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 قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشاتتضمن أوال 3 
 2012لسنة  141الصادر بالقانون رقم 

 
 2مادة 

 تسري أحكام هذا القانون على الفئات اآلتٌة3
 العاملٌن لدى الغٌر3 -أوال

بالجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات العاملٌن المدنٌٌن  -1
 االقتصادٌة التابعة ألي من هذه الجهات.

العاملٌن بوحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام وغٌرها من الوحدات االقتصادٌة التابعة  -2
 اع األعمال العام.لها، بما فً ذلك رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة المنتدبون فً شركات قط

كما تسري أحكام هذا القانون على العاملٌن المؤقتٌن والعرضٌٌن والموسمٌٌن بالجهات 
 (.2، 1المنصوص علٌها فً البندٌن )

العاملٌن بالقطاع الخاص الخاضعٌن ألحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون عالقة العمل  -3
وٌستثنى من هذا الشرط عمال المقاوالت التً تربط المؤمن علٌه بصاحب العمل منتظمة، 

وعمال الشحن والتفرٌغ وعمال الصٌد وعمال النقل البري، وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون 
 القواعد والشروط الالزم توافرها العتبار عالقة العمل منتظمة.

المنازل وتحددهم  المشتغلٌن باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فٌما عدا من ٌعمل منهم داخل -4
 الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.

أفراد أسرة صاحب العمل الذٌن ٌعملون لدٌه وٌعولهم فعال، بشرط توافر الشروط  -5
 (.3المنصوص علٌها فً البند )

 ( أال تقل سن المؤمن علٌه عن الثامنة عشرة.5، 4، 3وٌشترط فً البنود )
ى أكثر من صاحب عمل فال ٌعتد ضمن مدة اشتراكه وفً حالة التحاق المؤمن علٌه بالعمل لد

إال بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وأحكام تحدٌد 
 مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

 أصحاب األعمال، ومن فً حكمهم3 -ثانٌا
....................................................... 

 
 41مادة 

( لسنة 2مع عدم اإلخالل بأحكام قانون نظام التأمٌن الصحً الشامل الصادر بالقانون رقم )
 ، تتولى الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحً عالج المصاب ورعاٌته طبٌا.2011

وٌجوز للمصاب العالج فً درجة أعلى من الدرجة التأمٌنٌة على أن ٌتحمل فروق التكالٌف أو 
 العمل إذا وجد اتفاق بذلك. ٌتحملها صاحب

وٌجوز لصاحب العمل عالج المصاب ورعاٌته طبٌا متى صرحت له الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن 
الصحً بذلك وفقا للشروط واألوضاع التً ٌصدر بها قرار من رئٌس مجلس إدارة الهٌئة 

 المعنٌة بالتأمٌن الصحً باالتفاق مع رئٌس الهٌئة.
 

 00مادة 
لسنة  2أحكام قانون نظام التأمٌن الصحً الشامل الصادر بالقانون رقم مع عدم اإلخالل ب

 ٌمول تأمٌن المرض مما ٌأت3ً 2011
 ( من هذا القانون وتشمل23االشتراكات الشهرٌة للمؤمن علٌهم المشار إلٌهم بالمادة ) -1

 )أ( حصة صاحب العمل وتقدر على النحو اآلت3ً
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( 2( من البند )أوال( من المادة )2، 1إلٌهم بالبندٌن ) %( من أجور المؤمن علٌهم المشار3) -1
وتلتزم الجهات المشار إلٌها بأداء تعوٌض األجر  من هذا القانون وذلك للعالج والرعاٌة الطبٌة،

 ومصارٌف االنتقال المنصوص علٌها فً هذا الباب.
بند أوال من ( من ال5، 4، 3%( من أجور المؤمن علٌهم المنصوص علٌهم بالبنود )3.25) -2

 ( من هذا القانون.2المادة )
 )ب( حصة المؤمن علٌهم وتقدر على النحو اآلت3ً

 .%( من األجور بالنسبة للعاملٌن1) -1
%( من فئة دخل أو أجر االشتراك الشهري للمؤمن علٌهم من الفئات المشار إلٌها 4) -2

