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 مقدمة
 

ات كل من الفئ 2019لسنة  148ٌنتفع بقانون التؤمٌنات االجتماعٌة  والمعاشات  الصادر بالقانون رقم 
 اآلتٌة :
 العاملون لدى الؽٌر. أوال :
 أصحاب االعمال ومن فً حكمهم. ثانٌا :
 العاملون المصرٌون فً الخارج. ثالثا :
 العمالة ؼٌر المنتظمة. رابعا:

وإذا ما توافرت فً المإمن علٌه القواعد واألحكام الالزمة لخضوعه ألكثر من فئة من فئات المنتفعٌن 
 :القانون هذا بؤحكام 

تلك الفئات فقط وتتحدد أولوٌات خضوعه وفقاً للترتٌب  ىمٌنٌاً إال باعتباره تابعاً الحدإنه ال ٌتم تؽطٌته تأف
 المحدد بالفقرة السابقة. 

 ،مع اإلستعانة بؤمثلة تطبٌقٌة  ونتناول فى هذه المذكرة بالتفصٌل ما ٌتعلق بكل من الفئتٌن ثانٌا وثالثا
 و ذلك علً النحو التالً :

 ةمقدم
 مجال التطبٌق والزامٌة التأمٌنالفصل األول : 

 حكمهم ىأصحاب األعمال ، ومن ف المبحث األول :
 الخارج ىن فون المصرٌوالعامل المبحث الثانى :
 إلزامٌة التأمٌنالمبحث الثالث : 

 إجراءات االشتراك: الفصل الثانى 
 حكمهم ىأصحاب األعمال ، ومن ف المبحث األول :         

 ن فً الخارجون المصرٌوالعامل ث الثانى :المبح
 : مالحظات عامة المبحث الثالث

 االشتراك  دخل : الثالث الفصل
 حكمهم ىأصحاب األعمال ، ومن ف المبحث األول :         

 ن فً الخارجون المصرٌوالعامل المبحث الثانى :
 االشتراكات :  الفصل الرابع
 للنظاماالشتراكات الممولة  ول : األ بحثالم

 حكمهم ىأصحاب األعمال ومن ف:  أوال
 ن بالخارجون المصرٌوالعامل:  نٌاثا

 اجراءات أداء االشتراكاتالمبحث الثانى : 
 حكمهم ىأصحاب األعمال ومن ف:  أوال
 ن بالخارجون المصرٌوالعامل:  نٌاثا
 قواعد عامة:  ثالثا
 األقساط : الفصل الخامس
 مستحقةتقسٌط المبالػ ال:  األول المبحث
 معاملة األقساط:  الثانى بحثالم

 هٌئةضمانات تحصٌل حقوق الالفصل السادس : 
 الجداول المرفقة بمشروع الالئحة التنفٌذٌة للقانون

بتحدٌد الددخول الشدهرٌة التدً تدؤدى علدى أساسدها اإلشدتراكات الشدهرٌة ألصدحاب :  1جـدول رقـم 
 األعمال والعاملٌن المصرٌٌن بالخارج

 قٌةأمثلة تطبٌ
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 النماذج 
 طلــــب اشتراك مــؤمــــن علٌـــه : 01نموذج رقم 
 صحٌفة البٌانات األساسٌة  : 03نموذج رقم 
 بٌان بمدداالشتراك السابقة أومدى استحقاق معاش آخــــــر : 04نموذج رقم 
 إخطار بإنتهاء اشتراك مؤمن علٌه : 06نموذج رقم 

 
 ،،،موفق و الهادى إلى سواء السبٌلو هللا ال                            

 
 

 محمد حامد الصٌاد
 ىشار التأمٌن االجتماعمست

 وكٌل أول وزارة التأمٌنات )سابقا(
 ىرئٌس صندوق التأمٌن االجتماع

 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(
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 ولالفصل األ
 مجال التطبٌق

 
 المبحث األول
 حكمهم ىأصحاب األعمال ، ومن ف
 

 وتشمل هذه الفئة :
األفراد الذٌن ٌزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارٌاً أو صناعٌاً أو زراعٌاً والحرفٌون وؼٌرهم ممن   -1

 .ٌؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم 
و ٌلزم لمزاولتها الحصول على ترخٌص بذلك وٌشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانٌن خاصة ، أ 

 من الجهة اإلدارٌة المختصة.
، ورؤساء وأعضاء مجالس  الشركاء المتضامنٌن فً شركات األشخاص وشركات التوصٌة باألسهم -2

الشركات ذات  ى، والمدٌرٌن ف اإلدارة واألعضاء المنتدبٌن فً الشركات المساهمة بالقطاع الخاص
 المسئولٌة المحدودة.

 الك شركات الشخص الواحد.م -3
وٌحدد تارٌخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام القانون  المشتؽلٌن بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنٌة ، -4

 من رئٌس الهٌئة.ٌصدر بقرار 
 وفٌما ٌلى توارٌخ بدء االنتفاع وفقاً للقرارات الوزارٌة الصادرة بهذا الشؤن:

 

 مهنةال (1)ىقرار وزار تارٌخ بدء اإلنتفاع

 أعضاء نقابة التجارٌٌن 268/1976 1/10/1976

1/10/1976 270/1976 
أعضدداء نقابددات المهددن الطبٌددة )األطبدداء 

  -أطباء األسنان  -الصٌادلة  –البشرٌون 
 األطباء البٌطرٌون(

 أعضاء نقابة المهن الزراعٌة 271/1976 1/10/1976

 أعضاء نقابة المهندسٌن 272/1976 1/10/1976

 أعضاء نقابة المهن العلمٌة 289/1976 1/10/1976

 أعضاء نقابة التطبٌقٌن 201/1981 1/12/1981

  قرار رئٌس الهٌئة 

1/01/2021 123/2020 
أعضاء نقابة الصحفٌٌن المقٌدٌن بجددول 

 المشتؽلٌن

 
الصادر بالقانون رقم  بأحكام قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات ٌةبشأن تحدٌد تارٌخ بدء انتفاع أعضاء النقابات المهن ٢٢٢٢لسنة  1576قرار رئٌس الهٌئةرقم صدر  (1)

 .2019لسنة  148

 أعضاء النقابات المهنٌة اآلتٌة :وٌشمل  1/1/2020اعتباًرا من 

 أعضاء نقابة التجارٌٌن . -1

 طرٌٌن( .األطباء البٌ -أطباء األسنان  –الصٌادلة  –أعضاء نقابات المهن الطبٌة )األطباء البشرٌٌن  -٢

 أعضاء نقابة المهن الزراعٌة . -3

 أعضاء نقابة المهندسٌن . -4

 أعضاء نقابة المهن العلمٌة . -5

 أعضاء نقابة التطبٌقٌٌن . -6
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 األعضـاء المنتجٌن فً الجمعٌات التعاونٌة اإلنتاجٌة الذٌن ٌشتؽلون لحساب أنفسهم. -5
 كثر.األراضى الزراعٌة التى تبلػ مساحتها فدان فأ الكم - 6
مستأجرٌن باألجرة أو  األراضى الزراعٌة التى تبلػ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا مالكاً أو ىحائز - 7

 بالمزارعة أو كلٌهما معاً.
المتخذ أساسا لربط الضرٌبة مالك العقارات المبنٌة الذٌن ال ٌقل نصٌب كل منهم من الدخل السنوى  - 8

شرط أن ٌكون العقار المملوك مؤجر وال ٌستعمل كمسكن له أو ، ب الحد األدنـى ألجر االشتراك فئة عن
 .ألفراد أسرته ، وٌثبت ذلك بموجب خطاب من مامورٌة الضرائب العقارٌة المختصة

أصحاب وسائل النقل اآللٌة لألشخاص أوالبضائع ، بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى  - 9
 والجوى.

