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تقديم
نتناول بهذه المذكرة القواعد المنظمة لـ :
 مواعيد تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية  ،ومواعيد المنازعة ضمانات تحصيل حقوق هيئة التأمين االجتماعى ميعاد تقادم حقوق الهيئة لدى الغيرونشير إل أنه تم االعتماد ف شأن تحديد القواعد المنظمة لتلك الموضوعات عل المبادىء
الت استقر عليها قضاء محكمة النقض .
ونتناول في هذه الموضوعات علي النحو التالي :
المبحث االول  :ميعاد تقيدم طلب الصرف وميعاد المنازعة
المطلب االول  :ميعاد تقديم طلب
المطلب الثان  :ميعاد وجوب صرف الهيئة للحقوق التأمينية والجزا على تأخير
الصرف
المطلب الثالث  :ميعاد المنازعة
المبحث الثان  :ضمانات تحصيل حقوق الهيئة
أوال  :حق االمتياز .
ثانيا  :حق الحجز االدارى
ثالثا  :تضامن اصحاب االعمال فى ادا مستحقات الهيئة .
رابعا  :تقسيط المبالغ المدين بها صاحب العمل .
خامسا  :الحجز على الحقوق التأمينية الصحاب الشأن .
المبحث الثالث  :ميعاد تقادم حقوق الهيئة لدى الغير
المطلب االول  :ميعاد التقادم
المطلب الثان  :اسباب قطع ميعاد التقادم
المطلب الثالث  :تطبيقات الحكام المادتين 511و  516من قانون التأمين االجتماعى

وهللا الموفق والهادى إل سواء السبيل ،،

محمد حامد الصياد

ليلي محمد الوزيري
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وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)
رئيس صندوق التأمين االجتماعي
للعاملين بالحكومة (سابقا)

مستشار التأمين االجتماعي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمين والمعاشات (سابقا)
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المبحث األول
ميعاد تقديم طلب الصرف
وميعاد المنازعة
المطلب األول
ميعاد تقديم طلب الصرف

()0

تناولت المواد المقررة للحقوق التى يكفلها قانون التأمين االجتمااعى تااريا اساتحقاق كال منهاا ،
ومن هذا التاريا يبدأ تقادم الحق .
فقد نصت المادة  55من القانون المشبار اليبه علبي " يساتحق المعااأ أعتبااران مان أول الشاهر
الذى نشأ فيه سبب االستحقاق  ،ويستحق المعاأ لتوافر الحالة المنصاو عليهاا فاى البناد ()1
من المادة  51من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف  ،وفى حالة عدم تقديم طلاب الصارف
حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أوثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة  ،فيستحق هذا المعاأ
أعتباران من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها "
وتضمنت الفقرة الثالثة مبن المبادة  00منبه " وإساتثنا مان حكام الفقارة الساابقة يجاوز للماؤمن
عليه بعد انتها خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبادا الربباة فاى حسااب مادد ساابقة علاى
مدة اشتراكه األخيرة ،وبمراعاة أحكاام الماادة ( )43وذلا فاى حادود المادة المطلوباة الساتحقاق
المعاأ ،وتؤدى المبالغ المستحقة عنهاا دفعاة واحادة ،ويساتحق المعااأ إعتبااران مان أول الشاهر
التالى ألدا هذه المبالغ "
القواعد المنظمة لميعاد تقديم طلب الصرف :
 - 5يجب تقديم طلب صرف اى من الحقوق التأمينية فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريا
الذى نشأ فيه سبب االستحقاق .
 - 2تحسب مدة التقادم بالتقويم الميالدى عمال بالقواعد العامة المقررة بالماادة ( )7مان القاانون
المدنى .
ن
 - 4لم يشترط القانون شكال معيناا لطلاب الصارف  ،ولاذل قضاى باان إعاالن الهيئاة بصاحيفة
دعوى المطالبة بالمستحقات خالل الميعاد يتحقق به معنى الطلب الذى قصده المشرع
 - 3مطالبة صاحب الشأن بأى مان الح قاوق التاى يكفلهاا لاه قاانون التاأمين تشامل بااقى الحقاوق
التااى يقررهااا لااه  ،بمعنااى أن المطالبااة بااأى حااق منهااا يقطااع سااريان التقااادم بالنساابة لباااقى
الحقوق .
