العمل
المرض ()10
البطالة
جملة االشتراكات

حكومة
%12

صاحب العمل ()2
قطاع عام
%12

% 01
%0.25
()7( )5
×××

% 01
% 0.25
()7( )5
×××

×××
%13.25

%01
%14.25

قطاع خاص
%12
% 01
% 0.50
()7()6
% 0.25
()8
%01
%14.75

حكومة
% 21

االجمالى ()2
قطاع عام
% 21

مؤمن
عليه ()2
% 09
% 01
×××

% 02
% 0.25
()7( )5
×××

% 02
% 0.25
()7( )5
×××

×××
%10

×××
%23.25

%01
%24.25

×××

()1

تزاد نسبة االشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تارٌخ العمل بهذا القانون بنسبة  ،% 1وتقسم مناصفة بٌن صاح

()2

من أجر االشتراك.

()3

من دخل االشتراك.

()4

من الحد األدنى ألجر االشتراك.

()5

 % 0.25للمعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة.
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قطاع خاص
% 21
% 02
% 0.50
()7( )6
% 0.25
()9
%01
%24.75

ثالثاً:
العاملون
المصريون
في الخارج

رابعاً :العمالة غير المنتظمة

ثانياً:
أصحاب
األعمال
ومن في
حكمهم
مؤمن
عليه()3
% 21

مؤمن
عليه()3
% 21

مؤمن
عليه()4
% 09

الخزانة
العامة()4
% 12

االجمالي
()4
% 21

×××
×××

×××
×××

×××
×××

×××
×××

×××
×××

×××

×××

×××

×××

×××

×××
% 21

×××
% 21

×××
% 09

×××
% 12

×××
% 21

العمل والمإمن علٌه ،على أال تتجاوز إجمالى نسبة االشتراكات .%26
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()6

 % 0.25للمعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة  % 0.25 ،لتعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال.

()7

تتم زٌادة نسبة االشتراك الشهري مقابل الحقوق المالٌة التً تلتزم بها الهٌئة حتى تصل إلى % 1تبعا ً لمخاطر نشاط المنشؤة وفقا ً لما تحدد البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون فى هذا الشؤن.

()8

 % 0.25لتعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال.

()9

 % 0.25لتعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال.

( )10تسري أحكام هذا التؤمٌن تدرٌجٌا علً المإمن علٌهم الذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرار من رئٌس مجلس ادارة الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحً  ،و ذلك دون االخبلل بحقوق المإمن علٌهم الذٌن انتفعوا بتؤمٌن المرض وفقا ألحكام قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم
 79لسنة 1975

ثانيا
اشتراكات التأمين الصحي الشامل
مقابل

الملتزم

النسبة

 – 1المؤمن حصته عن نفسه
في تأمين المرض
عليه

%1

حصته عن أسرته

%3

 - 2المؤمن

محمد حامد الصياد

الوعاء
أوالً :العاملون لدى الغير
األجر الشامل  ،وهو كل ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه من مقابل نقدي من جهة أو جهات عمله بدون حد أقصى ،وعلى األخص ما
ٌلً:
 -1األجر المنصوص علٌه فً الجداول المرفقة بنظم التوظف وما ٌضم إلٌه من عبلوات.
 -2األجر المنصوص علٌه بعقد العمل وما ٌضاف إلٌه من عبلوات أو األجر الٌومً المستحق.
 -3األجر المنصوص علٌه فً الجداول المرفقة بنظم التوظف وما ٌضم إلٌه من عبلوات.
 -4األجر المنصوص علٌه بعقد العمل وما ٌضاف إلٌه من عبلوات أو األجر الٌومً المستحق.
 -5الحوافز.
 -6العموالت الرسمٌة.
 -7البدالت ،ما عدا البدالت اآلتية:
× بدل االنتقال وبدل السفر وغٌرها من البدالت التً تصرف للمإمن علٌه مقابةل مةا ٌتكلفةه مةن أعبةاء تقتضةٌها وظٌفتةه ،وٌسةتثنى
من ذلك بدل التمثٌل.
× بدل السكن وبدل الملبس وبدل الوجبة وبدل السٌارة وغٌرها من البدالت التً تصرف مقابل مزاٌا عٌنٌة.
× البدالت التً تستحق للمإمن علٌه لمواجهة أعباء المعٌشة خارج الببلد.
وٌراعى أال تجاوز قٌمة مجموع ما ٌتم استبعاد من بدالت ( )%25من إجمالً أجر المإمن علٌه.
وإذا كان المإمن علٌةه ٌعمةل لةدى أكثةر مةن صةاح عمةل ،فٌعتبةر كةل مةا ٌتقاضةا مةن العناصةر السةابقة مةن كةل صةاح عمةل أجةر
اشتراك.
من ذات أجر االشتراك الشامل عن الزوجة غٌر العاملة أو التً لٌس لها دخل ثابت.
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الملتزم
عليه
 - 3صاحب
العمل
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الوعاء
من ذات أجر االشتراك الشامل عن كل مُعال أو ابن.
وهم فئة األوالد والوالدٌن واألخوة واألخوات الذٌن لٌس لدٌهم دخل ثابت ،وٌستمر االشتراك عن االبناء والمعالٌن حتى االلتحاق بعمةل
للذكور واإلناث ،أو زواج اإلناث.

