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  والمعاشات قانون التأمٌنات االجتماعٌةالفئة 
 2019 لسنة 148الصادر بالقانون رقم 

قانون العمل 
 2003 لسنة 12الصادر بالقانون رقم 

مالحظات 

عمال 
المقاوالت 

وعمال 
الشحن 

والتفرٌغ 

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

: العاملٌن لدى الغٌر- أوالً 
العاملٌن المدنٌٌن بالجهازاإلداري للدولة  -1

 ............ 
العاملٌن بوحدات القطاع العام وقطاع  -2

  ........................ األعمال العام
الخاضعٌن ألحكام  بالقطاع الخاص العاملٌن -3

أن تكون عالقة قانون العمل، مع مراعاة 
العمل التى تربط المؤمن علٌه بصاحب 

وٌستثنى من هذا الشرط  العمل منتظمة،
 عمال المقاوالت وعمال الشحن والتفرٌغ

وعمال الصٌد وعمال النقل البرى، وتحدد 
 ............الالئحة

ٌدخلون ضمن  
العمالة غٌر 

المنتظمة وفقا 
. لقانون العمل

العمالة 
غٌر 

المنتظمة 

قانون التأمٌنات االجتماعىة 
( 2)مادة 

 :  تسري أحكام هذا القانون على الفئات اآلتٌة
:  العمالة غٌر المنتظمة- رابعاً 

 .................مالك العقارات  -1
 .عمال التراحٌل -2
صغار المشتغلٌن لحساب أنفسهم كالباعة  -3

 ...........................الجائلٌن 
 ...خدم المنازل ومن فً حكمهم  -4
 .محفظً القرآن الكرٌم وقرائه -5
 .المرتلٌن والقٌمة وغٌرهم من خدام الكنٌسة -6
ورثة أصحاب األعمال فى المنشأت الفردٌة  -7

........................ 
العاملٌن المؤقتٌن فً الزراعة سواء فً الحقول - 8

والحدائق والبساتٌن أو فً مشروعات تربٌة 
الماشٌة أو الحٌوانات الصغٌرة أو الدواجن أو 

فً المناحل أو فً أراضً االستصالح 
واالستزراع ، وٌقصد بالعاملٌن المؤقتٌن 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
حائزي األراضً الزراعٌة - 9

 تتولً الوزارة المختصة رسم :26مادة 
 العمالة غٌر المنتظمةسٌاسة ومتابعة تشغٌل 

عمال الزراعة الموسمٌٌن وعلً األخص 
 وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر

  .وعمال المقاوالت
وٌصدر الوزٌر المختص بالتشاور مع 

الوزراء المعنٌٌن واالتحاد العام لنقابات عمال 
مصر القرارت الخاصة بتحدٌد القواعد 

المنظمة لتشغٌل هذه الفئات ، واشتراطات 
السالمة والصحة واالنتقال واإلعاشة الواجب 

اتخاذها بشأنهم ، واللوائح المالٌة واإلدارٌة 
. التً تنظم هذا التشغٌل

 

 

: 2015 لسنة 327القرار الوزارى 
بشأن أحكام تشغٌل ورعاٌة العمالة غٌر 

المنتظمة 
 (المادة األولى)

العمالة غٌر المنتظمة ، ...........تشكل 
 :وعلى األخص 

عمال الزراعة الموسمٌٌن 
عمال البحر 

عمال المناجم والمحاجر 
 عمال المقاوالت
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  والمعاشات قانون التأمٌنات االجتماعٌةالفئة 
 2019 لسنة 148الصادر بالقانون رقم 

قانون العمل 
 2003 لسنة 12الصادر بالقانون رقم 

مالحظات 

....................... 
غٌر الحائزٌن  )مالك األراضً الزراعٌة - 10

 ...................ممن  (لها

: 2015 لسنة 329القرار الوزارى 
العمالة غٌر المنتظمة ......... بشأن

عمال  و عمال الزراعة الموسمٌٌن)
 ( ومن فى حكمهمالمقاوالت

 (المادة األولى)
العمالة غٌر المنتظمة ............ ٌعمل

 الزراعة الموسمٌٌنو عمال المقاوالت)
 (والمؤقتٌن ومن فً حكمهم

 
الالئحة المالٌة واالدارٌة 

لتشغٌل ورعاٌة العمالة غٌر المنتظمة 
 الزراعة الموسمٌٌن وعمال المقاوالت)

 (والمؤقتٌن ومن فً حكمهم
........ ٌقصد : (1)مادة 

: العمل الموسمى  – 1
 .........................

: العمل المؤقت - 2
 .............

: العمل العرضى  – 3
 ................

 : عمال الزراعة – 4
 ...................

 : عمال المقاوالت – 5
 .........................

مشروع الالئحة التنفٌذٌة  
( 1)مادة 

تسرى أحكام القانون على فئة العاملٌن لدى 
 :الغٌر اآلتً بٌانهم

العاملٌن المدنٌٌن بالجهازاإلداري للدولة  -1
............... 

