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 القسم األول
 العاملٌن لدى الغٌر 

قانون التأمٌنات االجتماعٌة 
والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 2019 لسنة 148

قانون التأمٌنات االجتماعٌة 
 لسنة 79الصادربالقانون رقم 

1975 

 علً القانون الصادر مالحظات
 148بالقانون 

( 2)مادة 
تسري أحكام هذا القانون على   

: الفئات اآلتٌة
 :العاملٌن لدى الؽٌر- أوالً 

 ( 2 )مادة 
تسرى أحكام هذا القانون على 

: العاملٌن من الفئات اآلتٌة

 

العاملٌن المدنٌٌن  -1
بالجهازاإلداري للدولة 

والهٌئات العامة والمإسسات 
العامة والوحدات االقتصادٌة 
 .التابعة ألي من هذه الجهات

العاملون المدنٌون بالجهازاإلداري  -أ 
للدولة والهٌئات العامة 

والمإسسات العامة والوحدات 
االقتصادٌة التابعة ألى من هذه 

  الجهات

 

العاملٌن بوحدات القطاع العام  -2
وؼٌرها  وقطاع األعمال العام

 من الوحدات االقتصادٌة التابعة
، بما فً ذلك رإساء لها

وأعضاء مجالس اإلدارة 
المنتدبون فً شركات قطاع 

. األعمال العام

وؼٌرها من الوحدات االقتصادٌة 
 .بالقطاع العام

 2النص الصرٌح فً البند  – 1
 :علً 

قطاع األعمال بالعاملٌن -        أ 
 .العام
رإساء وأعضاء مجالس -       ب 

اإلدارة المنتدبون فً شركات 
 .قطاع األعمال العام

كما تسري أحكام هذا القانون على 
العاملٌن المإقتٌن والعرضٌٌن 

والموسمٌٌن بالجهات المنصوص 
 (.2 ، 1)علٌها بالبندٌن 

أن   النص صراحة علً– 2 
تسري أحكام هذا القانون على 
العاملٌن المإقتٌن والعرضٌٌن 

والموسمٌٌن بالجهات 
 ، 1)المنصوص علٌها بالبندٌن 

2.) 

 بالقطاع الخاص العاملٌن -3
 الخاضعٌن ألحكام قانون العمل

، مع مراعاة 

العاملون الخاضعون ألحكام - ب 
 قانون العمل

 

الذٌن تتوافر فٌهم الشروط  
: اآلتٌة 

أن ٌكون سن المإمن علٌه  -1
 . سنه فؤكثر18

 

أن تكون عبلقة العمل التى 
تربط المإمن علٌه بصاحب 

وٌستثنى من  ، العمل منتظمة
هذا الشرط عمال المقاوالت 

 وعمال وعمال الشحن والتفرٌػ
الصٌد وعمال النقل البرى، 
وتحدد البلئحة التنفٌذٌة لهذا 

والشروط القانون القواعد 
البلزم توافرها العتبار عبلقة 

. العمل منتظمة

أن تكون عبلقة العمل التى  -2
تربط المإمن علٌه بصاحب 

،      العمل منتظمة
وٌصدر وزٌر التؤمٌنات 

بتحدٌد القواعد  قراراً 
والشروط البلزمتوافرها 

العتبار عبلقة العمل 
وٌستثنى من هذا  ، منتظمة

الشرط عمال المقاوالت 
 .وعمال الشحن والتفرٌػ

 أضٌؾ الً االستثناء من – 3
أن تكون عبلقة العمل شرط 

التى تربط المإمن علٌه 
 الوارد بصاحب العمل منتظمة

 بالقطاع العاملٌن )3بالبند 
الخاص الخاضعٌن ألحكام 

 (:قانون العمل
 .عمال الصٌد-      أ 

 . عمال النقل البرى-      ب 

ومع عدم اإلخبلل بؤحكام  
االتفاقٌات الدولٌة التى صدقت 
علٌها جمهورٌة مصرالعربٌة 

ٌشترط لسرٌان أحكام هذا 

 العاملٌن )3 لم ٌتضمن البند – 4
بالقطاع الخاص الخاضعٌن 

شروطا  (ألحكام قانون العمل
لسرٌان أحكام هذا القانون 
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 القسم األول
 العاملٌن لدى الغٌر 

قانون التأمٌنات االجتماعٌة 
والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 2019 لسنة 148

قانون التأمٌنات االجتماعٌة 
 لسنة 79الصادربالقانون رقم 

1975 

 علً القانون الصادر مالحظات
 148بالقانون 

القانون على األجانب 
الخاضعٌن لقانون العمل، أال 
تقل مدة العقد عن سنة وأن 
. توجد اتفاقٌة بالمعاملة بالمثل

على األجانب الخاضعٌن 
 ، ومن ثم لقانون العمل

ٌخضع جمٌع العمال األجانب 
 .للقانون الجدٌد

المشتؽلٌن باألعمال المتعلقة  -4
بخدمة المنازل ، فٌما عدا من 

 ٌعمل منهم داخل المنازل
 التنفٌذٌة لهذا  البلئحةوتحددهم

. القانون

المشتؽلون باألعمال المتعلقة  -ب 
بخدمة المنازل فٌما عدا من 

 ٌعمل منهم داخل المنازل
 بتحدٌدهمالخاصة الذٌن ٌصدر 

. قرارمن وزٌر التؤمٌنات

 تشمل  (5 ، 4 ، 3)البنود  - 5
جمٌع العاملٌن بالقطاع 
 3الخاص ، ٌتضمن البند 

الخاضعٌن منهم لقانون العمل 
 5 و 4، وٌتضمن البندٌن 

ؼٌر الخاضعٌن منهم لقانون 
 .العمل

 

أفراد أسرة صاحب العمل  -5
 الذٌن ٌعملون لدٌه ، وٌعولهم

بشرط توافر الشروط  فعبلً ،
 المنصوص علٌها فى البند

(3.) 