 ( من هذا القانون.2بالبندٌن ثانٌا ورابعا من المادة )
من المعاش بالنسبة ألصحاب المعاشات المنتفعٌن بأحكام العالج والرعاٌة الطبٌة  %(1) -3

 الواردة فً هذا الباب.
%( من المعاش بالنسبة للمستحقٌن المنتفعٌن بأحكام العالج والرعاٌة الطبٌة الواردة فً 2) -4

 هذا الباب.
 وتوزع نسب اشتراكات تأمٌن المرض وفقا لآلت3ً

 ٌة الطبٌة لغٌر أصحاب المعاشات.%( للعالج والرعا4)
%( ألداء تعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال للمؤمن علٌهم المنصوص علٌهم بالبنود 5.25)
( من هذا القانون، وٌجوز لرئٌس الهٌئة أن ٌعفً صاحب 2( من البند أوال من المادة )5، 4، 3)

 ومصارٌف االنتقال.العمل من أداء هذا االشتراك مقابل التزامه بأداء تعوٌض األجر 
وٌجوز لصاحب العمل عالج المرٌض ورعاٌته طبٌا بتصرٌح من الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن 

( من هذا 41الصحً وفقا للشروط واألوضاع التً ٌتضمنها القرار المنصوص علٌه بالمادة )
%( 1القانون وذلك مقابل تخفٌض نسبة االشتراكات المخصصة للعالج والرعاٌة الطبٌة إلى )

باإلضافة إلى نسبة االشتراكات المخصصة  من أجور المؤمن علٌهم ٌتحملها صاحب العمل
 %( من أجور المؤمن علٌهم.5.25لتعوٌض األجر ومصارٌف االنتقال والمحددة بواقع )

 رٌع استثمار أموال هذا التأمٌن. -2
 

 115مادة 
وفقا ألحكام هذا القانون، ٌلتزم صاحب العمل بأداء االشتراكات المستحقة عن العاملٌن لدٌه 

 وتشمل الحصة التً ٌلتزم بها والحصة التً ٌلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن علٌه.
وتحسب االشتراكات التً ٌؤدٌها صاحب العمل بالنسبة للمؤمن علٌهم المشار إلٌهم فً أوال من 

 ( وفقا لما ٌأتً:2المادة )
 ٌستحقه المؤمن علٌه من أجر خالل كل شهر.(: على أساس ما 2، 1)أ( بالنسبة للبندٌن )

)ب( بالنسبة لباقً البنود: خالل سنة مٌالدٌة على أساس أجورهم فً شهر ٌناٌر من كل عام، 
وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب االشتراكات على أساس أجر شهر 

 ذلك على األساس المتقدم. االلتحاق بالخدمة وذلك حتى ٌناٌر التالً ثم ٌعامل بعد
وٌراعى فً حساب األجر تحدٌد عدد أٌام العمل فً الشهر بثالثٌن ٌوما بالنسبة لمن ال ٌتقاضون 

 أجورهم مشاهرة.
وال تستحق االشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فٌه الخدمة إال إذا كان شهرا كامال وتستحق 

 االشتراكات كاملة عن الشهر الذي تنتهً فٌه الخدمة.
 وٌعفى المؤمن علٌه وصاحب العمل من االشتراكات المستحقة عن مدة التجنٌد اإللزامً.
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 1210لسنة  23تضمن قرار وزٌر الصحة رقم ثانٌا 3 
 بشأن الشروط واألوضاع الواجب توافرها

 للتصرٌح ألصحاب األعمال بتقدٌم الخدمات الطبٌة للمؤمن علٌهم فى حالتى اإلصابة والمرض
 

   1مادة 
فى حالتى  ب العمل بعالج العاملٌن لدٌهاحالتصرٌح لصٌجوز للهٌئة العامة للتأمٌن الصحى 

من قانون التأمٌن اإلجتماعى المشار إلٌه  72،  48اإلصابة والمرض وفقاً لنص المادتٌن 
إذا كان لصاحب العمل نظاماً ٌقدم بناء على طلبه ( 1975لسنة  79)الصادر بالقانون رقم 

 من قانون التأمٌن اإلجتماعى المشار إلٌه 47والرعاٌة الطبٌة المنصوص علٌه فى المادة العالج 
 .........................ومستوى ال ٌقل عن مستوى الخدمة الطبٌة التأمٌنة التى تقدمها الهٌئة