 - 1تقديم احد المستحقين بطلب صارف حقوقاه فاى الميعااد يقطاع ساريان التقاادم بالنسابة لبااقى
المستحقين .

________________________________

( )5ماادة  530ماان قااانون التااأمين االجتمااعى معدلااة بالقااانون رقاام  540لسنة  2002ويعمل بالتعديل اعتبارا من  52يونيو 2002
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الحاالت الت يقدم فيها الطلب بعد الميعاد  ،يتبع ف شأنها ما يأت :
 - 0المعاش :
يصرف اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فياه طلاب الصارف بااضاافة إلاى قيماة المعاشاات
المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريا تقديم طلب الصرف .
( )0
 - 5باق الحقوق التأمينية:
يتم صرفها إذا لم يكن قد انقضى على تاريا استحقاقها خمس عشرة سنة .
وإذا كببان تبباريت اسببتحقاق أى مببن هببذه الحقببوق قبببل 05يونيببو سببنة  ( 5330تاااريا العماال
بالقانون رقم  ، ) 2002/540ولم ينقض على هذا التاريا خمس سنوات فإناه يسارى فاى شاأنه
ميعاد التقادم خمس عشرة سنة تحسب من تاريا االستحقاق ( مادة  7من القانون المدنى).
واستنادا للسلطة التى كانت مخولة للوزير بالتجاوز عن االخالل بالميعاد الساباب مباررة بالماادة
 530قباال التعااديل فقااد صاادر منشااور وزياار الماليااة بسااريان ميعاااد التقااادم الجديااد فااى شااأن تل ا
الحقوق  ،واستنادان لن المادة  2/7من القاانون المادنى يحساب ميعااد التقاادم الجدياد مان تااريا
تكامل عناصر الواقعة المنشئة للحق .
ما يتبع ف حالة توقف صرف المعاش :
يوقف صرف المعاأ الذى ال يصرفه صاحب الشأن لمدة سنتين.فى حالاة تقادم صااحب الشاأن بطلاب اعاادة الصارف  ،يعااد صارف المعااأ باالضاافة الاىكامل ما تجمد لحسابه خالل فترة التوقف عن الصرف .
المطلب الثان
ميعاد وجوب صرف الهيئة للحقوق التأمينية
والجزاء عل تأخير الصرف
رببة من المشرع االكيدة فى سرعة صرف الحقوق التأمينية ألربابها لماا لهاا مان صالة أساساية
بأسباب معيشتهم  ،ولما تنطوى عليه سرعة صرف المعاشات والتعويضات لمستحقيها من أهمية
بالغة فى تحقيق الهدف الذى تغياه المشرع من نظاام التاأمين االجتمااعى  ،حادد ميعاادان للصارف
وجزا ا على مخالفته  ،وتنظم المادة  000من قانون التأمين قواعده كما يل :
ميعاد وجوب صرف الهيئة للحقوق التأمينية :
تلتاازم الهيئااة التأمينيااة بااان تتخااذ ماان الوسااائل مااا يكفاال ساارعة تقاادير المعاشااات والتعويضااات
وصرفها خالل ميعاد أقصاه أ ربعة اساابيع مان تااريا تقاديم أصاحاب الشاأن طلباا باذل مشافوعا
بالمستندات التى يحددها قرار وزير التأمينات الصادر ببيانها .
الجزاء عل تأخير الصرف :
 - 5اذا تراخت الهيئة فى صرف الحقوق التأمينية وتجاوز تاريا الصارف الميعااد المشاار الياه
كان من حق الماؤمن علياه أو المساتحقين مطالبتهاا بهاذه الحقاوق مضاافا إليهاا جازا ان مالياا
مقداره  %5من قيمتها عن كل شهر يتأخر فياه الصارف عان الميعااد المحادد وذلا بماا ال
يجاوز الجزا أصال المساتحقات ذلا ألن تقاااااديم طلاااااب الصااااارف مشااااافوعا بمساااااتندات
الصاارف يكفااى لقيااام التزامهااا بالصاارف خالل الميعاد المحدد .