أفراد أسرة صاحب العمل -  ج
 الذٌن ٌعملون لدٌه وٌعولهم

بشرط توافر الشروط 
 .(ب  ) المنصوص علٌها بالبند

 ( 5 ، 4 ، 3) فى البنود وٌشترط
أال تقل سن المإمن علٌه عن الثامنة 

 .عشر

  

وفى حالة إلتحاق المإمن علٌه 
بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل 

فبل ٌعتد ضمن مدة اشتراكه إال بمدة 
عمله لدى صاحب عمل واحد، 

وتحدد البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون 
قواعد وأحكام تحدٌد مدة العمل 

 .الخاضعة لهذا القانون

 تضمنت الفقرة قبل األخٌرة – 6 
العاملٌن :  أوال)من هذه الفئة 

حكما جدٌدا  (لدى الؽٌر
فى حالة إلتحاق ٌقضً بؤنه 

المإمن علٌه بالعمل لدى 
أكثر من صاحب عمل فبل 

ٌعتد ضمن مدة اشتراكه إال 
بمدة عمله لدى صاحب عمل 

وتحدد البلئحة ، واحد
 قواعد للقانونالتنفٌذٌة 

وأحكام تحدٌد مدة العمل 
. الخاضعة لهذا القانون

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

وتحدد البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون 
شروط وضوابط خضوع كل فئة 

 .من فئات هذه المادة

  

( 3)مادة  

( 2)إستثناء من أحكام المادة
تسرى أحكام هذا القانون على 

العاملٌن الذٌن سبق التؤمٌن 
علٌهم وفقاً لقوانٌن التؤمٌنات 

االجتماعٌة والتؤمٌن والمعاشات 
المشار إلٌها بالمادة الثانٌة من 

. قانون اإلصدار

:  أوال) لم تتضمن هذه الفئة – 7
نصا  (العاملٌن لدى الؽٌر

 3مناظرا لما تضمنته المادة 
من قانون التؤمٌن االجتماعً 

 79الصادر بالقانون رقم 
 ، باعتبار أن 1975لفنة 

العاملٌن الذٌن سبق التؤمٌن 
علٌهم وفقاً لقوانٌن التؤمٌنات 

االجتماعٌة والتؤمٌن 
السابقة علً والمعاشات 
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 القسم األول
 العاملٌن لدى الغٌر 

قانون التأمٌنات االجتماعٌة 
والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 2019 لسنة 148

قانون التأمٌنات االجتماعٌة 
 لسنة 79الصادربالقانون رقم 

1975 

 علً القانون الصادر مالحظات
 148بالقانون 

صدور هذا القانون قد انتهت 
خدمتهم قبل صدور القانون 

 .2019 لسنة 148رقم 

( 45)مادة 
تؤمٌن ) هذا الباب تسرى أحكام

على المإمن علٌهم  (اصابات العمل
الوارد ذكرهم فى البند أوالً من 

باإلضافة إلى الفئات  (2)المادة 
: اآلتٌة

الذٌن  بالقطاع الخاص العاملٌن -1
 .  سنة18تقل أعمارهم عن 

المتدرجٌن والتبلمٌذ  -2
 .الصناعٌٌن

الطبلب المشتؽلون فى  -3
 .مشروعات التشؽٌل الصٌفى

 .المكلفون بالخدمة العامة -4
الملتحقٌن بعمل بعد سن - 5

 وال تسرى فى شؤنهم الشٌخوخة
أحكام تؤمٌن الشٌخوخة والعجز 

 .والوفاة

 تؤمٌن تسرى أحكامكما 
العاملٌن إصابات العمل على 

 18الذٌن تقل أعمارهم عن 
والمتدرجٌن والتبلمٌذ  سنة

والطبلب المشتؽلٌن  الصناعٌٌن
 فى مشروعات التشؽٌل الصٌفى

 وفقاً والمكلفٌن بالخدمة العامة
 1973 لسنة 76للقانون رقم 

فى شؤن الخدمة العامة للشباب 
 .الذى أنهى المراحل التعلٌمٌة
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 القسم الثانً
 أصحاب األعمال ، ومن فً حكمهم 

قانون التأمٌنات االجتماعٌة 
والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 2019 لسنة 148

قانون التأمٌن االجتماعً علً 
أصحاب األعمال ومن فً 

حكمهم الصادر بالقانون رقم 
 1976 لسنة 108

 علً القانون الصادر مالحظات
 148بالقانون 

( 2)مادة 
تسري أحكام هذا القانون على   

: الفئات اآلتٌة
......................... 

أصحاب األعمال ، ومن فً - ثانٌاً 
 :حكمهم

  3مادة 
تسرى أحكام هذا القانون على 

: الفئات اآلتٌة 

 

األفراد الذٌن ٌزاولون  -1
لحساب أنفسهم نشاطاً تجارٌاً 

أو صناعٌاً أو زراعٌاً 
والحرفٌون وؼٌرهم ممن 
ٌإدون نشاطاً أو خدمات 

 ، وٌشترط لحساب أنفسهم
لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم 

قوانٌن خاصة ، أو ٌلزم 
لمزاولتها الحصول على 
ترخٌص بذلك من الجهة 

. اإلدارٌة المختصة

األفراد الذٌن ٌزاولون لحساب  -1
أنفسهم نشاطا تجارٌا أو صناعٌا 
أو زراعٌا والحرفٌون وؼٌرهم 

ممن ٌإدون خدمات لحساب 
. أنفسهم 

صؽار المشتؽلٌن لحساب  (ج)
أنفسهم إذا كان المنتفع ٌستخدم 

عامبل أو أكثر أو كان ٌباشر 
العمل فى محل عمل ثابت له 

سجل تجارى أو تتوافر فى شؤنه 
شروط القٌد فى السجل التجاري 

أو أن ٌكون محل النشاط 
خاضعا لنظام الترخٌص من 
 جانب أي من األجهزة المعنٌة

 282رقم وزاري قرار  (2)مادة  (20)

  1977لسنة 

وٌشترط  ": 1 أضٌؾ الً البند – 1
لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم 

قوانٌن خاصة ، أو ٌلزم 
لمزاولتها الحصول على 
ترخٌص بذلك من الجهة 

 ".اإلدارٌة المختصة

 

الشركاء المتضامنٌن فً  -2
وشركات  شركات األشخاص

، ورإساء التوصٌة باألسهم
وأعضاء مجالس اإلدارة 
واألعضاء المنتدبٌن فً 

الشركات المساهمة بالقطاع 
والمدٌرٌن فً ، الخاص

الشركات ذات المسئولٌة 
 .المحدودة

                  الشركاء المتضامنون فى  - 2
 .شركات األشخاص 

الشركاء المتضامنون فى - 15
التوصٌة البسٌطة  شركات

 .التوصٌة باألسهم و
 434مضاؾ بالقرار الجمهورى رقم 

 وٌعمل به من 1978لسنة 

1/10/1978.  