 الوكالء التجارٌٌن. - 10
 .، وذلك اذا كان المنتفع بستخدم عامال أو أكثر مراكب الصٌد المٌكانٌكٌة أو الشراعٌة أصحاب - 11
 المأذونٌن الشرعٌٌن والموثقٌن المنتدبٌن من ؼٌر الرهبان. - 12
 العمد والمشاٌخ. - 13
 األثر. ىمرشدٌن واألدالء السٌاحٌٌن وقصاصال - 14
 األدباء والفنانٌن. - 15
اذا توافرت احدى الحاالت اآلتٌة ، باالضافة الى شروط فردٌة ، ورثة أصحاب األعمال فى المنشآت ال - 16

 االنتفاع األخرى:
 تارٌخ وفاة المورث ٌعمل بها عامل فأكثر. ىاذا كانت المنشاة ف -ا 

للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضرٌبة على الدخل ال ٌقل  ىا كان نصٌب الفرد من الدخل السنواذ -ب 
، وذلك مع مراعاة الزٌادة السنوٌة المقررة للحد األدنى ألجر  اكعن الحد األدنى ألجر اإلشتر

 .ىحدٌد نصٌب كل فرد من الدخل السنواالشتراك عند ت
 اإلدارة من الورثة.  ىٌع االحوال ٌتم التؤمٌن على متولوفً جم        
 .دم عامال أو أكثرستخٌ، وذلك اذا كان المنتفع  أصحاب الصناعات المنزلٌة والبٌئٌة والرٌفٌة واألسرٌة - 17
 (2) (1)القساوسة والشمامسة المكرسون. - 18
 (3) أعضاء نقابة الصحفٌٌن المقٌدٌن بجدول المشتؽلٌن. - 19

 قل سن المإمن علٌه عن الحادٌة والعشرٌن.ٌأال  ،الفئات المشار الٌهاوٌشترط النتفاع 
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  المبحث الثانى

 الخارج ىن فون المصرٌوالعامل
 

 وتشمل هذه الفئة :
 العاملٌن المرتبطٌن بعقود عمل شخصٌة. - 1
 العاملٌن لحساب أنفسهم. - 2
 المحتفظ لهم بالجنسٌة المصرٌة. ٌنالسابق دٌنالمهاجرٌن من الفئات المشار إلٌها فً البن - 3
لعاملٌن البحرٌٌن الذٌن ٌعملون على سفن بحرٌة ترفع علم دولة أجنبٌة خالل فترة سرٌان جواز السفر ا - 4

 البحرى.
بوحدات المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة والسفارات األجنبٌة داخل جمهورٌة مصر العربٌة  ٌنالعامل - 5

 قانون العمل. مشأنه ىوال ٌسرى ف ةد عمل شخصٌوبعقمعها  ٌنالمرتبط
 :الفئات المشار الٌها ما ٌلىالنتفاع شترط وٌ
 التقدم بطلب اشتراك وفقا ألحكام القانون. -1
 أال ٌقل سن المؤمن علٌه عن الثامنة عشرة. -2

 
 

 المبحث الثالث
 إلزامٌة التؤمٌن
 

 أوال : ٌكون التؤمٌن وفقاً ألحكام هذا القانون :
ا لكل من :  – 1        ًٌ  إلزام

 )أصحاب األعمال ، ومن فً حكمهم(. انٌاً الفئة ث – أ        
 الخارج(: ىن فٌون المصروالفئة ثالثاً )العامل – ب        

لرئٌس مجلس الوزراء بناء على عرض رئٌس الهٌئة إصدار قرار بإلزامٌة التأمٌن لهذه                 
 الفئة بالدول التى ال ٌتم التأمٌن فٌها على العمالة المصرٌة.

 الخارج(: ىن فون المصرٌواختٌارٌا للفئة ثالثاً )العامل – 2       
 بالدول التى ٌتم التأمٌن فٌها على العمالة المصرٌة.        

 
 سن الخضوع للقانون: ثانٌا :

 (1)الى من الفئة       

 سنة 65 سنة 21 ثانٌاً )أصحاب األعمال ، ومن فً حكمهم(

 سنة 60 سنة 18 ثالثاً )العاملٌن المصرٌٌن فً الخارج(

      

 نصٌب فً نفقات التأمٌن إال فٌما ٌرد به نص خاص. ىأ ال ٌجوز تحمٌل المؤمن علٌه ثالثا :
 

ا ألالٌجوز حرمان المؤمن علٌه أوصاحب المعاش من الحقوق التأمٌ رابعا : ًٌ ا أو جزئ ًٌ  ىنٌة المستحقة كل
 سبب من األسباب.

______________________________________________________ 
ا لٌكون الخامسة والستٌن اعتباًرا  ٌصدر رئٌس مجلس الوزراء  (: 41) مادة (1) ًٌ بناء على عرض الوزٌر المختص بالتأمٌنات قراراً بتوحٌد سن الشٌخوخة تدرٌج

 2040من أول ٌولٌو 
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 الفصل الثانى
  إجراءات اإلشتراك

 
 المبحث األول
 حكمهم ىأصحاب األعمال ، ومن ف
 

( من أصل وصورتٌن مرفقاً به 1الهٌئة على النموذج رقم ) ىم المإمن علٌه بطلب لإلشتراك لددٌتق - 1
 :المستندات المثبتة لبدء النشاط أو العمل أو توافر الصفة الموجبة للخضوع ألحكام القانون

  صورة شهادة المٌالد الممٌكنة. -ا             
 .صورة بطاقة الرقم القومً -ب                

 (.1للنموذج رقم ) طلب اشتراك مؤمن علٌه بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص، وفقاً  -ج 
 

 1النموذج رقم 
 طلــــب اشتراك مــإمــــن علٌـــه

 
 حالة وجود مدد سابقة.  ىف (3للنموذج رقم )، وفقاً  صحٌفة البٌانات األساسٌة -د 

 

 3النموذج رقم 
 صحٌفة البٌانات األساسٌة

 
 (.4للنموذج رقم )ٌان من المؤمن علٌه بمدد اإلشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً ب –ه 

 

 4تضمنت ارشادات النموذج رقم 
 بٌان بمدداالشتراك السابقة أومدى استحقاق معاش آخــــــر

سدابقة  ىالتدأمٌن االجتمداع ىعمل وتوجد مددة اشدتراك فد ىقدم هذا النموذج عند االلتحاق بأٌ .1
جهدة أخدرى  ىالحصدول علدى معداش مدن الهٌئدة أو أ على مــدة  العمل األخٌر  وكدذلك عندد

 ؼٌر النقابات.   
فً حالة استحقاق أقساط على المؤمن علٌه تتخذ اإلجراءات الالزمة لخصم هذه األقساط من  .2

ا مع ًٌ  االشتراكات إلى الهٌئة. أجر المؤمن علٌه وتسدد دور
إرسال خطاب للجهة المختصة للحصدول علدى الملدؾ التدأمٌنً فً حالة وجود مدة سابقة ٌتم  .3

