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 القسم األول 
  2019 لسنة 148الصادر بالقانون رقم  مواد قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات

 الموضوع ، والمالحظات علٌهاعنوان هذا ذات العالقة ب
 

المالحظات المادة 

( 1)مادة 
 :فى تطبٌق أحكام هذا القانون ٌقصد بالكلمات والعبارات التالٌة المعنى المبٌن قرٌن كل منها

كل من تسري علٌه أحكام هذا القانون : المؤمن علٌه  - 1
حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمٌنٌة عن مدة 

 .اشتراكه فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
 

: تظل صفة المؤمن علٌه مالزمة له حتً  – 1

تحقق احدي حاالت استحقاق المعاش وفقا - أ 
. 21للمادة 

صرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة وفقا للمادة – ب 
26 .

سن الستٌن بالنسبة للبنود أواًل : سن الشٌخوخة  - 2
سن الخامسة ومن هذا القانون  (2) من المادة وثالثاً 

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

: سن الشٌخوخة – 2
 سنة 60 هو 2للفئتٌن أوال وثالثا من المادة - أ 

. 41وبمراعاة تطور هذه السن وفقا للمادة 
 65 هو 2للفئتٌن ثانٌا ورابعا من المادة – ب 
. سنة

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

 :العاملٌن لدى الؽٌر- أواًل 
 .........................العاملٌن  -1

 
 :أصحاب األعمال ، ومن فً حكمهم- ثانٌاً 

 .........................األفراد  -1
وٌشترط لالنتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع ألحكام هذا 

 وأال تقل ،القانون طبقاً للبند أواًل من هذه المادة
................... 

 
 :العاملٌن المصرٌٌن فً الخارج- ثالثاً 

.............................. العاملٌن  -1
:  بأحكام هذا البند ما ٌلًوٌشترط لإلنتفاع

أال ٌكون خاضعاً ألحكام البندٌن أواًل وثانٌاً من هذه  -
 .المادة

 .أال ٌقل سن المؤمن علٌه عن الثامنة عشرة -
 

  :العمالة ؼٌر المنتظمة- رابعاً 
 ...................................مالك العقارات  -1

 لإلنتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع ألحكام هذا وٌشترط
ا وثالًثا ًٌ ، وأال القانون طبًقا للبنود أواًل وثان

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

:  فئات 4تنقسم فئات المؤمن علٌهم الً  - 1
.  العاملٌن لدى الؽٌر-أوالً 
.  أصحاب األعمال ، ومن فً حكمهم-ثانٌاً 
:  العاملٌن المصرٌٌن فً الخارج-ثالثاً 
.   العمالة ؼٌر المنتظمة-رابعاً 

 
التى فى حالة تعدد األعمال واألنشطة  – 2

 الخضوع  له ال ٌجوزٌمارسها المؤمن علٌه
. ألكثر من فئة فً وقت واحد

 
: ٌكون الخضوع للفئات بالترتٌب اآلتى - 3
 أوال  -
 ثانٌا -
 ثالثا -
 رابعا -

 
ٌكون الخضوع للفئة األدنى على النحو  – 4

: التالى 

من الٌوم التالى النتهاء الخضوع للفئة -  
.  األعلى

.. أو تارٌخ الخضوع للفئة األدنى- 
. أٌهما ألحق- 

( 3)مادة 
 :ٌشمل نظام التأمٌنات االجتماعٌة التأمٌنات اآلتٌة

 .تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة -1
2-  ..................