أعضاء مجالس اإلدارات  - 16
واألعضاء المنتدبون فى 

الشركات المساهمة 
  .بالقطاع الخاص

 449مضاؾ بالقرا رالجمهورى رقم        

 وٌعمل به من 1988لسنة 

1/12/1988 

المدٌرون فى الشركات - 17
 .ذات المسئولٌة المحدودة

 449مضاؾ بالقرا رالجمهورى رقم        

 وٌعمل به من 1988لسنة 

1/12/1988  

 

مبلك - 3 أضٌؾ البند – 2 مبلك شركات الشخص -  3
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 القسم الثانً
 أصحاب األعمال ، ومن فً حكمهم 

قانون التأمٌنات االجتماعٌة 
والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 2019 لسنة 148

قانون التأمٌن االجتماعً علً 
أصحاب األعمال ومن فً 

حكمهم الصادر بالقانون رقم 
 1976 لسنة 108

 علً القانون الصادر مالحظات
 148بالقانون 

 .شركات الشخص الواحد. الواحد

 المشتؽلٌن بالمهن الحرة-  4
 وأعضاء النقابات المهنٌة،

وٌحدد تارٌخ بدء انتفاع كل 
مهنة بؤحكام هذا القانون 

 . رئٌس الهٌئةبقرار من

 ، المشتؽلون بالمهن الحرة- 3
وٌحدد تارٌخ بدء انتفاع كل 

مهنة من هذه المهن بؤحكام هذا 
 وزٌر الشئون التؤمٌن بقرار من

 .والتؤمٌنات االجتماعٌة

 

األعضـاء المنتجٌن فً -  5
الجمعٌات التعاونٌة اإلنتاجٌة 

الذٌن ٌشتؽلون لحساب 
. أنفسهم

األعضاء المنتجون فى - 4
الجمعٌات التعاونٌة اإلنتاجٌة الذٌن 

 .ٌشتؽلون لحساب أنفسهم

 

مالكً األراضى الزراعٌة -  6
التى تبلػ مساحتها فدان 

 .فؤكثر

مالكو األراضى الزراعٌة التى –  5
 .تبلػ مساحتها فدان فؤكثر

 

حائزي األراضى الزراعٌة - 7
التى تبلػ مساحتها فدان فؤكثر، 
سواء كانوا مبلكاً أومستؤجرٌن 

باألجرة أو بالمزارعة أو كلٌهما 
 .معاً 

حائزو األراضى الزراعٌة التى – 6
تبلػ مساحتها فدان فؤكثر ، سواء 

كانوا مبلكاً أو مستؤجرٌن 
باألجرة أو بالمزارعة أو هما 

  .معاً 

 

الذٌن  مبلك العقارات المبنٌة- 8
ال ٌقل نصٌب كل منهم من الدخل 

السنوي عن الحد األدنـى ألجر 
االشتراك ، وتحدد البلئحة 

التنفٌذٌة لهذا القانون شروط 
. وقواعد الخضوع لهذا البند

 التى ٌبلػ مبلك العقارات المبنٌة- 7
 جنٌها 250نصٌب كل منهم 

فؤكثر سنوٌا من   قٌمتها 
اإلٌجارٌة المتخذة أساسا لربط 

. الضرٌبة العقارٌة 

مبلك العقارات  )8 البند – 3
تحدد نصاب  (المبنٌة

ال ٌقل نصٌب بؤ خضوعهم
كل منهم من الدخل السنوي 

عن الحد األدنـى ألجر 
 ، بدال من أن االشتراك

 250نصٌب كل منهم ٌكون 
جنٌها فؤكثر سنوٌا من   
قٌمتها اإلٌجارٌة المتخذة 

أساسا لربط الضرٌبة 
. العقارٌة 

أصحاب وسائل النقل اآللٌة -  9
 ، بما لؤلشخاص أوالبضائع

فى ذلك وسائل النقل البرى 
. والنهرى والبحرى والجوى

أصحاب وسائل النقل اآللٌة  - 8
 .لؤلشخاص أو البضائع 

 

أصحاب  )9 أضٌؾ الى البند – 4
وسائل النقل اآللٌة 

( لؤلشخاص أوالبضائع
 وسائل النقل :لبلٌضاح 

البرى والنهرى والبحرى 
 .والجوى

  .الوكبلء التجارٌون  - 13  .الوكبلء التجارٌٌن-  10

 أصحاب مراكب الصٌد-  11
 .عٌةالشراالمٌكانٌكٌة أو 

أصحاب المراكب  (ب)
 الصٌد قطاعات الشراعٌة فى

والنقل النهري والبحري وذلك 
إذا كان المنتفع ٌستخدم عامبل أو  

رقم وزاري قرار  (2)مادة  (19). أكثر 

  1977 لسنة 282

أصحاب مراكب ) 11البند  - 5
 (:الصٌد الشراعٌة

مراكب الصٌد أضٌؾ الٌه -       أ 
  المٌكانٌكٌة

عامبل لم ٌشترط استخدام -      ب 
 . أو  أكثر

 أصحاب لم ٌتضمن – ج 
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 2019 لسنة 148

قانون التأمٌن االجتماعً علً 
أصحاب األعمال ومن فً 

حكمهم الصادر بالقانون رقم 
 1976 لسنة 108

 علً القانون الصادر مالحظات
 148بالقانون 

المراكب الشراعٌة فً 
النقل النهري قطاعى 

والبحري وذلك إذا كان 
المنتفع ٌستخدم عامبل أو  

 .أكثر

المؤذونٌن الشرعٌٌن -  12
والموثقٌن المنتدبٌن من ؼٌر 

 .الرهبان

المؤذونون الشرعٌون ، - 9
والموثقون المنتدبون من ؼٌر 

 .الرهبان 

 

 .العمد والمشاٌخ - 11 .العمد والمشاٌخ- 13
 

 

المرشدٌن واألدالء - 14
 . وقصاصً األثرالسٌاحٌٌن

المرشدون واألدالء - 12
 .السٌاحٌون 

 

 أضٌؾ الى البند – 6
المرشدٌن واألدالء )14

.  قصاصً األثر(السٌاحٌٌن

  .األدباء والفنانون -  10 .األدباء والفنانٌن- 15

ورثة أصحاب األعمال فى - 16
 وتحدد البلئحة المنشآت الفردٌة،

التنفٌذٌة لهذا القانون شروط 
. الخضوع

ورثة أصحاب األعمال فى   (د)
 إذا توافرت المنشآت الفردٌة

إحدى الحاالت اآلتٌة باإلضافة 
إلى توافر شروط االنتفاع 

 مضاؾ بالقرار (21)  (3:)األخرى

  1994 لسنة 76 رقم الوزاري

 

أصحاب الصناعات -  17
المنزلٌة والبٌئٌة والرٌفٌة 

 .واألسرٌة

أصحاب الصناعات   (أ)
المنزلٌة والبٌئٌة والرٌفٌة 

 وذلك إذا كان المنتفع واألسرٌة
 (18 ).ٌستخدم عامبل أو أكثر 

  1977 لسنة 282رقم وزاري قرار  (2)مادة 

 أضٌؾ الى البند – 6
المرشدٌن واألدالء )14

.  قصاصً األثر(السٌاحٌٌن

القساوسة والشمامسة -  18
 (1).المكرسون

بند مضاؾ بقرار رئٌس  الهٌئة رقم  (1)

 / 1 وٌعمل به من 2020 لسنة 101

1 / 2020 

القساوسة والشمامسه - 14
  والمكرسون

مضاؾ بالقرار الجمهورى رقم 

 وٌعمل به 1978 لسنة 434

  .1/10/1978من 

القساوسة )18 أضٌؾ البند – 8
بقرار ( والشمامسة المكرسون

 لسنة 101رئٌس  الهٌئة رقم 
 / 1 / 1 وٌعمل به من 2020
2020. 