 .ىعن المدة السابقة وضمها لملؾ التأمٌن االجتماع
 .فً حالة الحصول على معاش ٌتم إبالغ الهٌئة ببداٌة االلتحاق بالعمل .4

 
 تقرٌر اللٌاقة الطبٌة الصادر من الجهة الطبٌة المختصة عند بدء اإلشتراك أو صورة منه.  - و
رة المستند المثبت لبدء النشاط أو توافر الصفة الموجبة للخضوع ألحكام القانون وعلىى األخى  صو - 2

 ما ٌؤتً:
 .ىصورة السجل التجار -أ 

 صورة البطاقة الضرٌبٌة. -ب 
 من االجهزة المعنٌة. ىصورة الترخٌص الصادر من أ -ج 
 ما ٌثبت القٌد فً جدول المشتؽلٌن بالنقابات المهنٌة. -د 
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 شهادة الملكٌة أو الحٌازة الزراعٌة الصادرة من الجمعٌة الزراعٌة أو الجهة المختصة. -ه  
 صورة من عقد اإلٌجار أو عقد الشركة بحسب األحوال. -و 

المؤمن علٌه أو من ٌنوب عنه إحدى صور استمارة طلب االشدتراك بعدد تحدٌدد  ىعلى الهٌئة أن تعٌد ال - 3
ه بدذلك عدن طرٌدق البرٌدد بٌاناتهدا علدى قاعددة بٌاندات الهٌئدة وإخطدارالدرقم التدأمٌنً وذلدك بعدد تسدجٌل 

، وٌلتدزم  كلما أمكن وذلك خالل خمسة عشر ٌوماً من تدارٌخ ورود اإلسدتمارة المشدار إلٌهدا ىاإللكترون
فٌددذ أحكددام القددانون الددرقم جمٌددع المكاتبددات المتعلقددة بتن ىٌهم والمسددتحقٌن عددنهم أن ٌددذكروا فددالمدؤمن علدد

 .ىالرقم القومو ىالتأمٌن
تفٌدد إنتهداء النشداط أو العمدل أو  ىوالتد (6بنموذج االسىتمارة رقىم )ٌلتزم المؤمن علٌه أن ٌوافى الهٌئة   -4

زوال الصفة الموجبة للخضوع ألحكام القانون بحسب األحوال ، وذلدك خدالل أسدبوع مدن تدارٌخ تحقدق 
ار الٌهدا كافدة المسدتندات المثبتدة إلنتهداء ، علدى أن ٌرفدق باالسدتمارة المشد أى من الوقدائع المشدار إلٌهدا

النشاط أو العمل أو زوال الصفة وتقوم الهٌئة بالدراسدة الالزمدة فدً هدذا الخصدوص واتخداذ مدا ٌترتدب 
 على ذلك من إجراءات فً ضوء أحكام القانون.

 

 6النموذج رقم 
 إخطار بإنتهاء اشتراك مإمن علٌه

 
 

  المبحث الثانى 
 الخارج فىن ون المصرٌوالعامل

 
( من أصل وصورتٌن مرفقاً به 1الهٌئة على النموذج رقم ) ىدم المإمن علٌه بطلب لإلشتراك لدٌتق - 1

 المستندات المثبتة لبدء النشاط أو العمل أو توافر الصفة الموجبة للخضوع ألحكام القانون: 
  صورة شهادة المٌالد الممٌكنة. -ا 

 .ىصورة بطاقة الرقم القوم -ب 
 .(1للنموذج رقم )ب اشتراك مؤمن علٌه بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص، وفقاً طل -ج 
 حالة وجود مدد سابقة.  ىف (3للنموذج رقم )، وفقاً  صحٌفة البٌانات األساسٌة -د 
للنموذج رقم بٌان من المؤمن علٌه بمدد اإلشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً  –ه 
(4.) 

)علدى أن  اللٌاقة الطبٌة الصادر من الجهة الطبٌة المختصة عند بدء اإلشتراك أو صورة منهتقرٌر  -ز 
 . توافى الهٌئة به لمن اتخذ إجراءات اشتراكه من الخارج حال أول زٌارة له للبالد(

حكىام القىانون وعلىى األخى  مىا صورة المستند المثبت لبدء العمىل أو النشىاط أو الموجىب للخضىوع أل -2
 :ىٌؤت
 صورة من جواز السفر على أن ٌكون سارٌاً. -أ 

 صورة موثقة من عقد العمل فً الخارج. -ب 
 صورة من عقد العمل بالهٌئة أو المنظمة الدولٌة او السفارة األجنبٌة. -ج 
 المفعول. ىسار ىجواز السفر البحر صورة من عقد العمل على السفن االجنبٌة وصورة -د 

الشدتراك بعدد تحدٌدد المؤمن علٌه أو من ٌنوب عنه إحدى صور استمارة طلب ا ىلعلى الهٌئة أن تعٌد ا - 3
ه بدذلك عدن طرٌدق البرٌدد وذلدك بعدد تسدجٌل بٌاناتهدا علدى قاعددة بٌاندات الهٌئدة وإخطدار ىالدرقم التدأمٌن

، وٌلتدزم  كلما أمكن وذلك خالل خمسة عشر ٌوماً من تدارٌخ ورود اإلسدتمارة المشدار إلٌهدا ىاإللكترون
فٌددذ أحكددام القددانون الددرقم ؤمن علددٌهم والمسددتحقٌن عددنهم أن ٌددذكروا فددً جمٌددع المكاتبددات المتعلقددة بتنالمد

 والرقم القومً. ىالتأمٌن



        2220 نوفمبرالتؤمٌنات االجتماعٌة                                                               ىمذكرات ف        
    بعد المائة الرابعة والعشرونالمذكرة       

 محمد حامد الصٌاد                                  على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم  ىالتؤمٌن اإلجتماعنظام 
                     w: www.elsayyad.net                        10/23                              خارجفى الن ون المصرٌووالعامل

والتدً تفٌدد إنتهداء النشداط أو العمدل أو  (6بنموذج االسىتمارة رقىم )ٌلتزم المؤمن علٌه أن ٌوافى الهٌئة  - 4
حسب األحوال ، وذلدك خدالل أسدبوع مدن تدارٌخ تحقدق زوال الصفة الموجبة للخضوع ألحكام القانون ب

، علدى أن ٌرفدق باالسدتمارة المشدار الٌهدا كافدة المسدتندات المثبتدة إلنتهداء  أى من الوقدائع المشدار إلٌهدا
ذ مدا ٌترتدب هدذا الخصدوص واتخدا ىوتقوم الهٌئة بالدراسدة الالزمدة فدالنشاط أو العمل أو زوال الصفة 

 أحكام القانون.ضوء  ىعلى ذلك من إجراءات ف
 

 
 المبحث الثالث
 عامة مالحظات
 

 على ؼالؾ الملؾ مع إثبات أرقامها وتوارٌخها. الٌهاٌراعى تعلٌة جمٌع المستندات المشار  - 1
 ٌجوز لصاحب العمل تقدٌم البٌانات واإلستمارات المطلوبة منه إلكترونٌاً مزٌلة بالتوقٌع االلكترونً. - 2
 ل المستندات والنماذج واإلستمارات المشار إلٌها وأٌة مستندات أخرى ترىتلتزم الهٌئة بحفظ أصو - 3

الهٌئة حفظها إلكترونٌاً باألرشٌؾ اإللكترونى على أن ٌتضمن الوصؾ األرشٌفى تحدٌداً لمن قام 
 بالحفظ ومن قام بالمراجعة وٌعتد بهذا المستند اإللكترونى فً صرؾ جمٌع الحقوق التأمٌنٌة.