 سابقة البٌان)تخضع جمٌع الفئات األربع 
 لتأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ((2)بالمادة 

( 4)مادة 

ا ، فٌما عدا  ًٌ ٌكون التأمٌن وفقاً ألحكام هذا القانون إلزام
من هذا  (2)الفئات المنصوص علٌها بالبند ثالثاً من المادة 

: الخضوع ألحكام القانون على الوجه اآلتً
: اجباري للفئات  – 1
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المالحظات المادة 

ا ، ولرئٌس مجلس  ًٌ القانون فٌكون خضوعهم اختٌار
الوزراء بناء على عرض رئٌس الهٌئة إصدار قرار بإلزامٌة 

التأمٌن لهذه الفئة بالدول التى ال ٌتم التأمٌن فٌها على 
. العمالة المصرٌة
 ............................وال ٌجوز تحمٌل 

 

أوال  -
ثانٌا  -
بالنسبة لمن ٌعملون بدول ال تؤمن ) ثالثا -

علً العمالة المصرٌة وٌصدر بها قرار من 
 (رئٌس الوزراء

رابعا  -
 
: اختٌارى للفئة  – 2
بالنسبة لمن ٌعملون بدول تؤمن علً )ثالثا  -

 (العمالة المصرٌة
( 21 )مادة

 :ٌستحق المعاش فى الحاالت اآلتٌة
توافر مدة اشتراك فى تأمٌن بلوغ سن الشٌخوخة مع - 1

 شهًرا 120الشٌخوخة والعجز والوفاة ال تقل عن 
 شهًرا فعلٌه بعد 180، وتكون لمدة على األقلفعلٌة 

. خمس سنوات من تارٌخ العمل بالقانون
انتهاء خدمة المؤمن علٌه من الفئات المشار إلٌها بالبند - 2

من هذا القانون للوفاة أو العجز  (2)أوالً من المادة 
الكامل أو العجز الجزئى المستدٌم متى ثبت عدم 

 .وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل
........................ وٌثبت عدم 

العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط  -3
ا  ًٌ حسب األحوال بالنسبة للفئات المشار إلٌها بالبنود ثان

 .من هذا القانون (2)وثالًثا ورابًعا من المادة 
العجز الكامل أو الوفاة خالل سنة من تارٌخ انتهاء  -4

خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن علٌه، وبشرط عدم 
تجاوز سن الشٌخوخة وعدم صرؾ تعوٌض الدفعة 

 .الواحدة
العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تارٌخ  -5

انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن علٌه متى 
 شهًرا 120كانت مدة اشتراكه فى التأمٌن ال تقل عن 

 شهًرا فعلٌه بعد 180فعلٌة على األقل، وتكون لمدة 
خمس سنوات من تارٌخ العمل بالقانون، وبشرط 
عدم تجاوز سن الشٌخوخة وعدم صرؾ تعوٌض 

 .الدفعة الواحدة
انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن علٌه لؽٌر  -6

بلوغ سن الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر 
 :الشروط اآلتٌة

توافر مدد اشتراك فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز  (أ)
والوفاة تعطى الحق فى معاش ال ٌقل عن 

من أجر أو دخل التسوٌة األخٌر، وبما  (50%)
ال ٌقل عن الحد األدنى للمعاش المشار إلٌه 

 .من هذا القانون (24)بالفقرة األخٌرة من المادة 
 (أ)أن تتضمن مدة االشتراك المشار إلٌها بالبند  (ب)

 شهًرا ، 240مدة اشتراك فعلٌة ال تقل عن 
 شهًرا فعلٌة بعد خمس سنوات 300وتكون لمدة 

 .من تارٌخ العمل بالقانون

 :بمراعاة توافر شروط االستحقاق - 1

 .21المبٌنة بالمادة -  أ 
مع مراعاة ) 25ما تضمنته المادة - ب 

 .(المالحظة المبٌنة أمامها
  .44الفقرة األخٌرة من المادة - ج 

 
 :تنقسم حاالت االستحقاق الً مجموعتٌن   -2
 : المجموعة األولى اجباري–أ 

من تارٌخ تحقق الواقعة المنشئة لالستحقاق 
 :وذلك علً النحو التالى

  :(لجمٌع الفئات) 1الحالة رقم  -
 . من تارٌخ بلوغ سن الشٌخوخة

 :وتجدر االشارة الى أن
+ تارٌخ المٌالد = تارٌخ بلوغ سن الشٌخوخة 

سن الشٌخوخة المعامل به المؤمن علٌه مطروحا 
 . ٌوم واحد الناتج من
 :(للفئة أوال فقط) 2الحالة رقم  -