وٌشترط لبلنتفاع بؤحكام هذا البند 
عدم الخضوع ألحكام هذا القانون 

وأال  ،طبقًا للبند أواًل من هذه المادة
تقل سن المإمن علٌه عن الحادٌة 

 .والعشرٌن

 ٌكون الخضوع للفئة ثانٌا – 9 
أصحاب األعمال ومن )

هو التالً  (فً حكمهم
العاملٌن )مباشرة للفئة أوال 

 :، حٌث  (لدى الؽٌر
 من 2تضمنت المادة - أ 

 :القانون الجدٌد 
ٌشترط لبلنتفاع " 

بؤحكام هذا البند عدم 
الخضوع ألحكام هذا 

القانون طبقًا للبند أواًل 
 ."من هذه المادة

فً حٌن تضمنت - ب 
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قانون التأمٌنات االجتماعٌة 
والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 2019 لسنة 148

قانون التأمٌن االجتماعً علً 
أصحاب األعمال ومن فً 

حكمهم الصادر بالقانون رقم 
 1976 لسنة 108

 علً القانون الصادر مالحظات
 148بالقانون 

 من القانون 7المادة 
 :السابق 

ال تسرى أحكام هذا "
القانون على المإمن 

علٌهم المنتفعٌن بؤحكام 
قوانٌن المعاشات 

 ."والتؤمٌن االجتماعً

 الهٌئة وٌجوز بقرار من رئٌس
 وفقاً لهذا البند، إضافة فئات أخرى

على أن ٌحدد القرار تارٌخ بدء 
االنتفاع والشروط األخرى لبلنتفاع 

 .بؤحكام هذا القانون

 وٌجوز بقرار من رئٌس
الجمهورٌة ـ بناء على عرض 

وزٌرالشئون والتؤمٌنات 
إضافة بعض االجتماعٌة ـ 

 لبلنتفاع بؤحكام الفئات األخرى
. هذا القانون 

 

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

وتحدد البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون 
شروط وضوابط خضوع كل فئة 

 .من فئات هذه المادة

  

 4مادة  
  ٌستثنى من الخضوع ألحكام هذا 

:  القانون الفئات اآلتٌة 
أصحاب الصناعات  -أ 

المنزلٌة والبٌئٌة والرٌفٌة 
( 18 . )واألسرٌة

أصحاب المراكب  -ب 
 فى قطاعات الشراعٌة

 والنقل النهري الصٌد
والبحري الذٌن ال 
( 19). ٌستخدمون عماال 

صؽار المشتؽلٌن لحساب -   ج
 (20) .أنفسهم

     وٌصدر بقواعد تحدٌد هذه 
الفئات قرار من وزٌر الشئون 

 .والتؤمٌنات االجتماعٌة

 

 5مادة  
ٌشترط لبلنتفاع بؤحكام هذا القانون 

أال تقل سن المإمن علٌه عن 
وأال تجاوز سن  الحادٌة والعشرٌن

. الستٌن 
وٌكون التؤمٌن فى الهٌئة وفقا 

. ألحكام هذا القانون إلزامٌا 
وٌجوز لمن تجاوز سن الستٌن أن 

 .ٌطلب االنتفاع بؤحكامه 

 الخضوع للقانون اجباري – 10
 65حتً بلوغ سن الشٌخوخة 

سنة وال مجال لرؼبة المإمن 
علٌه كما كان فً القانون 

وفقا لما ) 1976 لسنة 108
 :( منه7 ، 5تضمنته المادتٌن 

وٌجوز لمن تجاوز سن  "–     أ 
الستٌن أن ٌطلب االنتفاع 

 ."بؤحكامه
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 2019 لسنة 148

قانون التأمٌن االجتماعً علً 
أصحاب األعمال ومن فً 

حكمهم الصادر بالقانون رقم 
 1976 لسنة 108

 علً القانون الصادر مالحظات
 148بالقانون 

وٌتم االشتراك فى التؤمٌن وفقا 
لئلجراءات التى تبٌنها البلئحة 

. التنفٌذٌة 

وٌجوز لصاحب  "–     ب 
المعاش أن ٌطلب 

االنتفاع بؤحكام هذا 
القانون متى توافرت فٌه 

 ."شروط تطبٌقه
 7مادة  

ال تسرى أحكام هذا القانون      
على المإمن علٌهم المنتفعٌن 

بؤحكام قوانٌن المعاشات والتؤمٌن 
كما ال تسرى على  ،  االجتماعً

أصحاب المعاشات المستحقٌن وفقا 
 .ألحكام القوانٌن المشار إلٌها 

وٌجوز لصاحب المعاش أن     
ٌطلب االنتفاع بؤحكام هذا القانون 

 ، متى توافرت فٌه شروط تطبٌقه
وٌكون له فى هذه الحالة طلب 

تحوٌل احتٌاطً معاشه وفقا ألحكام 
 .الباب الخامس من هذا القانون 

  1977 لسنة 282قرار رقم  
بالالئحة التنفٌذٌة لقانون التأمٌن 
االجتماعى على أصحاب األعمال 
ومن فى حكمهم الصادر بالقانون 

  1976 لسنة 108رقم 
الباب الثانً  

فى شروط انتفاع بعض الفئات 
 بأحكام القانون

 

 (1)( 2)مادة  
تسرى أحكام القانون    

 على 1976 لسنة 108رقم 
 :  (2)الفئات اآلتٌة

 

أصحاب الصناعات المنزلٌة   (أ) 
 وذلك والبٌئٌة والرٌفٌة واألسرٌة

إذا كان المنتفع ٌستخدم عامبل أو 
 (18 ).أكثر 

 

أصحاب المراكب الشراعٌة  (ب) 
 والنقل النهري الصٌد قطاعات فى

والبحري وذلك إذا كان المنتفع 
 (19). ٌستخدم عامبل أو  أكثر 

 