نشاء ملؾ إلكترونى لكل مؤمن علٌه ٌتضمن كافة البٌانات والمعلومات الخاصة به والتً على الهٌئة إ -4
 المشار إلٌه على أن ٌتم تحدٌثها بصورة دورٌة منتظمة.  ىٌتضمنها ملؾ التأمٌن االجتماع

موذج رقم للنحالة التحاقه بعمل وله مدة إشتراك سابقة بتقدٌم بٌان إلى الهٌئة وفقاً  ىٌلتزم المؤمن علٌه ف -5
(4.) 
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 الفصل الثالث
 دخل االشتراك
 

 المبحث األول 
 حكمهم ىأصحاب األعمال ومن ف
 

 فً تحدٌد هذا الدخل الضوابط التالٌة: ، و ٌراعىالدخل الذي ٌختاره المإمن علٌه لالشتراك أوال : 
 .صى لهأالٌقل عن الحد األدنى ألجر االشتراك وال ٌزٌد عن الحد األق -1
 أال ٌقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأمٌنى األخٌر إذا كان قد سبق التأمٌن علٌه. -2
 أال ٌقل عن أكبر أجر أشتراك شهرى للعاملٌن لدٌه المنتفعٌن بأحكام القانون. -3
 أال ٌقل عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ اساساً لربط الضرٌبة عن السنة السابقة. -4
 ة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركٌن فً المعاش اإلضافً.أال ٌقل عن أعلى فئ -5

ثالثىة  ىبعىد مضىإلىى فئىة الىدخل األعلىى التالٌىة  ىالهٌئىة تعىدٌل دخىل االشىتراك الشىهرعلى  وٌتعٌن
 سنوات على األكثر على استمرار االشتراك بفئة الدخل األقل. 

 
   ٌجوز للمإمن علٌه طلب تعدٌل دخل اشتراكه من أول ٌناٌر:ثانٌا : 

إلى أى من فئات الدخل األعلى بشرط أن ٌكون قدد أدى كافدة المبدالػ المسدتحقة علٌده حتدى تدارٌخ  - 1
 تقدمه بطلب التعدٌل لمكتب الهٌئة المختص.

إلى فئة الدخل األقل مباشرة بعد تقدٌم طلب لمكتب الهٌئة المخدتص مرفقداً بده المسدتند الدذى ٌثبدت  - 2
ب من مصلحة الضدرائب الدذى ٌفٌدد عددم تحقٌدق أربدا  خدالل كتا)انخفاض دخله عن العام السابق 

 السنة السابقة على طلب التخفٌض(.
راك اعتباًرا تعدٌل فئة دخل االشت ى، وٌسر وٌقدم طلب تعدٌل دخل اإلشتراك فً دٌسمبر من كل عام  

 لتارٌخ تقدٌم طلب التعدٌل. ىمن أول الشهر التال
 

  :ثالثا : ٌجوز للمإمن علٌه
النظدام إلدى دخدل اشدتراكه فدً تدارٌخ  ىتراكه الفعلٌة منذ بدء اشتراكه فتعدٌل دخل مدد اشطلب   - 1

 طلب التعدٌل أو إلى أى دخل أعلى.
 التً تبدأ بالتتابع من أولى المدد إلى فئة أعلى.، تعدٌل بعض فئات اشتراكه  طلب - 2

 وفً جمٌع األحوال ٌشترط لقبول طلب التعدٌل توافرالشروط اآلتٌة:  
 .أن ٌكون قد أدى كافة المبالػ المستحقة علٌه للهٌئة حتى تارٌخ تقدٌم طلب التعدٌل -1
تقدٌم تقرٌر طبى صادرمن الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى ٌفٌد درجة لٌاقته الصحٌة بصفة عامدة  -2

 ، على أن ٌتحمل المؤمن علٌه تكالٌؾ التقرٌر الطبى. تقل تلك الدرجة عن جٌدأال على 
 :حالة طلب التعدٌل ىإمن علٌه فوٌلتزم الم  
بددأداء فددروق اإلشددتراكات ومبلددػ إضددافى بنسددبة متوسددط العائددد علددى إصدددارات الخزانددة مددن األذون       

والسندات عن إجمالى هذه الفروق وذلك اعتبداًرا مدن تدارٌخ بددء االشدتراك حتدى نهاٌدة الشدهر السدابق 
 .على تارٌخ األداء

 :بالدخل المعدل  وال ٌعتبر المإمن علٌه مشترًكا 
مدن  ىدٌدها وقبدل تحقدق واقعدة اسدتحقاق أإال إذا تم سداد هذه المبالػ خالل سنة من تارٌخ اخطاره بتح 

 المقررة بالقانون.الحقوق 
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 المبحث الثانى

 الخارجفى ن ون المصرٌوالعامل 
 
 الضوابط التالٌة: تحدٌد هذا الدخل ىف ، و ٌراعىأوال : الدخل الذي ٌختاره المإمن علٌه لالشتراك 

 .أالٌقل عن الحد األدنى ألجر االشتراك وال ٌزٌد عن الحد األقصى له -1
 أال ٌقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأمٌنى األخٌر إذا كان قد سبق التأمٌن علٌه. -2
 أال ٌقل عن أكبر أجر أشتراك شهرى للعاملٌن لدٌه المنتفعٌن بأحكام القانون. -3
 دخله السنوى المتخذ اساساً لربط الضرٌبة عن السنة السابقة.أال ٌقل عن المتوسط الشهرى ل -4
 أال ٌقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركٌن فً المعاش اإلضافً. -5

ثالثىة  ىبعىد مضىعلى الهٌئىة تعىدٌل دخىل االشىتراك الشىهري إلىى فئىة الىدخل األعلىى التالٌىة  وٌتعٌن
 لدخل األقل. سنوات على األكثر على استمرار االشتراك بفئة ا

 
    طلب تعدٌل دخل اشتراكه من أول ٌناٌر:ٌجوز للمإمن علٌه ثانٌا : 

إلى أى من فئات الدخل األعلى بشرط أن ٌكون قدد أدى كافدة المبدالػ المسدتحقة علٌده حتدى تدارٌخ  - 1
 تقدمه بطلب التعدٌل لمكتب الهٌئة المختص.

إلى فئة الدخل األقل مباشرة بعد تقدٌم طلب لمكتب الهٌئة المخدتص مرفقداً بده المسدتند الدذى ٌثبدت  - 2
صورة عقدد العمدل علدى أن تكدون موثقدة مدن القنصدلٌة المصدرٌة )انخفاض دخله عن العام السابق 

 بالخارج والتى تفٌد انخفاض أجر العامل(.
راك اعتباًرا تعدٌل فئة دخل االشت ى، وٌسر كل عاموٌقدم طلب تعدٌل دخل اإلشتراك فً دٌسمبر من 

 لتارٌخ تقدٌم طلب التعدٌل. ىمن أول الشهر التال
 

  ثالثا : ٌجوز للمإمن علٌه:
تدارٌخ  ىالنظام إلى دخدل اشدتراكه فد ىتراكه الفعلٌة منذ بدء اشتراكه فطلب تعدٌل دخل مدد اش  - 1 