العاملٌن بوحدات القطاع العام وقطاع  -2
 ...............األعمال العام 

العاملٌن المؤقتٌن والعرضٌٌن والموسمٌٌن  -3
 .بالجهات المنصوص علٌها بالبندٌن السابقٌن

العاملٌن بالقطاع الخاص الخاضعٌن ألحكام  -4
 :قانون العمل ، مع مراعاة ما ٌلً

 . سنه فأكثر18أن ٌكون سن المؤمن علٌه  -أ 
أن تكون عالقة العمل التً تربط المؤمن - ب 

، وتعتبر  علٌه بصاحب العمل منتظمة
عالقة العمل منتظمة اذا كان العمل الذي 
ٌزاوله العامل ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله 
صاحب العمل من نشاط أو كان ٌستغرق 

 .ستة اشهر على األقل
وٌستثنى من شرط انتظام عالقة العمل 

المؤمن علٌهم أصحاب األجور الحكمٌة 
 .الوارد بٌانهم بالباب العاشر من هذه الالئحة

 ..األجانب الخاضعٌن ألحكام قوانٌن التوظف -5
المشتغلٌن باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل ،  -6

 ................أن ٌكون سن بشرط 
  ...........أفراد أسرة صاحب العمل  -7

ٌقصد فً تطبٌق أحكام هذا القانون  :- 1مادة 
بالمصطلحات االتٌة المعانً المبٌنة قرٌن كل 

: منها
- ................. أ 
العمل الذي ٌدخل بطبٌعته  :العمل المؤقت(د)

فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضً 
طبٌعة إنجازه مدة محددة ، أو ٌنصب علً 

. عمل بذاته وٌنتهً بانتهائه 
العمل الذي ال ٌدخل :العمل العرضً  (هـ)

بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط 
.  وال ٌستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر 

 العمل الذي ٌتم فً :العمل الموسمً (و)
. مواسم دورٌة متعارف علٌها 

 

 

 الباب العاشر 
 التأمٌن على أصحاب األجور الحكمٌة

  الفصل األول
التأمٌن على عمال المقاوالت والبناء والتشٌٌد  

وعمال الشحن والتفرٌغ وعمال المحاجر 
 وعمال المالحات

  

 :مراجع ذات عالقة بالموضوع
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المقاوالت والتشٌٌد وعمال المناجم والمحاجر مجال  فً للعاملٌن اإلجتماعً التأمٌن نظام-2018 أكتوبر- مجلةالعمل كتٌبات- 01-16
. والمالحات

http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=16180 
 

 والتشٌٌد وعمال المناجم والمحاجر المقاوالت مجال فً للعاملٌن اإلجتماعً التأمٌن نظام-2018 نوفمبر- مجلةالعمل كتٌبات- 02-17
. والمالحات

http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=16540 
 

 .والزامٌته التأمٌن وأنواع التطبٌق مجال-03-11
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=19395&highlight=%E3%CC%C7%E1+%C7
%E1%CA%D8%C8%ED%DE+%E6%C3%E4%E6%C7%DA+%C7%E1%CA%C3%E3%ED%

E4+%E6%C7%E1%D2%C7%E3%ED%CA%E5 
 

 .المنتظمة غٌر العمالة-04-37
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=21506 

 
 التنفٌذٌة الالئحة مشروع-05

تضمن مشروع الالئحة التنفٌذٌة 

الصفحة المواد الموضوع الباب 

 121 309 - 252 التأمٌن على أصحاب األجور الحكمٌة العاشر
التأمٌن على عمال المقاوالت والبناء والتشٌٌد وعمال الشحن والتفرٌغ : الفصل األول  

 وعمال المحاجر وعمال المالحات
252 - 284 121 

 144  الجداول المرفقة بالالئحة 

 (6)جدول رقم  06
 بٌان المهن الرئٌسٌة لعمال المقاوالت

 152 

 ( 7)جدول رقم  07
 بتحدٌد أجر إشتراك المؤمن علٌه من عمال المقاوالت

 153 

 ( 8)جدول رقم  08
 بتحدٌد نسب األجور 

  ـ أعمال التشٌٌد والبناء 1
 (تورٌد ومصنعٌة ـ تسلٌم مفتاح  )األعمال المتكاملة : أوال

 154 

 
 التنفٌذٌة الالئحة بمشروع المرفقة النماذج-06

النماذج تضمنت 

المسمً الرقم 

بٌان بالعاملٌن فً عملٌة المقاولة  42

 2019 لسنة 148طلــــب اشتراك مــؤمــــن علٌـــه من أصحاب األجور الحكمٌة طبقاً للقانون  43

بٌان بالعمالة المؤمن علٌها بالمنشأة   44

إخطـــــــار عن عملٌة مقاولـــــــة  45

 
 بشأن أحكام تشغٌل ورعاٌة العمالة غٌر المنتظمة 2015 لسنة 327 قرار وزٌر القوى العاملة رقم -07

http://www.elsayyad.net/UploadFiles/LegislationDetails/2015-327.pdf 
 

 )بشأن إصدار الالئحة المالٌة واالدارٌة لتشغٌل ورعاٌة العمالة غٌر المنتظمة  2015 لسنة 329 قرار وزٌر القوى العاملة رقم -08
 .(عمال الزراعة الموسمٌٌن وعمال المقاوالت ومن فً حكمهم 

http://www.elsayyad.net/UploadFiles/LegislationDetails/2015-329.pdf 
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