قبل بلوغ سن )من تارٌخ انتهاء الخدمة 
، ( الكامل والجزئى)للعجز بنوعٌه  (الشٌخوخة

 .والوفاة
 : (للفئات ثانٌا وثالثا ورابعا) 3الحالة رقم  -

الوفاة وقوع العجز الكامل أو من تارٌخ ثبوت 
أثناء مزاولة العمل  (قبل بلوغ سن الشٌخوخة)

أو النشاط حسب األحوال 
  :(لجمٌع الفئات) 4الحالة رقم  -

الوفاة وقوع العجز الكامل أو من تارٌخ ثبوت 
خالل سنة من تارٌخ انتهاء خدمة أو عمل أو 

نشاط المؤمن علٌه 
  :(لجمٌع الفئات) 5الحالة رقم  -

الوفاة وقوع العجز الكامل أو من تارٌخ ثبوت 
سنة من تارٌخ انتهاء خدمة أو عمل انقضاء  بعد

أو نشاط المؤمن علٌه 
 :المجموعة الثانٌة اختٌارى- ب 

من تارٌخ تحقق الواقعة المنشئة لالستحقاق 
 :وذلك علً النحو التالى
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المالحظات المادة 

 .تقدٌم طلب الصرؾ (ج)
أال ٌكون خاضعاً لتأمٌن الشٌخوخة والعجز (د)

 .والوفاة فى تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ

( 4 ، 3 ، 2)وٌشترط الستحقاق المعاش فى الحاالت 
أن تكون للمؤمن علٌه مدة اشتراك ال تقل عن ثالثة أشهر 
متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، وال ٌسرى هذا الشرط فى 

: الحاالت اآلتٌة 
من  (2، 1)المؤمن علٌهم المنصوص علٌهم فى  (أ)

 .من هذا القانون (2)البند أوال من المادة 
من  (3)المؤمن علٌهم المنصوص علٌهم فى  (ب)

الذٌن ٌخضعون للوائح  (2)البند أوال من المادة 
توظؾ صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم 

وعالواتهم وترقٌاتهم بمقتضى اتفاقات جماعٌة 
أبرمت وفًقا لقانون العمل متى وافق رئٌس الهٌئة 

 .على هذه اللوائح أو االتفاقات
انتقال المؤمن علٌه من العاملٌن المشار إلٌهم فى  (ج)

من هذا  (2)من البند أوالً من المادة  (2، 1)
من ذات  (3)القانون إلى الفئة المشار إلٌها فى 

البند، أو إلى أى من البنود األخرى من ذات 
 .المادة

. ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتٌجة إصابة عمل (د)
وٌجوز تخفٌض سن الشٌخوخة بالنسبة للمؤمن علٌهم 

من العاملٌن فى األعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد 
بقرار من رئٌس مجلس الوزراء بناًء على عرض رئٌس 

: الهٌئة، وٌجب أن ٌتضمن هذا القرار ما ٌأتى
 تحدٌد السن المشار إلٌها بالنسبة لكل من تلك  ( أ)

 .األعمال
رفع النسب التى ٌحسب على أساسها المعاش  (ب)

بالقدر الذى ٌعوض المؤمن علٌه عن تخفٌض 
. السن

زٌادة نسبة االشتراكات التى ٌتحمل بها صاحب  (ج)
العمل لمواجهة األعباء الناتجة عن المزاٌا التى 

. تتقرر للعاملٌن المشار إلٌهم

  :(لجمٌع الفئات) 6الحالة رقم - 
من تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ قبل بلوغ سن 