 طلب التعدٌل أو إلى أى دخل أعلى.
 ل بعض فئات اشتراكه ، التً تبدأ بالتتابع من أولى المدد إلى فئة أعلى.طلب تعدٌ - 2
 وفً جمٌع األحوال ٌشترط لقبول طلب التعدٌل توافرالشروط اآلتٌة:                   
 .أن ٌكون قد أدى كافة المبالػ المستحقة علٌه للهٌئة حتى تارٌخ تقدٌم طلب التعدٌل -1
المعنٌة بالتأمٌن الصحى ٌفٌد درجة لٌاقته الصحٌة بصفة عامدة تقدٌم تقرٌر طبى صادرمن الهٌئة  -2

 ، على أن ٌتحمل المؤمن علٌه تكالٌؾ التقرٌر الطبى. تقل تلك الدرجة عن جٌدأال على 
 حالة طلب التعدٌل: ىوٌلتزم المإمن علٌه ف                  

رات الخزانددة مددن األذون بددأداء فددروق اإلشددتراكات ومبلددػ إضددافى بنسددبة متوسددط العائددد علددى إصدددا 
والسندات عن إجمالى هذه الفروق وذلك اعتبداًرا مدن تدارٌخ بددء االشدتراك حتدى نهاٌدة الشدهر السدابق 

 .على تارٌخ األداء
 وال ٌعتبر المإمن علٌه مشترًكا بالدخل المعدل :                

مدن  ىقبدل تحقدق واقعدة اسدتحقاق أدٌددها وإال إذا تم سداد هذه المبالػ خالل سنة من تارٌخ اخطداره بتح  
 المقررة بالقانون.الحقوق 
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 رابعال فصللا
 اإلشتراكات
 
 ولاأل بحثالم

 االشتراكات الممولة للنظام 
 

 حكمهم ى: أصحاب األعمال ومن ف أوال
 

 نسب االشتراك :              – 1
 كاآلتى: خة والعجز والوفاةتتحدد اشتراكات تأمٌن الشٌخو تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة:  -أ 

( 1الجىدول رقىم )% من دخل االشتراك الشدهرى الدذي ٌختداره المدؤمن علٌده مدن  21بواقع  حصة       
بتحدٌد الدخول الشهرٌة التً تإدى على أساسها اإلشىتراكات الشىهرٌة ألصىحاب األعمىال ) المرفق

 .والعاملٌن المصرٌٌن بالخارج(
 %.1بنسبة  1/1/2020سبع سنوات اعتبارا من تزاد نسب االشتراك السابقة كل 

المددؤمن علددٌهم العدداملٌن بقددرار رئددٌس مجلددس الددوزراء الددذى ٌصدددر فددً شددأن  اإلخدداللومددع عدددم  
 %.26 أال تتجاوز إجمالى نسبة االشتراكاتباألعمال الصعبة والخطرة ٌراعى 

لشامل الصادر بالقانون رقم الل بأحكام قانون نظام التأمٌن الصحى اخمع عدم اال تؤمٌن المرض :  -ب 
% مدن فئدة دخدل أو أجدر االشدتراك الشدهرى  4، تتحدد حصة المدؤمن علٌده بنسدبة  2018لسنة  2

 للمؤمن علٌه.
 

 االشتراكات الممولة للنظام
 

 النسبة من دخل االشتراك نوع التؤمٌن

 % 21 شٌخوخة وعجز ووفاة

 ××× المكافؤة

 ××× إصابات العمل

 % 04 (3) (2) (1)المرض 

 ××× البطالة

 % 25 جملة االشتراكات 

 
رة الهٌئة المعنٌة المؤمن علٌهم الذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرار من رئٌس مجلس ادا ىتدرٌجٌا عل المرض( تأمٌنباب )الري أحكام هذا تس :من القانون  17مادة  (1)

 17الصادر بالقانون رقم  ىا ألحكام قانون التأمٌن االجتماعن المرض وفق، وذلك دون االخالل بحقوق المؤمن علٌهم الذٌن انتفعوا بتأمٌ ىبالتأمٌن الصح

وتورٌدها للهٌئة بالنسبة للمؤمن علٌهم من الفئات المشار إلٌها وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد زاجراءات تحصٌل االشتراكات  7715لسنة  

 ن.( من هذا القانو2بالبندٌن ثانٌا ورابعا من المادة )
 .فى شأن تطبٌق التأمٌن الصحى على أعضاء النقابات الفنٌة  1202لسنة  888قرار الهٌئة العامة للتأمٌن الصحى رقم  (2)

 أصحاب األعمال.فى شأن تطبٌق التأمٌن الصحى على   1202لسنة 1070قرار الهٌئة العامة للتأمٌن الصحى رقم  (3)
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 قواعد تحدٌد االشتراكات: – 2
،  شدهر ٌنداٌر مدن كدل عدام ىالددخل فد كات المستحقة خالل سنة مٌالدٌة على أسدـاستحسب االشترا -أ 

وإذا كان بداٌة العمل أو مزاولة النشاط بعد شهر ٌناٌر فتحسدب االشدتراكات علدى أسداس دخدل شدهر 
 ثم ٌعامل بعد ذلك على األساس المتقدم. ىولة النشاط وذلك حتى ٌناٌر التالبداٌة العمل أو مزا

ق االشددتراكات عددن الشددهر الددذي تبدددأ فٌدده الخدمددـة إال إذا كددان شددهراً كددامالً و تسددتحق ال تسددتح -ب 
وإذا كان شهر بداٌىة الخدمىة هىو ذاتىه شىهر االشتراكات كاملًة عن الشهر الذي تنتهً فٌه الخدمة ، 

 النهاٌة تحسب عنه االشتراكات كاملة .
 .ىة عن مدة التجنٌد اإللزامالمستحقٌعفى المؤمن علٌه وصاحب العمل من االشتراكات  -ج 
 

 المعاش االضافى: – 3
ٌلتددزم بهددا %  10بواقددع  حصددةتتحدددد االشددتراكات الشددهرٌة فددً نظددام المعدداش اإلضددافً علددى أسدداس  

بدداقً دخددل المددؤمن علٌدده الزائددد عددن الحددد األقصددى لدددخل االشددتراك وبمددا ال ٌجدداوز مددن  المددؤمن علٌدده
 % من الحد األقصى لدخل االشتراك.100

 
 

 ن بالخارجون المصرٌو: العامل نٌاثا
 

 نسب االشتراك :              – 1
 كاآلتى: تتحدد اشتراكات تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة

 المرفق (1الجدول رقم )% من دخل االشتراك الشهرى الذي ٌختاره المؤمن علٌه من 21بواقع  حصة
ات الشىهرٌة ألصىحاب األعمىال والعىاملٌن بتحدٌد الدخول الشهرٌة التً تإدى على أساسىها اإلشىتراك)

 .المصرٌٌن بالخارج(
 %.1بنسبة  1/1/2020تزاد نسب االشتراك السابقة كل سبع سنوات اعتبارا من 

المدؤمن علدٌهم العداملٌن باألعمدال بقرار رئٌس مجلس الوزراء الذى ٌصدر فً شدأن  اإلخاللومع عدم 
 %.26 االشتراكاتأال تتجاوز إجمالى نسبة الصعبة والخطرة ٌراعى 

 
 االشتراكات الممولة للنظام

 

 النسبة من دخل االشتراك نوع التؤمٌن

 % 21 شٌخوخة وعجز ووفاة

 ××× المكافؤة

 ××× إصابات العمل

 ××× المرض

 ××× البطالة

 % 21 جملة االشتراكات 

 
 قواعد تحدٌد االشتراكات: – 2

،  ة على أسدـاس الددخل فدً شدهر ٌنداٌر مدن كدل عدامتحسب االشتراكات المستحقة خالل سنة مٌالدٌ -أ 
وإذا كان بداٌة العمل أو مزاولة النشاط بعد شهر ٌناٌر فتحسدب االشدتراكات علدى أسداس دخدل شدهر 

 ثم ٌعامل بعد ذلك على األساس المتقدم. ىولة النشاط وذلك حتى ٌناٌر التالبداٌة العمل أو مزا
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بدددأ فٌدده الخدمددـة إال إذا كددان شددهراً كددامالً و تسددتحق ال تسددتحق االشددتراكات عددن الشددهر الددذي ت -ب 
وإذا كان شهر بداٌىة الخدمىة هىو ذاتىه شىهر االشتراكات كاملًة عن الشهر الذي تنتهً فٌه الخدمة ، 

 النهاٌة تحسب عنه االشتراكات كاملة .
 