( )5منشور وزارة التأمينات رقم  2لسنة 2050
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تلتاازم الهيئااة التأمينيااة باااأدا الجاازا المااالى إن هااى تراخااات فااى الصاارف بعااد اساااتيفا
المسااتندات المطلوبااة ولااو كااان الحااق المطالااب بااه محاال ناازاع منهااا وذلا علااى أساااس ان
الجااازا الماااالى مااارتبط بتراخاااى الهيئاااة فاااى أدا المعاشاااات والتعويضاااات بعاااد اساااتيفا
المستندات.
عدم تقديم المستندات المطلوبة للصرف إلى الهيئة وتقديمها لادى نظار الادعوى ال يقاوم باه
الحق فى التعويض الجزا المالى  ،ويجوز للمحكماة القضاا باه مان تااريا صادور الحكام
الذى يحدد نهائيا مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين .
اذا ما نازعت الهيئة التأمينية فى صرف المعاأ او التعويض فإن استحقاق الجزا الماالى
عن التأخير فى الصرف اليبدأ إال من تاريا رفع الدعوى القضائية وحتى السداد .
لجااان فحا المنازعااات المشااكلة طبقااا للمااادة  517ماان قااانون التااأمين االجتماااعى مناااط
اختصاصها المنازعات التى تنشأ بين الهيئة والمؤمن عليهم والمستحقين المرتطبة بحقوقهم
التأمينية وباين الهيئاة وأصاحاب األعماال فاى حسااب االشاتراكات  ،ونسابة الاـ  %5مقابال
التااأخير فااى الصاارف تختلااف عاان حقااوق المااؤمن علاايهم لاادى الهيئااة كمااا تختلااف عاان
االشااتراكات التااى يلتاازم أصااحاب األعمااال بأدائهااا وهااذه اللجااان ليساات هيئااات إداريااة ذات
اختصا قضائى وبالتالى فال يلزم القتضاا الجازا الماالى ( الاـ )%5أن يكاون قاد سابق
عرضه على تل اللجان قبل اللجو للقضاا للمطالباة باه ( نقاض مادنى رقام  2021لسانة
 12ق جلسة .)5227/4/6
حق المؤمن عليه أو المستحقين فى التعويض ااضافى بواقع  %5شهريا عن تأخير الهيئة
فى صرف مستحقاتهم ـ م  535من قانون التأمين االجتماعى ـ قاصر على تأخر الهيئة فى
تقدير المعاشات او التعويضات وصرفها لهم عند خروج المؤمن عليهم نهائيا عن نطاق
تطبيق قانون التأمين االجتماعى ال بما يستجد من منازعات تالية بينهم وبين الهيئة بعد
ربط المعاأ علة ذل ان ما دعى الشارع إلى تقرير هذا الجزا رببة فى سرعة صرف
الحقوق التأمينية لما لها صلة أساسية بأسباب معيشة المؤمن عليه والمستحق من هذه العلة
ي وجب الستحقاق الجزا الربط بين سريان الجزا المالى منذ ثبوت التزام الهيئة بادا تل
الحقوق وبين قيام موجبه فى استمرار تراخيها فى صرفها ألربابها وهو ما ينتفى مبرره
بعد ربط المعاأ ( نقض مدنى  3147لسنة  65ق فى . ) 5227/4/4
المطلب الثالث
ميعاد المنازعة

تقرر المادة  005من قانون التأمين االجتماع انه ال يجوز المطالبة بتعديل الحقوق المقررة
فى القانون بعد انقضا سنتين من تاريا االخطار بربط المعاأ بصفة نهائية أو من تاريا
الصرف بالنسبة لباقى الحقوق  ،وذلك فيما عدا الحاالت االتية :
 -5حالة اعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته أذا أصيب باصابة
تالية ( م  16من قانون التأمين ) .
 – 2حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفح الطبى للمؤمن عليه المصاب بإصابة عمل من
( م  12من قانون التأمين ) .
 – 4حالة طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذا ألحكام قانون الحق او حكم
قضائى نهائى  ،وبديهى أن الحكم القضائى النهائى المعنى هو الحكم الصادر لغير
صاحب الشأن فى حالة مماثلة .
 – 3حالة وقوع أخطا مادية فى الحساب عند التسوية .