 الشٌخوخة لؽٌر حاالت العجز والوفاة

 (23 )مادة

مدد اشتراك المؤمن علٌه فى تأمٌن الشٌخوخة 
 :والعجز والوفاة هى

مدد االشتراك وفقاً لقوانٌن التأمٌن االجتماعى  -1
السابقة على تارٌخ االنتفاع بأحكام هذا القانون 

وٌجبر كسر الشهر شهًرا فى مجموع حساب هذه 
( 159)المدد، وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام المادة 

. من هذا القانون

دد اشتراك المؤمن علٌه فى  ٌقصد بم– 1
: تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة

 .23جمٌع مدد االشتراك المبٌنة بالمادة 
 

المدة التى تبدأ من تارٌخ االنتفاع بأحكام هذا  -2
 .القانون

المدد التً ضمت لمدة اشتراك المؤمن علٌه فى هذا  -3
 .التأمٌن بناًء على طلبه

المدد المضافة بقوانٌن وقرارات خاصة، على أن  -4
تحسب هذه المدد فى المعاش ضمن مدة االشتراك 

المدة التى تبدأ من تارٌخ االنتفاع ٌقصد ب - 2
 :بأحكام هذا القانون

 –أوال )جمٌع مدد االشتراك فى جمٌع الفئات 
حتى تارٌخ تحقق الواقعة  ( رابعا– ثالثا –ثانٌا 

 المنشئة لالستحقاق
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المالحظات المادة 

بواقع الربع وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المترتبة 
 . على إضافة هذه المدة

وٌجبركسر الشهر شهًرا فى مجموع حساب المدد المشار 
إلٌها، كما ٌجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا 

. كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن علٌه معاًشا

 (25 )مادة

ٌستحق المعاش اعتباًرا من أول الشهر الذى نشأ فٌه سبب 
االستحقاق، وٌستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص 

من أول الشهر الذى  (21)من المادة  (6)علٌها فى البند 
وفى حالة عدم تقدٌم طلب الصرؾ ، قدم فٌه طلب الصرؾ

حتى بلوغ المؤمن علٌه سن الشٌخوخة أو ثبوت العجز 
من أول  اعتباًرا الكامل أو وقوع الوفاة، فٌستحق المعاش

 .الشهر الذى تحققت فٌه إحدى الوقائع المشار إلٌها

تجدر االشارة الى أنه من المهم أن نفرق فً 
 :البداٌة بٌن تارٌخٌن 

تارٌخ تحقق  =  تارٌخ استحقاق المعاش– 1

الواقعة المنشئة لالستحقاق السابق بٌانها فى 
 .21مالحظات المادة 

 فً أنه ٌطبق علً وترجع أهمٌة هذا التارٌخ
 .حالة االستحقاق القانون السارى فً هذا التارٌخ

أول الشهر  =  تارٌخ بداٌة صرؾ المعاش– 2
 الذي تحققت فٌه الواقعة المنشئة لالستحقاق

 (26 )مادة

فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن علٌه 
، ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش  ، ٌستحق 

تعوٌض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه فً تأمٌن 
 .الشٌخوخة والعجز والوفاة

 من األجـر %(15)وٌحسب هذا التعوٌض بنسبة 
. السنوي عن كل سنة من سنوات مدة االشتراك فً التأمٌن

وٌقصد باألجر السنوى أجر أو دخل التسوٌة وفًقا للمادة 
. من هذا القانون مضروبا فً إثنى عشر (22)

 فى تأمٌن الشٌخوخة هدد اشتراك ٌقصد بم– 1
: والعجز والوفاة

 .23جمٌع مدد االشتراك المبٌنة بالمادة 
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المالحظات المادة 

:-  وٌصرؾ هذا التعوٌض فً الحاالت اآلتٌة
ا أو اشتؽاله فً الخارج  -1 ًٌ مؽادرة األجنبً للبالد نهائ

بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسٌة فى سفارة أو 
. قنصلٌة دولته