صؽار المشتؽلٌن لحساب  (ج) 
أنفسهم إذا كان المنتفع ٌستخدم 

عامبل أو أكثر أو كان ٌباشر العمل 
فى محل عمل ثابت له سجل 

تجارى أو تتوافر فى شؤنه شروط 
القٌد فى السجل التجاري أو أن 

ٌكون محل النشاط خاضعا لنظام 

 المراكب صحابأل ٌجوز – 11
النقل الشراعٌة فً قطاعى 

النهري والبحري وذلك إذا 
كان المنتفع ٌستخدم عامبل 

 ، طلب االنتفاع أو  أكثر
 من القانون 160بالمادة 
 ٌكون للمإمن "الجدٌد 
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 2019 لسنة 148

قانون التأمٌن االجتماعً علً 
أصحاب األعمال ومن فً 

حكمهم الصادر بالقانون رقم 
 1976 لسنة 108

 علً القانون الصادر مالحظات
 148بالقانون 

الترخٌص من جانب أي من 
 (20) األجهزة المعنٌة

علٌه السابق خضوعه 
ألحكام قانون التؤمٌن 

االجتماعً الشامل الصادر 
 لسنة 112بالقانون رقم 

 أو قانون التؤمٌن 1980
االجتماعً على أصحاب 
األعمال ومن فى حكمهم 

الصادر بالقانون رقم 
 الذي 1976 لسنة 108

ال تسرى علٌه أحكام هذا 
القانون الحق فى طلب 

االنتفاع بؤحكام البند رابعاً 
خبلل سنة  (2)من المادة 

من تارٌخ العمل بؤحكام 
 ".هذا القانون

ورثة أصحاب األعمال فى   (د) 
 إذا توافرت إحدى المنشآت الفردٌة

الحاالت اآلتٌة باإلضافة إلى توافر 
 (21)  (3:)شروط االنتفاع األخرى

 

إذا كانت المنشؤة فى تارٌخ  -1 
وفاة المورث ٌعمل بها أكثر 

.  من عامل

إذا كان نصٌب الوارث من  -2
الدخل السنوى للمنشؤة المتخذ 
أساًسا لربط الضرٌبة ال ٌقل 

عن فئة الحد األدنى لدخل 
االشتراك السنوى الوارد 

المرفق  (1)بالجدول رقم 
 لسنة 108بالقانون رقم 

 المشار إلٌه فى 1976
. تارٌخ وفاة المورث

متولى اإلدارة فى جمٌع  - 3
 .األحوال 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 1978 لسنة 182مستبدلة بالقرار رقم  (1)

  . 1983 لسنة 160والقرار رقم 

تسرى أحكام القانون باإلضافة للفئات الواردة  (2)

 من 3بهذه المادة والفئات الواردة بالمادة 

القانون  

  .1994 لسنة 76مضاؾ بالقرار رقم  (3)
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 القسم الثالث
 العاملٌن المصرٌٌن فً الخارج 

قانون التأمٌنات االجتماعٌة 
والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 2019 لسنة 148

 1978 لسنة 50القانون رقم 
قانون التأمٌن  باصدار

االجتماعً علً العاملٌن 
 المصرٌٌن بالخارج

 علً القانون الصادر مالحظات
 148بالقانون 

المادة األولى    
ٌكون للعاملٌن المصرٌٌن فى 

من ؼٌر الخاضعٌن الخارج 
 79ألحكام القانونٌن رقمى 

 بإصدار قانون 1975لسنة 
 108التؤمٌن االجتماعى  و 

 بالتؤمٌن 1976لسنة 
االجتماعى على أصحاب 
حق  األعمال ومن فى حكمهم

 بؤحكام القانون طلب االنتفاع
المرافق طالما توافرت فى 
 شؤنهم الشروط التى ٌحددها

ٌكون الخضوع للفئة ثالثا  - 1
العاملٌن المصرٌٌن فً )

هو التالً للفئتٌن  (الخارج
(  العاملٌن لدى الؽٌر)أوال 

أصحاب األعمال )وثانٌا 
 :، حٌث  (ومن فً حكمهم

 من 2تضمنت المادة - أ 
 :القانون الجدٌد 

ٌشترط لبلنتفاع بؤحكام "
أال ٌكون  هذا البند

خاضعاً ألحكام البندٌن 
أوالً وثانٌاً من هذه 

 ".المادة
فً حٌن تضمنت المادة - ب 

األولً من القانون السابق 
: 

ٌكون للعاملٌن "
المصرٌٌن فى الخارج 

من ؼٌر الخاضعٌن 
ألحكام القانونٌن رقمى 

 1975 لسنة 79
بإصدار قانون التؤمٌن 

 108االجتماعى  و 
 بالتؤمٌن 1976لسنة 

االجتماعى على أصحاب 
 األعمال ومن فى حكمهم

حق طلب االنتفاع 
بؤحكام القانون المرافق 

طالما توافرت فى شؤنهم 
 ." الشروط التى ٌحددها

 فً ظل القانون السابق – 2
االختٌار فً االشتراك فً 

التؤمٌن من عدمه حق مطلق 
، فً حٌن فً القانون الجدٌد 

 :هذا الحق مقٌد ، حٌث 
 تضمنت المادة األولً –أ 

 :من القانون السابق 
ٌكون للعاملٌن       "

المصرٌٌن فى الخارج 
حق طلب  ...............

االنتفاع بؤحكام القانون 
 طالما توافرت المرافق

فى شؤنهم الشروط التى 
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 القسم الثالث
 العاملٌن المصرٌٌن فً الخارج 

قانون التأمٌنات االجتماعٌة 
والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 2019 لسنة 148

 1978 لسنة 50القانون رقم 
قانون التأمٌن  باصدار

االجتماعً علً العاملٌن 
 المصرٌٌن بالخارج

 علً القانون الصادر مالحظات
 148بالقانون 

 ."  ٌحددها
 تضمنت الفقرة األولً – ب 

 من القانون 4من المادة 
 :الجدٌد 

 ٌكون التؤمٌن وفقاً "
ألحكام هذا القانون 
ا ، فٌما عدا  ًٌ إلزام
الفئات المنصوص 

بالبند ثالثًا من علٌها 
من هذا  (2)المادة 

القانون فٌكون 
ا ،  ًٌ خضوعهم اختٌار

ولرئٌس مجلس 
الوزراء بناء على 

عرض رئٌس الهٌئة 
إصدار قرار بإلزامٌة 

التؤمٌن لهذه الفئة 
بالدول التى ال ٌتم 
التؤمٌن فٌها على 
 ".العمالة المصرٌة

المادة الثانٌة  
 ٌصدر وزٌر التؤمٌنات 

  لهذا القانون )*(البلئحة التنفٌذٌة 
وٌستمر العمل بالقرارات الصادرة 

 لسنة 74تنفٌذا ألحكام القانون رقم 
 باشتراك المصرٌٌن الذٌن 1973

ٌعملون بعقود شخصٌة فى الخارج 
فى نظام التؤمٌنات االجتماعٌة فٌما 

ال ٌتعارض مع نصوص هذا 
القانون لحٌن صدور البلئحة 

المذكورة خبلل ثبلثة أشهر من 
. تارٌخ العمل بهذا القانون 

 

( 2)مادة 
تسري أحكام هذا القانون على   

: الفئات اآلتٌة
......................... 