 المعاش االضافى: – 3
ٌلتددزم بهددا %  10بواقددع  حصددةعلددى أسدداس  ىنظددام المعدداش اإلضدداف ىتتحدددد االشددتراكات الشددهرٌة فدد 

دخددل المددؤمن علٌدده الزائددد عددن الحددد األقصددى لدددخل االشددتراك وبمددا ال ٌجدداوز  ىبدداقمددن  المددؤمن علٌدده
 % من الحد األقصى لدخل االشتراك.100

 
 المبحث الثانى

 اجراءات أداء االشتراكات
 

  : أصحاب األعمال ومن فً حكمهمأوال
 

 المواعٌد المحددة قرٌن كل منها: ىها فبٌان ىالمإمن علٌهم المبالغ اآلت ىٌإد - 1
اإلشتراكات المستحقة عن الشهر بما فً ذلدك االشدتراكات المسدتحقة عدن المعداش اإلضداف ى حسدب  -أ 

 لشهر االستحقاق. ى، وذلك من أول الشهر التال االحوال
 أول الشهر المستحق عنه القسط.  ىعن المبالػ المتأخرة وذلك ف األقساط المستحقة -ب 

( ٌسدتحق مبلدػ إضدافى شدهرى عدن مددة 1فً حالة التأخٌر فً أداء أى مدن المبدالػ المشدار إلٌهدا فدً البندد ) - 2
متوسدط  ىبنسدبة تسداو ى، وٌحسدب المبلدػ االضداف التأخٌر من تارٌخ وجوب األداء حتى نهاٌة شدهر السدداد

ٌتعدٌن فٌده سدداد المبدالػ  ىذالشدهر السدابق للشدهر الد ىات الخزانة من االذون والسندات فالعائد على اصدار
 %( .2مضافا الٌه ) 

 إذا تم السداد خالل خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ وجوب األداء. ىٌتم االعفاء من المبلػ االضاف - 3
 
 

 الخارجفى ن ون المصرٌو: العامل نٌاثا
 

 المواعٌد المحددة قرٌن كل منها: ىبٌانها ف ىالمإمن علٌهم المبالغ اآلت ىٌإد -1
ذلدك االشدتراكات المسدتحقة عدن المعداش اإلضداف ى حسدب  ىشتراكات المستحقة عن الشهر بما فاإل -أ 

 لشهر االستحقاق. ى، وذلك من أول الشهر التال االحوال
 عن المبالػ المتأخرة وذلك فً أول الشهر المستحق عنه القسط.  األقساط المستحقة -ب 

( ٌسدتحق مبلدػ إضدافى شدهرى عدن مددة 1البندد ) ىشدار إلٌهدا فداء أى مدن المبدالػ المأد ىحالة التأخٌر ف ىف - 2
متوسدط  ىبنسدبة تسداو ى، وٌحسدب المبلدػ االضداف التأخٌر من تارٌخ وجوب األداء حتى نهاٌة شدهر السدداد

العائد على اصدارات الخزانة من االذون والسندات فً الشدهر السدابق للشدهر الدذي ٌتعدٌن فٌده سدداد المبدالػ 
 .%( 2مضافا الٌه ) 

 إذا تم السداد خالل خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ وجوب األداء. ىٌتم االعفاء من المبلػ االضاف - 3
ا تبًعددا الختٌدداره - 3 ًٌ ، وال ٌعتبددر أداء  ٌجددوز للمددؤمن علٌدده سددداد االشددتراكات مقدددما كددل سددتة أشددهر أو سددنو

جٌددة السددتحقاق الحقددوق االشددتراكات عددن مدددة تالٌددة للشددهر المسددتحق عندده االشددتراك اسددتكمال للمدددة المو
 التأمٌنٌة المقررة بالنظام.
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 : قواعد عامة ثالثا
 

 الوفاء باالشتراكات والمبالغ المستحقة للهٌئة بإحدى الطـرق اآلتٌة: ٌكون - 1
 التحوٌالت المصرفٌة واإللكترونٌة.  -أ 

 كروت اإلئتمان.  -ب 
 من الهٌئة.اإلٌداع لدى البنك بحساب الهٌئة بموجب إذن تورٌد صادر  -ج 
 الشٌك، على أن ٌكون معتمد بالنسبة للقطاع الخاص.  -د 

 نقداً بالنسبة للمبالػ التً ال تجاوز قٌمتها خمسمائة جنٌه. -ه  
علدى أن  ىتحصدٌل اشدتراكات التدأمٌن االجتمداعوٌجوز للهٌئة اإلتفاق مدع الجهدات المختلفدة والبندوك ل

دة فور تحصٌلها إلى الهٌئدة وذلدك وفقداً لاتفداق المبدرم تقوم هذه الجهات بتورٌدها فً مواعٌدها المحد
 فً هذا الشأن.

مسدتحقة لهدا علدى أصددحاب ( السدابق ٌجدوز للهٌئدة قبدول أداء المددٌونٌات ال2مدع عددم اإلخدالل بالبندد ) - 2
 من طرق األداء بخالؾ األداء النقدى. ىاألعمال بأ

 : ىٌئة وفقاً لما ٌللغ المـقررة للهٌتحدد تارٌخ سداد االشتراكات والمبا  - 3
 تارٌخ اإلضافة لحساب الهٌئة بالنسبة للتحوٌالت المصرفٌة واإللكترونٌة.  -أ 
 حالة الوفاء باإلٌداع فً البنك. ىتارٌخ اإلٌداع بحساب الهٌئة ف - ب
 تارٌخ ورود الشٌك قابالً للصرؾ للهٌئة. -ج 
 ة. تارٌخ إٌصال السداد فً حالة الوفاء نقداً بخزٌنة الهٌئ -د 

 وذلك مع عدم اإلخالل بالقواعد واالجراءات الواردة بالالئحة المالٌة للهٌئة. 
 ٌهمل كسر الجنٌه فى إجمالى المبالػ التً ٌلتزم صاحب العمل بأدائها. - 4
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  الفصل الخامس
 األقساط
 
 األول المبحث

 تقسٌط المبالغ المستحقة
 

 ً حكمهم: أصحاب األعمال ومن ف أوال
 

 علٌه طلب تقسٌط المبالػ المستحقة علٌه على أقساط شهرٌة. للمؤمن  -1
ال ٌخل قرار التقسٌط بأحقٌة الهٌئة فً تحصٌل مبدالػ إضدافٌة علدى االشدتراكات المسدتحقة علدى صداحب  -2