مقابل
في تأمين المرض

النسبة
%1

حصته في :
تأمين المرض
وتأمين اصابات
العمل

%3
%1

من ذات أجر االشتراك الشامل تؤمٌن مرض.
من ذات أجر االشتراك الشامل تؤمٌن إصابات عمل.
وبحد أدنى خمسون جنٌها ً شهرٌا ً إلجمالً الحصتٌن.
ثانياً :أصحاب األعمال ومن في حكمهم
من األجر التؤمٌنً أو من األجر وفقا ً لئلقرار الضرٌبً أو الحد األقصى لؤلجر التؤمٌنً أٌهما أكبر.

%3
%1

من ذات أجر االشتراك الشامل عن الزوجة غٌر العاملة أو التً لٌس لها دخل ثابت.
من ذات أجر االشتراك الشامل عن كل مُعال أو ابن.
وهم فئة األوالد والوالدٌن واألخوة واألخوات الذٌن لٌس لدٌهم دخل ثابت ،وٌستمر االشتراك عن االبناء والمعالٌن حتى االلتحاق بعمةل
للذكور واإلناث ،أو زواج اإلناث.
ثالثاً :العاملون المصريون في الخارج (المصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة ( )48من هذا القانون)
من األجر التؤمٌنً أو من األجر وفقا ً لئلقرار الضرٌبً أو الحد األقصى لؤلجر التؤمٌنً أٌهما أكبر.

%3
%1

من ذات أجر االشتراك الشامل عن الزوجة غٌر العاملة أو التً لٌس لها دخل ثابت.
من ذات أجر االشتراك الشامل عن كل مُعال أو ابن.
وهم فئة األوالد والوالدٌن واألخوة واألخوات الذٌن لٌس لدٌهم دخل ثابت ،وٌستمر االشتراك عن االبناء والمعالٌن حتى االلتحاق بعمةل
للذكور واإلناث ،أو زواج اإلناث.
رابعاً :العمالة غير المنتظمة (بمراعاة أال يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل األسرة عن  %7وتتحمل الخزانة العامة فرق
التكلفة)
من األجر التؤمٌنً فقط

%3
%1

من ذات أجر االشتراك الشامل عن الزوجة غٌر العاملة أو التً لٌس لها دخل ثابت.
من ذات أجر االشتراك الشامل عن كل مُعال أو ابن.
وهم فئة األوالد والوالدٌن واألخوة واألخوات الذٌن لٌس لدٌهم دخل ثابت ،وٌستمر االشتراك عن االبناء والمعالٌن حتى االلتحاق بعمةل
للذكور واإلناث ،أو زواج اإلناث.

 – 1المؤمن حصته عن نفسه
في تأمين المرض
عليه
 - 2المؤمن حصته عن أسرته
في تأمين المرض
عليه

 – 1المؤمن حصته عن نفسه
في تأمين المرض
عليه
 - 2المؤمن حصته عن أسرته
في تأمين المرض
عليه

 – 1المؤمن حصته عن نفسه
في تأمين المرض
عليه
 - 2المؤمن حصته عن أسرته
في تأمين المرض
عليه
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مالحظات بالنسبة للفئة أوالً :العاملون لدى الغير:
ٌ -1تحمل المإمن علٌه حصته وحصة أسرته وحصة صاح العمل عن مدد اإلعارات الداخلٌة أو الخارجٌة واإلجازات الخاصة أو الدراسٌة غٌر مدفوعة األجر وٌقوم بتورٌدها
مباشرة للهٌئة العامة للتؤمٌن الصحً الشامل ،وذلك فٌما عدا الحاالت اآلتٌة:
أ -اإلجازات الخاصة برعاٌة الطفل طبقا ً لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم  12لسنة .1996
ب -البعثات واإلجازات الدراسٌة والمهام العلمٌة الممنوحة وفقا ً ألحكام قانون تنظٌم شئون البعثات واإلجازات الدراسٌة والمةنح رقةم  112لسةنة  ،1959أو قةانون تنظةٌم الجامعةات

رقم  49لسنة  ،1972فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاح العمل وذلك بحس األحوال.
ج -اإلعارة لوحدات الجهاز اإلداري بالدولة ،فتتحمل الجهة المستعٌرة حصة صاح العمل.
ٌ -1لتزم أصحا األعمال بؤداء اشتراكات التؤمٌن الصحً فً ذات المواعٌد المقررة لسداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعً وفقا ً ألحكام المادة  121من قانون التؤمٌنات االجتماٌة
والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة . 2019
 -3فً حالة تؤخر صاح العمل فً أداء اشتراكات التؤمٌن الصحً فً المواعٌد المحددة بالبند السابق ٌ ،لتزم بؤداء مبلغ إضافً سنوي عن مدة التةؤخٌر مةن تةارٌخ وجةو األداء حتةً
نهاٌة شهر السداد ،وٌحس المبلغ اإلضافً وفقا ً للقواعد التً سوف ٌتم تحدٌدها بمعرفة الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحً الشامل.
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