العاملٌن المصرٌٌن فً - ثالثاً 
 :الخارج

 لسنة 169قرار وزارى رقم 
 بالالئحة التنفٌذٌة لقانون 1978

التأمٌن االجتماعى للعاملٌن 
فى الخارج   المصرٌٌن 

 تسرى أحكام هذا النظام  ـ2مادة 
فى شؤن العاملٌن المصرٌٌن فى 

الخارج من ؼٌر الخاضعٌن ألحكام 
 1975 لسنة 79القانونٌن رقمى 

 المشار إلٌهما 1976 لسنة 108و
: واآلتً بٌانهم 

 

 العاملون المرتبطون بعقود ـ  1العاملٌن المرتبطٌن بعقود عمل  -1
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 العاملٌن المصرٌٌن فً الخارج 

قانون التأمٌنات االجتماعٌة 
والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 2019 لسنة 148

 1978 لسنة 50القانون رقم 
قانون التأمٌن  باصدار

االجتماعً علً العاملٌن 
 المصرٌٌن بالخارج

 علً القانون الصادر مالحظات
 148بالقانون 

 .عمل شخصٌة .شخصٌة

  .العاملون لحساب أنفسهم  ـ 2 .العاملٌن لحساب أنفسهم -2

المهاجرٌن من الفئات المشار  -3
إلٌها فً البنود السابقة المحتفظ 

 .لهم بالجنسٌة المصرٌة

المهاجرون من الفئات المشار  ـ  4
إلٌها فى البنود السابقة المحتفظ لهم 

 .بالجنسٌة المصرٌة

 

العاملٌن البحرٌٌن الذٌن  - 4
ٌعملون على سفن بحرٌة ترفع 

علم دولة أجنبٌة وذلك خبلل 
فترة سرٌان جواز السفر 

 .البحرى

العاملٌن   "4 تضمن البند – 3 
البحرٌٌن الذٌن ٌعملون 
على سفن بحرٌة ترفع 
علم دولة أجنبٌة وذلك 

خبلل فترة سرٌان جواز 
 ".السفر البحرى

بوحدات  المصري العاملوٌعتبر 
 المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة

داخل  (والسفارات األجنبٌة)
جمهورٌة مصر العربٌة المرتبط 

 وال ٌسرى فً بعقد عمل شخصً
شؤنه قانون العمل فً حكم العامل 

. المصري بالخارج
 

العاملون بوحدات المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة  ـ  3
المرتبطون معها  داخل جمهورٌة مصر العربٌة

 .بعقود عمل شخصٌة 

 والقنصلٌات السفاراتب) العاملون المصرٌون – 5
بجمهورٌة مصر العربٌة المرتبطون  (األجنبٌة

 ولم تشترك عنهم وفقا ألحكام بعقود عمل شخصٌة
 المشار الٌه وذلك 1975 لسنة 79القانون رقم 

لحٌن اشتراك السفارة أو القنصلٌة عنهم وفقا 
. ألحكام هذا القانون  

 

قانون التأمٌن االجتماعى   
للعاملٌن المصرٌٌن فى الخارج 

 لسنة 50الصادر بالقانون رقم 
1978 

 

البند  بؤحكام هذا وٌشترط لئلنتفاع
 :ما ٌلً

أال ٌكون خاضعاً ألحكام  -
البندٌن أوالً وثانٌاً من هذه 

 .المادة
أال ٌقل سن المإمن علٌه عن  -

 .الثامنة عشرة

ٌشترط لبلنتفاع بؤحكام    ـ3مادة 

أال تقل سن المإمن  القانون هذا
 وأال تجاوز علٌه عن الثامنة عشرة

. سن الستٌن 

 

 .......................................
وتحدد البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون 

شروط وضوابط خضوع كل فئة 
 .من فئات هذه المادة

  

( 4)مادة 
ٌكون التؤمٌن وفقاً ألحكام هذا 

ا ، فٌما عدا الفئات  ًٌ القانون إلزام
بالبند ثالثًا من المنصوص علٌها 

من هذا القانون فٌكون  (2)المادة 
ا ، ولرئٌس مجلس  ًٌ خضوعهم اختٌار

الوزراء بناء على عرض رئٌس 
الهٌئة إصدار قرار بإلزامٌة التؤمٌن 
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والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 2019 لسنة 148

 1978 لسنة 50القانون رقم 
قانون التأمٌن  باصدار

االجتماعً علً العاملٌن 
 المصرٌٌن بالخارج

 علً القانون الصادر مالحظات
 148بالقانون 

لهذه الفئة بالدول التى ال ٌتم التؤمٌن 
 .فٌها على العمالة المصرٌة

أي  وال ٌجوز تحمٌل المإمن علٌه
نصٌب فً نفقات التؤمٌن إال 

. فٌما ٌرد به نص خاص
والٌجوز حرمان المإمن علٌه 

أوصاحب المعاش من الحقوق 
ا أو  ًٌ التؤمٌنٌة المستحقة كل

ا ألي سبب من األسباب ًٌ  .جزئ
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 القسم الرابع
 العمالة غٌر المنتظمة 

قانون التأمٌنات االجتماعٌة 
والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 2019 لسنة 148

 1980 لسنة 112القانون رقم 
باصدار قانون التأمٌن 

 االجتماعً الشامل

 علً القانون الصادر مالحظات
 148بالقانون 

 (المادة الرابعة  ) 

تسرى أحكام القرارات التً 
صدرت بتحدٌد فئات المنتفعٌن 

 لسنة 112بؤحكام القانون رقم 
 المشار إلٌه اعتبارا من 1975

تارٌخ العمل بؤحكامه ، كما ٌستمر 
العمل  بها  فً  ظل أحكام القانون 

. المرافق 
وتخضع هذه الفئات ألحكام القانون 

المرافق دون ؼٌره من قوانٌن 
 .التامٌن االجتماعً

 

قانون التأمٌن االجتماعً  
الشامل الصادر بالقانون رقم 

 1980 لسنة 112

 

 مع عدم اإلخبلل بؤحكام -3مادة  

المادة الرابعة من قانون اإلصدار 
تسرى أحكام هذا القانون على 
الفئات التً ال تخضع ألحكام 