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حددت اللجنة الدائمة للتشريع التأمين بمذكرتها رقم  000بتاريت 5335/00/03
اإلستثناءات الت ال تتحصن الحقوق التأمينية ف حالة توافر إحداها فيما يل :
 - 5حاالت طلب إعادة تسوية الحقاوق التأمينياة بالزياادة نتيجاة تساوية تمات بناا علاى قاانون أو
حكم قضائى.
 - 2حاالت األخطا المادية التى تقع فى الحساب سوا بالزيادة أو النقصان .
 - 4حاااالت األخطااا التااى تتكشااف نتيجااة مراجعااة األجهاازة الرقابيااة مثاال الجهاااز المركاازى
للمحاسبات.
 - 3الحاالت التى يحصل فيها المؤمن عليه على الحق نتيجة بأ من جانبه .
 - 1الحاالت التى ال يكون لصاحب الشأن فيها األحقية فى أصل المعاأ .
يراعي أن الخطاب ف شأن عدم جواز رفع الدعوى لتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين
موجه إلى الهيئة التأمينية وأصحاب الشان على حد سوا وذل لورود الن عاما ومطلقا فال
يجوز تخصيصه بغير مخص .
وفيما يل المبادىء الت استقر عليها القضاء ف هذا الميعاد :
 - 5مدة المنازعة فى الحقوق التأمينية التى تحددها المادة  532من قانون التأمين االجتماعى
هى مدة تقادم من نوع خا يمتنع بعدها المنازعة فى قيمة الحقوق التأمينية  ،وهو تقادم
فرضه المشرع العتبارات من المصلحة العامة هى مال مة استقرار االوضاع التى تنشأ
عن انتها الخدمة والمواثبة إلى تحديد المراكز القانونية لكل من الهيئة وأصحاب الشأن
على السوا ( نقض مدنى  621سنة  31ق فى  641 ،5214/52/52لسنة  15ق
. ) 5211/2/1
 - 2انقضا مدة المنازعة المنصو عليها فى المادة  532من قانون التأمين يسقط الحق فى
اقامة الدعوى  ،وهذه المدة تتأبى بحسب طبيعتها وقصد المشرع على الخضوع لقواعد
االنقطاع والوقف المقررة للتقادم ( نقض مدنى  122لسنة  14ق فى ، 5213/5/22
 6553لسنة  64ق فى . ) 5226/6/27
 - 4تقادم المادة  532من قانون التأمين يختلف عن تقادم المادة  530من القانون ذاته وال
يتعارض معه  ،فبينما يتعلق تقادم المادة  530باستحقاق المعاأ ذاته متى اصبح واجب
االدا ولم يطالب صاحب الشأن به  ،فإن تقادم المادة  532يتعلق بتعديل المعاأ متى تم
ربطه وأخطر صاحب الشأن به أو تعلق بالحقوق التأمينية متى تم صرفها ( نقض مدنى
 517لسنة  37ق فى . ) 5214/1/27
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المبحث الثان
ضمانات تحصيل
حقوق الهيئة التأمينية
يقرر قانون التأمين االجتماعى للهيئة التأمينية عدة ضمانات لحماية حقوقها سوا كان المدين بها
صاحب العمل أو المؤمن عليه أو صاحب المعاأ أو المستحقين أو المستفيدين عنهما  ،ونتناول
فيما يل بيانها (:)0
أوال  :حق االمتياز(: )5
يقرر قانون التاامين االجتمااعى للهيئاة التأمينياة امتياازا عاماا علاى جمياع أماوال المادين
سوا كانت ثابتاة أو منقولاة ودون تفرقاة باين ماال و خار  .وذلا بهادف اساتيفا المباالغ
المستحقة لها وفقا ألحكام قا انون التاامين االجتمااعى  ،وتقريار هاذا االمتيااز العاام للهيئاة
يرجع إلى أهمية استيفا هذه الحقوق حتى تتمكن الهيئة التأمينياة مان تغطياة التزاماتهاا
وتحقيق أهدافها .
وقد راعى المشرع فى تقريار هاذا االمتيااز أن االلتازام المضامون باه مصادره القاانون ،
علااى نحااو ال يتاايح للاادائن بااه ( الهيئااة التأمينيااة ) اختيااار مدينيااه  ،وتقاادير مال تهاام أو
اشتراط الضمانات الالزمة عليهم  ،فقارر لهاذا الادائن هاذا الضامان العاام حتاى ياؤمن لاه
اقتضا حقه .