د متوسدط العائد ىبنسبة تسداو ىوٌحسب المبلػ االضافالعمل من تارٌخ وجوب أدائها حتى تارٌخ السداد ، 
ٌتعٌن فٌه سداد المبالػ مضافا  ىالشهر السابق للشهر الذ ىات فذون والسندعلى اصدارات الخزانة من األ

 %( .2إلٌه ) 
 لقرار ٌصدر من رئٌس الهٌئة فً هذا الشأن.تتحدد السلطة المختصة بالتقسٌط وفقاً  - 3
 
 

 ن بالخارجون المصرٌو: العامل ثانٌا
 

 حكمهم(. ىن فومفئة أصحاب األعمال مثل ثانٌا )
 

 
 الثانى بحثالم

 معاملة األقساط
 

فدً حالدة اسدتحقاق المعداش للعجدز أو  ( المرافىق للقىانون4للجدول رقىم )تسقط األقساط المحسوبة وفقاً  - 1
قسداط الوفاة ، وٌقتصر ذلك علدى األقسداط المسدتحقة اعتبداراً مدن تدارٌخ ثبدوت العجدز أو الوفداة دون األ

هدذه الحالدة  ىاً أو تعوٌضداً عنده ، وفدال ٌستحق عنهدا المدؤمن علٌده أجدر ىالت المؤجل سدادها عن المدد
ٌخصم القسط كامالً من معاش المؤمن علٌه إلى حٌن إستٌفاء هذه األقساط أو مدن مسدتحقات المسدتحقٌن 

 عنه فً حالة وفاته بنسبة المنصرؾ من أنصبتهم بما ال ٌجاوز الربع.
  ىجمٌدددددددع الحددددددداالت التددددددد ىى المدددددددؤمن علٌددددددده فدددددددقسددددددداط المسدددددددتحقة علدددددددٌوقدددددددؾ سدددددددداد األ - 2

ال ٌستحق عنها أجراً أو تعوٌضاً عن األجر ، وٌستأنؾ السداد فور إستحقاق األجدر وتدزاد مددة التقسدٌط 
 بقدر المدة التً أوقؾ فٌها سداد األقساط.

ن عد صداحب العمدل السدابق ، وال ٌسدتحق ىفٌده الخدمدة لدد ىالقسط كامالً عن الشهر الذي تنتهدٌستحق  - 3
 صاحب العمل الجدٌد إال إذا كان شهراً كامال. ىالشهر الذي تبدأ فٌه الخدمة لد
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 الفصل السادس 
 هٌئةضمانات تحصٌل حقوق ال

 
ٌكون للمبالػ المستحقة للهٌئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتٌاز على جمٌع أموال المدٌن من منقول  - 1

لػ بطرٌق الحجـز ، وللهٌئة حـق تحصٌل هذه المبا ئٌةوعقار، وتستوفى قبل المصروفات القضا
المبٌنة ، وٌجوز لها تقسٌط المبالػ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط واألوضاع ى اإلدار

 األقساط(.) بالفصل الخامس
لسداد  ٌجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن علٌه أو صاحب المعاش أو المستفٌدٌن لدى الهٌئة - 2

 ما تجمد للهٌئة من مبالػ على صاحب الشأن. 
ٌكون للهٌئة خصم ما ٌكون قد استحق على المؤمن علٌه أو صاحب المعاش من مبالػ قبل وفاته من  - 3

  إجمالى الحقوق التأمٌنٌة للمستفٌدٌن تقسم بٌنهم بنسبة ما ٌصرؾ لكل منهم.
 تحقة علً المؤمن علٌه والقٌمة الحالٌة لألقساطإال بعد أداء المبالػ المس المبكرال ٌتم صرؾ المعاش  - 4

 . ٌصدر به قرار من رئٌس الهٌئةوفقاً للجدول الذي 
 كات ومتجمد المبالػ المستحقة لها.ٌكون للهٌئة الحجز على أجر المؤمن علٌه لسداد متجمد االشترا - 5
ٌكون ، و ٌع مستحقات الهٌئةٌد كانت ، جم ىأ ىمٌع عناصرها المادٌة والمعنوٌة فتضمن المنشأة ، بج - 6

الخلؾ مسئوالً بالتضامن مع أصحاب األعمال السابقٌن سواء كانوا ُمالًكا أو مستأجرٌن للعٌن محل 
 النشاط عن الوفاء بجمٌع االلتزامات المستحقة علٌهم.

اإلرث أو الؽٌر بالبٌع أو باإلدماج أو بالوصٌة أو ب ىالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلعلً أنه فً ح     
 ، فتكون مسئولٌة الخلؾ فً حدود قٌمة ما آل إلٌه. بالنزول أو بؽٌر ذلك من تصرفات

وال ٌحول دون دفع المسئولٌة وفقاً لما سبق سوى تقدٌم من آلت إلٌه المنشاة أو العٌن شهادة صادرة من      
المنشأة فى التارٌخ الذى  الهٌئة فى تارٌخ سابق على التعامل على المنشأة تثبت عدم وجود مدٌونٌة على

 آلت إلٌه المنشأة أو العٌن.
، وذلك للمإمن  ٌشترط لصرف الحقوق التؤمٌنٌة أداء االلتزامات المقررة وفًقا ألحكام هذا القانون - 7

 علٌهم من الفئات:اآلتٌة :
 حكمهم. ىفئة أصحاب األعمال ومن ف ثانٌا :       
 بالخارج.فئة العاملٌن المصرٌٌن  ثالثا :       
 فئة العمالة ؼٌر المنتظمة. رابعا :      
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 الجداول المرفقة بمشروع الالئحة التنفٌذٌة للقانون

 
 معدل (1جـدول رقـم )

 بتحدٌد الدخول الشهرٌة التً تإدى على أساسها اإلشتراكات الشهرٌة
 ألصحاب األعمال والعاملٌن المصرٌٌن بالخارج

 

 )جنٌه(ىراك الشهردخل اإلشت الشرٌحة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

01 1000 - - - - - - - 

02 1100 - - - - - - - 

03 1200 1200 - - - - - - 

04 1300 1300 - - - - - - 

05 1400 1400 1400 - - - - - 

         

06 1500 1500 1500 - - - - - 

07 1600 1600 1600 - - - - - 

08 1700 1700 1700 1700 - - - - 

09 1800 1800 1800 1800 - - - - 

10 1900 1900 1900 1900 - - - - 

         

11 2000 2000 2000 2000 2000 - - - 

12 2100 2100 2100 2100 2100 - - - 

13 2300 2300 2300 2300 2300 2300 - - 

14 2600 2600 2600 2600 2600 2600 - - 

15 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000  

         

16 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

17 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

18 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 

19 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

20 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 

         

21 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 

22 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 

23 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 

24 - 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 

25 - - 9400 9400 9400 9400 9400 9400 

         

26 - - - 10900 10900 10900 10900 10900 

27 - - - - 12600 12600 12600 12600 
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 )جنٌه(ىراك الشهردخل اإلشت الشرٌحة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

28 - - - - - 14500 14500 14500 

29 - - - - - - 16700 16700 

30 - - - - - - - 19300 

 
 مالحظات:

 ، ألجر االشتراك ىالحد االقص ىٌناٌر من كل عام بقٌمة الزٌادة فأول  ىتضاؾ شرٌحة جدٌدة ف -1
 جنٌه.وٌجبر كسر المائة 