. هجرة المؤمن علٌه -2
ا على المؤمن علٌه بالسجن بقدر المدة  -3 ًٌ الحكم نهائ

. الباقٌة لبلوؼه سن الشٌخوخة
إذا نشـأ لدى المؤمن علٌه خالل مدة سجنه عجز  -4

. جزئى مستدٌم ٌمنعه من مزاولة العمل
 .انتظام المؤمن علٌه فى سلك الرهبنة -5
. عجز المؤمن علٌه عجًزا كامال -6
وفاة المؤمن علٌه، وفى هذه الحالة تصرؾ المبالػ  -7

المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكًما 
موزعة علٌهم بنسبة أنصبتهم فً المعاش فإذا لم ٌوجد 

سوى مستحق واحد للمعاش أدٌت إلٌه هذه المبالػ 
بالكامل، فإذا لم ٌوجد أى مستحق للمعاش صرفت 

 .للورثة الشرعٌٌن
. بلوغ المؤمن علٌه سن الشٌخوخة -8

وٌستثنى من تطبٌق شرط انتهاء النشاط الحاالت 
بالنسبة للمؤمن  (8 ، 7 ،6 ، 5)المنصوص علٌها بالبنود 

ا من المادة  ًٌ من هذا  (2)علٌهم المنصوص علٌهم بالبند ثان
. القانون
 

من مبلػ  استحقاق الصرؾ تنقسم حاالت – 2
 : الً مجموعتٌنالتعوٌض

 :المجموعة األولى اجباري: أوال 
من تارٌخ تحقق الواقعة المنشئة لالستحقاق 

 :وذلك بالنسبة للحاالت أرقام

. عجز المؤمن علٌه عجًزا كامال-  6
 .وفاة المؤمن علٌه-  7
 .بلوغ المؤمن علٌه سن الشٌخوخة-  8

 :وتجدر االشارة الى أن
+ تارٌخ المٌالد = تارٌخ بلوغ سن الشٌخوخة 

سن الشٌخوخة المعامل به المؤمن علٌه مطروحا 
 . ٌوم واحد الناتج من

 
 : المجموعة الثانٌة اختٌارى–ثانٌا 

من تارٌخ تقدٌم طلب صرؾ التعوٌض وذلك 
 :بالنسبة للحاالت أرقام

ا أو - 1 ًٌ اشتؽاله فً  مؽادرة األجنبً للبالد نهائ
الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة 
. الدبلوماسٌة فى سفارة أو قنصلٌة دولته

 .هجرة المؤمن علٌه-  2
ا على المؤمن علٌه بالسجن بقدر  -3 ًٌ الحكم نهائ

. المدة الباقٌة لبلوؼه سن الشٌخوخة
إذا نشـأ لدى المؤمن علٌه خالل مدة  -4

سجنه عجز جزئى مستدٌم ٌمنعه من 
. مزاولة العمل

. انتظام المؤمن علٌه فى سلك الرهبنة -5

( 8 ، 7 ، 6)وفى الحاالت المنصوص علٌها فً البنود 
مبلػ ٌحسب بنسبة ٌصرؾ مبلػ التعوٌض مضاًفا إلٌه 

تساوى متوسط سعر أذون الخزانة  خالل المدة من نهاٌة 
االشتراك وحتى نهاٌة الشهر السابق على تارٌخ تحقق 

 .واقعة استحقاق الصرؾ من مبلػ التعوٌض

 :هاٌة االشتراكبن ٌقصد – 3

تارٌخ نهاٌة آخر مدة اشتراك للمؤمن 
 .علٌه

 

 (41 )مادة

ٌصدر رئٌس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزٌر       
ا  ًٌ المختص بالتأمٌنات قرارًا بتوحٌد سن الشٌخوخة تدرٌج