وحق االمتياز المقرر للمبالغ المستحقة للهيئة التأمينية ال يجب فيه الشهر عن طريق القيد
ولو كان محله عقارا( ، )4ونظرا لعدم خضوع هذا االمتياز لنظام الشهر فإنه يخول الهيئة
سلطة التقدم أو األفضلية فى استيفا المبالغ المستحقة باألسبقية على بيرهاا مان الادائنين
فهى التخضع لقاعدة المساواة بين الدائنين وتستطيع التنفيذ على جميع أموال المدين أيا
كانت طبيعة المال الذى ي رد عليه هذا التنفيذ فيستوى ان يكاون عقاارا أو منقاوال أو حتاى
دينا مستحقا للمدين لدى الغير فال تتزاحم الهيئة مع باقى دائنى صاحب العمل وال تشتر
معهم فى قسمة الغرما فى حالة إعساره أو إفالسه .
ولكن هذا اامتياز ال يخول للهيئة حق التتبع أى تتبع أموال المدين فاى حالاة انتقالهاا إلاى
الغياار ألن االمتياااز العااام ال ياارد علااى مااال معااين بالااذات ولكنااه ياارد علااى جميااع أمااوال
للمدين  ،ولذا ال يكون للهيئة االحتجاج به فى مواجهة المتصرف إليه الذى اكتسب ملكية
أحد أموال المدين  ،على أن المشرع قد خرج على هذه القاعدة بما قرره فى المادة 536
من قانون التامين والتى تقضى بأن تضمن المنشأة فى أى يد كانت كافة مستحقات الهيئاة
كما سنوضحه فيما بعد.
وقااد جعاال المشاارع هااذا االمتياااز العااام المقاارر للهيئااة تاليااا فااى المرتبااة للمصااروفات
القضائية  ،ويقع فى ذات مرتبة هذا االمتياز امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة ( )3اذ
انه يرد أيضا بعد المصروفات القضائية وعلى ذل فإنه إذا تزاحمات الهيئاة التأمينياة ماع
إحدى الجهات الحكومياة خاصاة مصالحة الضارائب فاال مفاضالة بينهماا فتساتوفى الهيئاة
ومصااالحة الضااارائب حقوقهاااا علاااى وجاااه المسااااواة وال يكساااب أولوياااة الحجاااز أسااابقية
أليهما(.)1
_____________________________________
( )5هذه الضمانات تمتد لحماية جميع حقوق الهيئة سوا كان المدين بها صاحب العمل او المؤمن عليه او صاحب المعاأ او المستحقين عنهما .
( )2م  534من قانون التأمين االجتماعى
( )4م  2/5543من القانون المدنى .
( )3م  5542من القانون المدنى .
( )1الجمعيااااة العموميااااة للقساااام االستشااااارى للفتااااوى والتشااااريع بجلسااااته . 5266/3/54
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ثانيا  :حق الحجز االدارى (: )0
خول قانون التأمين االجتماعى للهيئة التأمينية حق تحصيل المبالغ المساتحقة لهاا بطرياق
الحجز اادارى وذل وفقا للقانون رقم  401لسنة  ، 5211وعلى ذل فاال تلتازم الهيئاة
باللجو إلى إجرا ات الحجز القضائى  ،وجا هذا الحق بغرض التيسير على الهيئاة فاى
تحصيل المبالغ المستحقة لها .
ويشترط لتوقيع الهيئة الحجز االدارى الشروط االتية :
 5ـ توقيع الحجز االدارى على المدين بمستحقات الهيئة يكون بنا على أمر كتاابى مان
رئيس م جلس ادارة الهيئة أو من ينيبه عناه كتاباة  ،وهاذا األمار يعتبار بمثاباة الساند
التنفيذى الذى يقوم مقام الحكم الصادر من القضا .