تقل عن الحد األدنى ألجر اإلشتراك التأمٌنى وفقاً ألحكام  ىؽى تباعاً فئات دخل اإلشتراك التتل -2
 القانون.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        2220 نوفمبرالتؤمٌنات االجتماعٌة                                                               ىمذكرات ف        
    بعد المائة الرابعة والعشرونالمذكرة       

 محمد حامد الصٌاد                                  على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم  ىالتؤمٌن اإلجتماعنظام 
                     w: www.elsayyad.net                        21/23                              خارجفى الن ون المصرٌووالعامل

 
 أمثلة تطبٌقٌة

 ( :1مثال رقم )
عتبارا" إوكان قد بدأ  نشاطه  12/1/2020عماله فى  عنو هعنتقدم صاحب عمل بالمستندات لاشتراك 

 .تقدم لسداد المبالػ المستحقة علٌه  10/7/2020وبتارٌخ  ، 2020 ٌناٌرأول  من
 جنٌه . 10000مطلوب تحدٌد هذه المبالغ بفرض أن أجر االشتراك الشهرى 

 فى هذه الحالة ٌلتزم صاحب العمل بأداء المبالػ اآلتٌة :
  2020 ٌونٌوإلى   2020ٌناٌر االشتراكات الشهرٌة عن المدة من  – 1      

 جنٌه 60000=  شهور 6×  10000=                                     
 متوسط اصدارات الخزانة من األذون والسنداتبفرض أن )شهري مبلػ إضافى %  12/  18 – 2

 الشهور التى انتهت مهلة األداء بالنسبة لها :كل من عن ، ( % سنوٌا 18
 

 شهر االستحقاق
تارٌخ 
 االستحقاق

هاء مهلة تارٌخ انت
 األداء

مدة التؤخٌر حتى 
10/7/2020 

 شهور 6 15/02/2020 1/02/2020  2020ٌناٌر    

 شهور 5 15/03/2020 1/03/2020  2020فبراٌر  

 شهور 4 15/04/2020 1/04/2020  2020مارس  

 شهور 3 15/05/2020 1/05/2020  2020أبرٌل   

 شهر 2 15/06/2020 1/06/2020  2020ماٌو    

 - 15/07/2020 1/07/2020  2020ٌونٌو   

 
 مالحظات :

على أساس المدة من تارٌخ  2020 ماٌوحتى  2020ٌناٌر   تم حساب مدة التأخٌر عن الشهور من  –أ 
 ( وذلك إلنتهاء مهلة األداء لكل من هذه الشهور. 2020ٌولٌو االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء ) 

قبل تارٌخ انتهاء  10/07/2020حٌث أن األداء   2020لشهر ٌونٌو    ال ٌوجد مدة تأخٌر بالنسبة –ب 
 ( . 15/07/2020مهلة السداد عن هذا الشهر )

 كما ٌلى :%  12/  18وٌتم تحدٌد المبلػ اإلضافى      
     

 االشتراك الشهري عن شهر
 جنٌه

 نسبة المبلغ اإلضافً
% 

 المبلغ اإلضافً عدد شهور التؤخٌر
 جنٌه

 900  6 % 12/  18 10000  2020ٌناٌر    

 750  5 % 12/  18 10000  2020فبراٌر  

 600  4 % 12/  18 10000  2020مارس  

 450  3 % 12/  18 10000  2020أبرٌل   

 300  2 % 12/  18 10000  2020ماٌو    

 - - - 10000  2020ٌونٌو   

 3000 20  60000 اإلجمالً

 
 مالحظة:

ه ٌمكن استخدام طرٌقة المتوالٌة العددٌة فى حساب إنهذه الحالة ، ف ىثابت ف ىراك الشهرنظرا" ألن االشت
 : ىوذلك كما ٌل ىالمبلػ اإلضاف
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 عدد الشهور المتأخرة ×  مدة التأخٌر عن الشهر األول + مدة التأخٌر عن الشهر األخٌر% ×  12/  18× االشتراك الشهرى 

2  

                  
 جنٌه  3000=           5×   2+  6 ×%  12/  18×  00010=     

                                           2 
 
 : 10/07/2020إجمالى المبالػ الواجب أداؤها فى  – 3

 جنٌه 60000.00 = (1) االشتراكات الشهرٌة من البند –أ
   جنٌه      00.3000 = (2) % مبلػ إضافى من البند 51. –ب
 جنٌه  63000.00              ىالاإلجم

 
 ( 2مثال رقم )

  2020ٌندداٌر لالشددتراكات المسددتحقة مددن  20/07/2020بفددرض أن تددارٌخ السددداد فددى المثددال السددابق كددان 
 .2020ٌونٌو 

 2020إلى ٌونٌو   2020ٌناٌر االشتراكات الشهرٌة عن المدة من  -1
 جنٌه 60000=  6×  10000=  

 ى عن الشهور التى انتهت مهلة األداء بالنسبة لها مبلػ إضاف%  12/  18 –2
 

 شهر االستحقاق
تارٌخ 
 االستحقاق

تارٌخ انتهاء مهلة 
 األداء

مدة التؤخٌر حتى 
20/2/2018 

 شهور 6 15/02/2020 1/02/2020  2020ٌناٌر    

 شهور 5 15/03/2020 1/03/2020  2020فبراٌر  

 رشهو 4 15/04/2020 1/04/2020  2020مارس  

 شهور 3 15/05/2020 1/05/2020  2020أبرٌل   

 شهر 2 15/06/2020 1/06/2020  2020ماٌو    

 شهر 1 15/07/2020 1/07/2020  2020ٌونٌو   

 
 مالحظة :

على أساس المدة من تارٌخ 2020إلى ٌونٌو   2020ٌناٌر تم حساب مدة التأخٌر عن الشهور من 
 ( وذلك إلنتهاء مهلة األداء لكل من هذه الشهور.2020ولٌو   ٌاالستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء )

 كما ٌلى :%  12/  18وٌتم تحدٌد المبلػ اإلضافى 
 

 االشتراك الشهري عن شهر
 جنٌه

 نسبة المبلغ اإلضافً
% 

 المبلغ اإلضافً عدد شهور التؤخٌر
 جنٌه

 900 شهور 6 % 12/  18 10000  2020ٌناٌر    

 750 شهور 5 % 12/  18 10000  2020فبراٌر  

 600 شهور 4 % 12/  18 10000  2020مارس  

 450 شهور 3 % 12/  18 10000  2020أبرٌل   

 300 شهر 2 % 12/  18 10000  2020ماٌو    

 150 شهر 1 % 12/  18 10000  2020ٌونٌو   
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 3150   60000  اإلجمالً

 
 مالحظة:

الحالة ، فإنه ٌمكن استخدام طرٌقة المتوالٌة العددٌة فى حساب نظرا" ألن االشتراك الشهري ثابت فً هذه 
 : ىوذلك كما ٌل%  12/  18ألـ 
 

 عدد الشهور المتأخرة ×  مدة التأخٌر عن الشهر األول + مدة التأخٌر عن الشهر األخٌر× %  12/  18× االشتراك الشهرى 
2  

                  
 اجنٌه  3150=              6 ×  1+  6× %  12/  18×  1000=     

                                         2 
 
 : 20/07/2020إجمالى المبالػ الواجب أداؤها فى  – 3

 جنٌه 60000.00 = (1) االشتراكات الشهرٌة من البند –أ
   اجنٌه      00.3150 = (2) % مبلػ إضافى من البند 51. –ب

 هاجنٌ   63150.00              ىاإلجمال
 
 