 2040لٌكون الخامسة والستٌن اعتباًرا من أول ٌولٌو 

 .لم ٌصدر هذا القرار حتى تارٌخه

( 42 )مادة

ٌفترض عدم انتهاء خدمة أو عمل او نشاط المؤمن 
علٌه فى حالة انتقاله بٌن الفئات أو البنود المنصوص علٌها 

  ،من هذا القانون (2)بالمادة 
 

ٌفترض عدم  "الهدؾ من هذا النص  - 1
انتهاء خدمة أو عمل او نشاط المؤمن علٌه فى 

حالة انتقاله بٌن الفئات أو البنود المنصوص 
تكامل مدد " من هذا القانون (2)علٌها بالمادة 

االشتراك لتحقٌق المعاش المناسب الذى هو 
 .الهدؾ الرئٌسى من نظام التأمٌن االجتماعى

 :وٌستثنى من تطبٌق هذا النص 
 65حالة بلوغ المؤمن  سن الشٌخوخة أقل من 

 ، ومن الٌوم التالً (للفئتٌن أوال وثالثا)سنة 
 سنة 65لبلوؼه السن خضع لفئة سن شٌخوختها 

 .(الفئتٌن ثانٌا ورابعا)
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المالحظات المادة 

حٌث أن استحقاقه المعاش لبلوغ سن الشٌخوخة 
أ /2وفقا لما سبق بٌانه بالمالحظة رقم اجبارى 

  .21من مالحظات المادة 
 وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته عن مجموع مدد ،

 .اشتراكه المختلفة كوحدة واحدة
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وأحكام 

 .تطبٌق هذه المادة

 :جموع مدد اشتراكه المختلفةٌقصد بم - 2
 –أوال )جمٌع مدد االشتراك فى جمٌع الفئات 

حتى تارٌخ تحقق الواقعة  ( رابعا– ثالثا –ثانٌا 
 .المنشئة لالستحقاق

 (44 )مادة

إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفًقا لتأمٌن 
الشٌخوخة والعجز والوفاة ، إلى عمل أو نشاط ٌخضعه 

ألحكام هذا التأمٌن ، 

 صاحب المعاش العائد قد ٌكون استحقاقه – 1
 :لمعاش 

 .(مبكر أو عجز) قبل بلوؼه سن الشٌخوخة –أ 
 سنة 65 لبلوؼه سن الشٌخوخة أقل من –ب 

لبلوؼه  ، ومن الٌوم التالً (للفئتٌن أوال وثالثا)
 سنة 65السن خضع لفئة سن شٌخوختها 

 .(الفئتٌن ثانٌا ورابعا)
فتعتبر مدة اشتراكه الجدٌدة مدة قائمة بذاتها ، 
 .وتتحدد حقوقه التأمٌنٌة عنها وفقاً ألحكام هذا الباب

وٌراعى فى حالة استحقاق معاش عن المدة األخٌرة عدم 
. تكرار االنتفاع بالحد األدنى للمعاش فى تارٌخ االستحقاق

:  تحدد مستحقاته عنها – 2

 معاش  –أ 
ب تعوٌض دفعة 

 بحسب األحوال
وال تسرى أحكام تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى 

 .شأن المؤمن علٌه إذا تجاوزت سنه سن الشٌخوخة
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وأحكام تنفٌذ هذه 

. المادة
 

ال تسرى أحكام تأمٌن الشٌخوخة والعجز  - 3
والوفاة فى شأن المؤمن علٌه إذا تجاوزت سنه 

 :ة سن الشٌخوخ

حٌث لم تعد هناك استثناءات فً هذا المجال 
 -22لمزٌد من التفاصٌل راجع الموضوع رقم )

 (الشٌخوخة سن
 (159)مادة 

تعتبر مدة االشتراك وفًقا لقانون التأمٌن االجتماعً 
 التى أدى 1980 لسنة 112الشامل الصادر بالقانون رقم 

مدة المؤمن علٌه االشتراك عنها قبل العمل بهذا القانون ، 
 وعلى أساس الحد األدنى اشتراك وفقاً ألحكام هذا القانون