قوانٌن التؤمٌن االجتماعً والتؤمٌن 
 طبقا لؤلولوٌات التً والمعاشات

ٌصدر بها قرار من وزٌر التؤمٌنات  
وٌجوز لرئٌس الجمهورٌة بالنسبة 

لبعض الفئات التً ٌسرى فً شؤنها 
أحكام هذا القانون تقرٌر سرٌان 
أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً 
على أصحاب األعمال ومن فً 

 108حكمهم الصادر بالقانون رقم 
 .  فً شؤنها1976لسنة 
كما ٌجوز ألي من المإمن      

علٌهم الذٌن تسرى فً  شؤنهم 
أحكام هذا القانون طلب االنتفاع 
بؤحكام قانون التؤمٌن االجتماعً 
على أصحاب األعمال ومن فً 

  .حكمهم المشار إلٌه 
  وتحدد الشروط واألوضاع 

البلزم توافرها لبلنتفاع 
باألحكام المنصوص علٌها فً 

الفقرتٌن السابقتٌن وكذلك قواعد 
تسوٌة وحساب الحقوق التؤمٌنٌة 

بقرار من رئٌس الجمهورٌة 
بناء على عرض وزٌر 

 .التؤمٌنات

 

 لسنة 250قرار وزاري رقم  
بالالئحة التنفٌذٌة للقانون  1980
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 القسم الرابع
 العمالة غٌر المنتظمة 

قانون التأمٌنات االجتماعٌة 
والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 2019 لسنة 148

 1980 لسنة 112القانون رقم 
باصدار قانون التأمٌن 

 االجتماعً الشامل

 علً القانون الصادر مالحظات
 148بالقانون 

 بإصدار 1980 لسنة 112رقم 
   التأمٌن االجتماعً الشامل قانون

( 2)مادة 

تسري أحكام هذا القانون على   
 :الفئات اآلتٌة

.................... 
:  العمالة ؼٌر المنتظمة- رابعاً 
 
 

 بتحدٌد بٌان فئات  –2مادة 

المنتفعٌن بنظام التؤمٌن االجتماعً 
لفئات القوي العاملة التً لم لم 

تشملها قوانٌن المعاشات والتؤمٌن 
االجتماعً اعتباراً من تارٌخ العمل 

بؤحكامه المشار إلٌهم فً المادة 
 لسنة 112الرابعة من القانون رقم 

:  وفقا لآلتً 1980

 

الذٌن  العقارات المبنٌة مبلك -1
 منهم من الدخل ٌقل نصٌب كل

السنوي عن فئة الحد األدنـى 
. ألجر االشتراك

الذٌن ٌقل نصٌب  المبانً مبلك- 4
 مالك فً رٌعها عن مائتٌن كل

. وخمسٌن جنٌها سنوٌا 
 

مبلك العقارات  )1 البند – 1
تحدد نصاب  (المبنٌة

 ٌقل نصٌب نبؤ خضوعهم
كل منهم من الدخل السنوي 

الحد األدنـى ألجر فئة عن 
 ، بدال من أن ٌقل االشتراك

فً رٌعها  نصٌب كل منهم 
عن مائتٌن وخمسٌن جنٌها 

. سنوٌا

 . عمال التراحٌل - 6. عمال التراحٌل -2

صؽار المشتؽلٌن لحساب -  3
أنفسهم كالباعة الجائلٌن ومنادي 

السٌارات وموزعً الصحؾ 
وماسحً األحذٌة المتجولٌن 

وؼٌرهم من الفئات المماثلة و 
. الحرفٌٌن

صؽار المشتؽلٌن لحساب -  7
أنفسهم كالباعة الجائلٌن 

ومنادي السٌارات وموزعً 
الصحؾ وماسحً األحذٌة 

المتجولٌن وؼٌرهم من الفئات 
 متً المماثلة و الحرفٌٌن

توافرت فً شؤنهم الشروط 
:  آالتٌة 

. عدم استخدام عمال (أ  )     
عدم ممارسة النشاط فً  (ب)     

محل عمل ثابت له سجل تجاري أو 
تتوافر فً شانة شروط القٌد فً 

السجل التجاري آو أال ٌكون محل 
النشاط خاضعا لنظام الترخٌص من 

. جانب أي من األجهزة المعنٌة 

 

خدم المنازل ومن فً حكمهم -  4
 .داخل المنازلالذٌن ٌعملون 

 داخل المنازلالمشتؽلون - 8
الخاصة الذٌن ٌتوافر فً 

ـ  : شانهم الشروط اآلتٌة 
أن ٌكون محل مزاولة  ( أ)

العمل داخل منزل معد 
. للسكن الخاص 

أن ٌكون العمل الذى  ( ب)
ٌمارسه ٌدوٌا لقضاء 

حاجات شخصٌة 
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 العمالة غٌر المنتظمة 

قانون التأمٌنات االجتماعٌة 
والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 2019 لسنة 148

 1980 لسنة 112القانون رقم 
باصدار قانون التأمٌن 

 االجتماعً الشامل

 علً القانون الصادر مالحظات
 148بالقانون 

.   للمستخدم أو ذوٌه 

 القرآن الكرٌممحفظً -  5
. وقرائه

 القران الكرٌم وقراء محفظً- 14
. من الدرجة الثانٌة 

محفظً القرآن  )5 البند – 2
لم ٌقتصر  (الكرٌم وقرائه

قراء القران الكرٌم من علً 
  .الدرجة الثانٌة

 

المرتلٌن والقٌمة وؼٌرهم من -  6
. خدام الكنٌسة

المرتلون والقٌمة وؼٌرهم من - 11
 ؼٌر خدام الكنٌسة

الخاضعٌن لقانون التؤمٌن 
االجتماعً علً أصحاب 

.  األعمال 

 

ورثة أصحاب األعمال فى - 7
 ؼٌر الخاضعٌن المنشؤت الفردٌة

للبند ثانٌا متى توافرت فى شؤنهم 
: الشروط اآلتٌة

أال ٌعمل بالمنشؤة عمال وقت  (أ)
. وفاة مورثها

أن ٌكون نصٌب الوارث من  (ب)
الدخل السنوى للمنشؤة المتخذ 

أساساً لربط الضرٌبة على 
الدخل أقل من الحد األدنى 

. ألجر اإلشتراك
. أال ٌكون قائماً بإدارة المنشؤة(ج)

ورثة أصحاب األعمال فً -  15
 الذٌن ال المنشآت الفردٌة

تسرى فً شؤنهم أحكام 
قانون التؤمٌن االجتماعً 

على أصحاب األعمال ومن 
فً حكمهم الصادر بالقانون 

 1976 لسنة 108رقم 
من القرار  (د  )وفقا للبند 

 لسنة 76الوزاري رقم 
.  المشار إلٌه 1994

 