 
 

قرار وزٌر الصحة قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات ، وى ضوء ما تضمنه فثالثا 3   
 نلخص هذا الموضوع على النحو التالى

 
3 قرار وزٌر الصحة أوال 3 المستخلص من نصوص القانون ، و  

%( 4)بنسبة   للعاملٌن لدى الغٌر لحق فى العالج والرعاٌة الطبٌةٌمول ا( 00و  2)مادة  – 1
 من أجر االشتراك التأمٌنى موزعة على النحو التالى :

 %(3حصة صاحب العمل )
 %(1علٌهم )حصة المؤمن 

 
ٌلتزم صاحب العمل بأداء االشتراكات المستحقة عن العاملٌن لدٌه وفقا ألحكام ( 115)مادة  - 2

 هذا القانون، وتشمل الحصة التً ٌلتزم بها والحصة التً ٌلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن علٌه.
 
الهٌئة المعنٌة ٌجوز لصاحب العمل عالج المرٌض ورعاٌته طبٌا بتصرٌح من ( 00)مادة  - 3

( 48بالتأمٌن الصحً وفقا للشروط واألوضاع التً ٌتضمنها القرار المنصوص علٌه بالمادة )
من هذا القانون وذلك مقابل تخفٌض نسبة االشتراكات المخصصة للعالج والرعاٌة الطبٌة إلى 

 .%( من أجور المؤمن علٌهم ٌتحملها صاحب العمل1)
 
ب العمل بعالج العاملٌن لدٌه أن احٌشترط للتصرٌح لص (ةقرار وزٌر الصحمن  1)مادة  – 4

مستوى ال ٌقل عن مستوى الخدمة الطبٌة بٌكون لدٌه نظاماً ٌقدم العالج والرعاٌة الطبٌة 
 )العامة للتأمٌن الصحى(. التأمٌنة التى تقدمها الهٌئة

 
 3فى ضوء ما تضمنه البند )أوال( ثانٌا 3 النتٌجة 

%( من أجر 1لحق فى العالج والرعاٌة الطبٌة بنسبة )امساهمة المؤمن علٌه فى تموٌل  – 1
 االشتراك التأمٌنى .

 
كمصدر لتموٌل ،  صاحب العمل باقتطاع نسبة اشتراك المؤمن علٌه من أجره التأمٌنى حق – 2

 .، خاصة و أنه ٌقدم له نظام عالج أفضلمصارٌف العالج 
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رغم تقدٌمه نظام عالج نسبة اشتراك المؤمن علٌه ٌجوز لصاحب العمل عدم تحصٌل  - 3
أفضل ، بمعنى أن ٌتمتع المؤمن علٌه بمٌزتٌن )اعفاؤه من حصته فى تأمٌن المرض وتمتعه 

 (.بنظام عالج أفضل
 
ة مبالغ مالٌة ٌأنسبة اشتراك أكبر من المؤمن علٌه أو ال ٌجوز لصاحب العمل تحصٌل  - 4

 .فى حالة التصرٌح له بعالج المرٌض ورعاٌته طبٌا تقدٌمه خدمة طبٌة أفضل ،مقابل أخرى 
  

فى حالة التصرٌح لصاحب العمل بعالج المرٌض ورعاٌته طبٌا تخفض نسبة االشتراكات  – 5
 %( من أجور المؤمن علٌهم ٌتحملها صاحب العمل1المخصصة للعالج والرعاٌة الطبٌة إلى )

ألتزام صاحب العمل بأداء هذه النسبة الى فكرة التكافل االجتماعى القائم علٌها ، وترجع فلسفة 
ح له بعالج العاملٌن لدٌه ، نظام التأمٌن االجتماعى ، حٌث أن صاحب العمل الذى ٌطلب التصرٌ

ن خدمة العالج للعاملٌن لدى المالٌة أفضل ، وبالتالى توجه هذه المساهمة الى تحسٌ هظروف
 ب األعمال .من أصحا غٌره

 
فى البند ونسبة اشتراك المؤمن علٌه ( 5)ال عالقة بٌن مساهمة صاحب العمل فى البند  – 6
(1.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