ألجر أو دخل االشتراك بحسب األحوال ، وفقاً ألحكام 
 108 و1975 لسنة 79قانونى التأمٌن االجتماعى رقمى 

، وذلك بمراعاة تدرج أجر أو دخل االشتراك 1976لسنة 
. 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

 :مدة اشتراك وفقاً ألحكام هذا القانون
لقانون رقم بمعنى أال ٌحدد عنها معاشا وفقا ل

، وانما تدخل ضمن مدد 1980 لسنة 112
 (.العمالة ؼٌر المنتظمة)اشتراك الفئة رابعا 
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القسم الثانى 
 اختالؾ سن الشٌخوخةمعالجة احتماالت 

 وبمراعاة أولوٌة الخضوع للفئات
 

الفئات المخاطب بها المؤمن السن   مثال
علٌه فى ضوء العمل أو 

النشاط الذي ٌمارسه وسن 
 الشٌخوخة المعامل به

ٌخضع 
للفئة 
 األعلً

عالقته بالفئة  عالقته بالفئة األعلى
 األدنى

سبب  65 65>
انتهاء 
 االشتراك

ٌستحق  
 معاش

تحدٌد  الخضوع
 المسحقات

 رابعا ثانٌا ثالثا أوال

من الٌوم  شٌخوخة بلػ السن  أوال  × ×  60> 01
التالً لبلوؼه 

 السن

صاحب 
معاش 
عائد 

 44م 

من الٌوم  عجز عجز أوال  × ×  60> 02
التالً انتهاء 

 الخدمة

صاحب 
معاش 
عائد 

  44م 

من الٌوم  ال ٌستحق االستقالة أوال  × ×  60> 03
التالً 

الانتهاء 
 االشتراك

عن 
مجموع 

مدد 
اشتراكه 

           

من الٌوم  شٌخوخة بلػ السن  أوال ×  ×  60> 04
التالً لبلوؼه 

 السن

صاحب 
معاش 
عائد 

 44م 

من الٌوم  عجز عجز أوال ×  ×  60> 05
التالً انتهاء 

 الخدمة

صاحب 
معاش 
عائد 

  44م 

من الٌوم  ال ٌستحق االستقالة أوال ×  ×  60> 06
التالً 

الانتهاء 
 االشتراك

عن 
مجموع 

مدد 
اشتراكه 

           

من الٌوم  شٌخوخة بلػ السن  ثالثا  ××   60> 07
التالً لبلوؼه 

 السن

صاحب 
معاش 
عائد 

 44م 

من الٌوم  عجز عجز ثالثا  ××   60> 08
التالً انتهاء 

 الخدمة

صاحب 
معاش 
عائد 

  44م 

من الٌوم  ال ٌستحق االستقالة ثالثا  ××   60> 09
التالً 

الانتهاء 

عن 
مجموع 

مدد 
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الفئات المخاطب بها المؤمن السن   مثال
علٌه فى ضوء العمل أو 

النشاط الذي ٌمارسه وسن 
 الشٌخوخة المعامل به

ٌخضع 
للفئة 
 األعلً

عالقته بالفئة  عالقته بالفئة األعلى
 األدنى

سبب  65 65>
انتهاء 
 االشتراك

ٌستحق  
 معاش

تحدٌد  الخضوع
 المسحقات

 رابعا ثانٌا ثالثا أوال

اشتراكه  االشتراك

           

من الٌوم  شٌخوخة بلػ السن  ثالثا × ×   60> 10
التالً لبلوؼه 

 السن

صاحب 
معاش 
عائد 

 44م 

من الٌوم  عجز عجز ثالثا × ×   60> 11
التالً انتهاء 

 الخدمة

صاحب 
معاش 
عائد 

  44م 

من الٌوم  ال ٌستحق االستقالة ثالثا × ×   60> 12
التالً 

الانتهاء 
 االشتراك

عن 
مجموع 

مدد 
اشتراكه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