 2ـ يشترط فى الحق الذى يجوز اقتضاؤه جبرا أن يكون محقق الوجود ومعاين المقادار
وحااال األدا ( ، )2ولااذا فانااه يجااب أن يساابق الحجااز إخطااار صاااحب العماال بقيمااة
االشاااتراكات المحساااوبة وفقاااا للقاااانون والمباااالغ األخااارى المساااتحقة علياااه بخطااااب
موصى عليه مع علم الوصاول وذلا بعاد اتبااع ااجارا ات المنصاو عليهاا فاى
المااادة  521ماان قااانون التااامين االجتماااعى  ،فمسببتحقات الهيئببة ال تكببون واجبببة
األداء إال :
 باارفض الهيئااة التأمينيااة العتاراض صاااحب العماال أو عاادم قيامااه بعاارض الناازاععلى لجنة فض المنازعات خالل الميعاد المحدد ،
 أو بانقضا ميعاد الطعن فى قرار اللجنة دون حدوثه ، أو بصدور قرار اللجنة ، فإذا لم تراع هذه ااجرا ات يكون الدين بير مستحق األدا للهيئة وبالتالى يكاونبير صالح للتنفيذ بمقتضاه عن طريق الحجز االدارى .
 4ـ يجااب علااى مناادوب الهيئااة أن يبااين بمحضاار الحجااز االشااتراكات المسااتحقة علااى
صاحب العمل عن كل تأمين على حدة .
وكذل المستحقات األخرى للهيئة  ،تاواريا اساتحقاق كال مان هاذه المباالغ علاى
وجه التحديد واذا خال محضر الحجز من هذه البيانات كان الحجز باطال (. )4
 3ـ يجب على مندوب الهيئة أن يقوم بالتنبيه على المدين باألدا قبل الشروع فى إجرا
الحجاز مباشاارة ( ، )3فاال محاال هناا اعااالن الساند التنفيااذى إلاى الماادين وذلا علااى
أساس أن المشرع يشترط لجواز الحجز ضرورة إخطاار المادين بالمباالغ المساتحقة
عليه ومصادرها وتواريا استحقاقها .
ونشااير الااى أن القضااا العااادى يخاات بنظاار الاادعاوى الخاصااة باابطالن اجاارا ات
الحجز االدارى والغائه ووقف تنفيذه حتاى ياتم الفصال فاى أصال النازاع  ،وبمجارد
رفع الدعوى من المدين بالمنازعة توقف اجرا ات التنفيذ .
_____________________________________

( )5م  534من قانون التأمين االجتماعى .
( )2م  210من قانون المرافعات .

( )4م  3من قانون الحجز االدارى رقم  401لسنة 5211
( )3م  3من قانون الحجز االدارى رقم  401لسنة . 5221
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ثالثا  :تضامن أصحاب األعمال ف أداء مستحقات الهيئة التأمينية(:)0
انتقال المنشأة الى صاحب عمل جديد يؤدى الى جعل هاذا األخيار مسائوال بالتضاامن ماع
صاحب العمل القديم عن كافة مستحقات الهيئة التامينية والتى تكاون قاد نشاأت عان نشااط
المنشأة قبل انتقالها  ،ويفرق النص الذى يقرر هذا الحكم بين حالتين :
الحالة االول  :انتقال ملكية المنشأة بكاملها :
اذا انتقلاات ملكيااة المنشاااة كاملااة إلااى الغياار تبقااى ضااامنة لكافااة مسااتحقات
الهيئااة التأمينيااة  ،وفااى هااذه الحالااة يتضااامن الخلااف مااع الساالف فااى تنفيااذ
جميع االلتزامات المستحقة للهيئة قبل انتقال ملكية المنشأة  ،فيكاون للهيئاة
مطالبااة الخلااف بجميااع المسااتحقات المتااأخرة وذل ا فضااال عاان حقهااا فااى
الرجوع على السلف بكافة المستحقات  ،أى يكون للهيئة الرجوع على كل
ماان الخلااف والساالف بجمياا ع مساااتحقات الهيئااة المتااأخرة  ،ولتحديااد هاااذا
التضامن يتعين التفرقة بين الخالفة العامة والخالفة الخاصة .
فف الخالفة العامة :
تنتقل ملكية المنشاة باارث أو الوصية وفى هذه الحالاة ال تنتقال التزاماات
السلف إلى الخلف إال فى حدود ما ل إليه من تركة  ،وبنى عن البيان انه
ال يكون هنا ثمة تضاامن باين الخلاف والسالف علاى أسااس أن شخصاية
األخير تكون قد زالت بالوفاة .