العاملٌن المإقتٌن فً الزراعة - 8
سواء فً الحقول والحدائق 

والبساتٌن أو فً مشروعات 
تربٌة الماشٌة أو الحٌوانات 
الصؽٌرة أو الدواجن أو فً 

المناحل أو فً أراضً 
االستصبلح واالستزراع ، 

وٌقصد بالعاملٌن المإقتٌن من 
تقل مدة عمالتهم لدى صاحب 

العمل عن ستة أشهر متصلة أو 
كان العمل الذي ٌزاولونه ال  

ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله 
. صاحب العمل من نشاط

العاملون المإقتون فً الزراعة - 1
سواء فً الحقول والحدائق 

والبساتٌن أو فً مشروعات 
تربٌة الماشٌة أو الحٌوانات 

الصؽٌرة أو الدواجـن أو فً 
المناحل أو فً أراضى 

 .االستصبلح واالستزراع 
         وٌقصد بالعاملٌن المإقتٌن 

من ٌقل مدة عمالتهم لدي 
صاحب العمل عن ستة أشهر 

متصلة وكان العمل الذي 
ٌزاولونه ال ٌدخل بطبٌعته 

فٌما ٌزاوله صاحب العمل من 
  .نشاط

 

حائزي األراضً الزراعٌة - 9
الذٌن تقل مساحة حٌازتهم عن 

فدان سواء كانوا مبلًكا أو 
مستؤجرٌن باألجرة أو 

. بالمزارعة

حائزوا األراضً الزراعٌة - 2
الذٌن تقل  مساحة حٌازتهم 
عن فدان واحد سواء كانوا 

مبلكا أو مستؤجرٌن باألجرة 
تعدٌل ضمنً  – .أو بالمزارعة 

 لسنة 120بالمادة الرابعة من القانون رقم 

 لسنة 55 ، ثم بالقرار الوزاري 2014
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 148بالقانون 

2015.  

 )مبلك األراضً الزراعٌة - 10
ممن تقل  (ؼٌر الحائزٌن لها
 .ملكٌتهم عن فدان

 )مبلك األراضى الزراعٌة - 3
ممن تقل  (ؼٌر الحائزٌن لها 

–  . ملكٌتهم عن فدان واحد

تعدٌل ضمنً بالمادة الرابعة من القانون رقم 

 ، ثم بالقرار الوزاري 2014 لسنة 120

  .2015 لسنة 55

 

العاملون فً الصٌد لدي - 5 
أصحاب األعمال فً القطاع 

.  الخاص  

هذة  :لم ٌتضمن القانون الجدٌد 
أوالً )الفئة ، اتً تم اخضاعها للفئة 

، حٌث  (العاملٌن لدى الؽٌر- 
 "  من هذه الفئة3تضمن البند 

 بالقطاع الخاص نيالعامل
ن ألحكام قانون العمل، يالخاضع

أن تكون عبلقة العمل مع مراعاة 
التى تربط المإمن علٌه بصاحب 
العمل منتظمة، وٌستثنى من هذا 
الشرط عمال المقاوالت وعمال 
الشحن والتفرٌػ وعمال الصٌد 

وعمال النقل البرى، وتحدد البلئحة 
التنفٌذٌة لهذا القانون القواعد 

والشروط البلزم توافرها العتبار 
 ".عبلقة العمل منتظمة

أصحاب المراكب الشراعٌة فً - 9 
قطاعات الصٌد والنقل النهري 

والبحري وأصحاب وسائل 
النقل البسٌطة وٌشترط فً 

ا إال ٌستخدموا ٌعهإالء جم
. عماالً 

لم ٌتضمن القانون الجدٌد هذه 
وبالتالً ٌجوز لهذه الفئات  الفئات ،

 من 160، طلب االنتفاع بالمادة 
 ٌكون للمإمن "القانون الجدٌد 

علٌه السابق خضوعه ألحكام 
قانون التؤمٌن االجتماعً الشامل 

 لسنة 112الصادر بالقانون رقم 
 أو قانون التؤمٌن 1980

االجتماعً على أصحاب األعمال 
ومن فى حكمهم الصادر بالقانون 

 الذي ال 1976 لسنة 108رقم 
تسرى علٌه أحكام هذا القانون 

الحق فى طلب االنتفاع بؤحكام البند 
خبلل سنة من  (2)رابعاً من المادة 

 ".تارٌخ العمل بؤحكام هذا القانون

المتدربون بمركز التدرٌب - 10 
. المهنً لمرض الجذام 

الناقهون من مرض الدرن - 12 
الملحقوق بمراكز التدرٌب 
التابعة للجمعٌات المختلفة 

.   لمكافحة التدرن  

الرائدات الرٌفٌات و الرائدات - 13 
. الحضرٌات 

أصحاب الصناعات المنزلٌة -  16 
والفنٌة والرٌفٌة واألسرٌة 

وذلك إذا كان المنتفع ال 
.  ٌستخدم عماال 

هذه   لم ٌتضمن القانون الجدٌد
، الذٌن تم اخضاعهم للفئة  الفئة

أصحاب األعمال ، ومن  - ثانٌا)
، حٌث تضمن البند  (فً حكمهم

أصحاب ) من هذه الفئة 17
الصناعات المنزلٌة والبٌئٌة 

ولم ٌشترط  (والرٌفٌة واألسرٌة



مجال التطبٌق  
فً قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

 2019 لسنة 148الصادر بالقانون رقم 
مقارنا  

 بقوانٌن التأمٌن االجتماعً السابقة
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 القسم الرابع
 العمالة غٌر المنتظمة 

قانون التأمٌنات االجتماعٌة 
والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 2019 لسنة 148

 1980 لسنة 112القانون رقم 
باصدار قانون التأمٌن 

 االجتماعً الشامل

 علً القانون الصادر مالحظات
 148بالقانون 

المنتفع عامبل أو هذا البند استخدام 
 أكثر

            وٌستمر انتفاع من  
ٌقضى فترة عقوبة داخل 
السجن من الفئات المشار 

إلٌها بؤحكام القانون المشار 
. إلٌه 

 

 لئلنتفاع بؤحكام هذا البند وٌشترط
عدم الخضوع ألحكام هذا 

ا  ًٌ القانون طبًقا للبنود أوالً وثان
وثالًثا، وأال ٌقل سن المإمن 

 .علٌه عن الثامنة عشر

  

وٌجوز بقرار من رئٌس الهٌئة 
إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، 

على أن ٌحدد القرار تارٌخ بدء 
اإلنتفاع والشروط األخرى لئلنتفاع 

بؤحكام هذا القانون وقواعد 
. وإجراءات سداد االشتراكات

  

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

وتحدد البلئحة التنفٌذٌة لهذا القانون 
شروط وضوابط خضوع كل فئة 

 .من فئات هذه المادة

  

 