وف الخالفة الخاصة :
حيث يتم انتقال ملكية المنشاة مان شاخ إلاى خار بتصارف قاانونى كماا
هاو الحاال فااى المشاترى الااذى يخلاف الباائع فااى المنشاأة فإنااه يكاون هنااا
تضامن بين السلف والخلاف عان مساتحقات الهيئاة التاى نشاأت قبال انتقاال
ملكياااة المنشاااأة الاااى رب العمااال الجدياااد  ،فيكاااون لااادى الهيئاااة مااادينان
بمستحقاتها ويقوم التضامن بينهما عان الوفاا بهاذه المساتحقات  ،علاى أن
الخلف فى هذه الحالة هو مجرد مدين تبعاى ال يقاوم التزاماه اساتقالال عان
التاازام الساالف  ،ولااذل فهااو يعتباار فااى مركااز الكفياال المتضااامن بصااريح
ن المادة  536من قانون التأمين االجتماعي  ،ولذا يعتبر صاحب العمل
الجديااد أو الخلااف مساائوال عاان كافااة التزامااات صاااحب العماال القااديم قباال
الهيئة باعتباره كفيال له بقوة القانون .
الحالة الثانية  :انتقال جزء من المنشأة أو أحد عناصرها :
إذا كااان األماار قااد اقتصاار علااي نقاال ملكيااة جااز ماان المنشااأة أو أحااد
عناصاارها بااالبيع أو بالوصااية أو باااارث أو بااالنزول أو اادماااج أو بياار
ذل من التصرفات فإن مسئولية الخلف تنحصر فى حدود ماا ل إلياه فقاط
وبالتالي فال يكون للهيئة التأمينية الرجوع علي الخلف بمستحقاتها الناشائة
قبل انتقال هذا الجز أو العنصر إال فى حدود ما ل إليه فقط .
________________________________________________
( )5م  536من قانون التأمين االجتماعى .
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رابعا  :تقسيط المبالغ المدين بها صاحب العمل (: )0
يجاوز للهيئاة التأمينيااة تقسايط المبااالغ المساتحقة علااى صااحب العماال بشارط ( )2أن تتخااذ
الهيئة فى شأن هذه المبالغ إجرا ات الحجز االدارى ضد صاحب العمـل الملتزم بأدائها ،
أو
أن يقدم صاحب العمل إلى الهيئة خطاب ضمان بير معلق على شارط وصاادر مان أحاد
البنو المعتمدة بقيمة تل المبالغ  ،على أن يكون الضمان سارى لمدة التقسيط وبالمبالغ
الباقية بالتقسيط .
وال يخببل قببرار التقسببيط باسببتحقاق الهيئببة جببزاء التببأخيرعل المبااالغ المسااتحقة علااى
صاحب العمل من تاريا وجوب أدائها حتى تاريا السداد .
وللهيئة إلغاء قرار التقسيط ف الحاالت االتية :
 - 5اافالس والتصفية والهجرة والمغادرة النهائية للبالد .
 - 2التنفيذ بالبيع على أموال صاحب العمل بنا على طلب دائن خار ساوا كاان الحجاز
اداريا او قضائيا .
 - 4التوقف عن سداد ثالثة اقساط متتالية .
 - 3توافر اسباب اخرى موجبه اللغا التقسيط
وتعتبر األقساط الت لم يتم سدادها وتل التى لام يحال موعاد سادادها واجباة األدا فاور
إلغا قرار التقسيط  ،وتتخذ اجرا ات تحصيلها جبرا او تحصيل قيمة خطاب الضمان.
واذا زالببت األسببباب الت ب دعببت إل ب إلغبباء قببرار التقساايط فيجااوز تقساايط باااقى المبااالغ
المسااتحقة علااى صاااحب العماال وذل ا علااى أقساااط ال تجاااوز الماادة المتبقيااة وفقااا لقاارار
التقسيط الملغى .
وقواعد التقسيط ال تخل بحق صاحب العمل ف الوفا بجميع المبالغ المستحقة عليه دفعة
واحدة أو على دفعات فى مدة تقل عن مدة التقسيط وفى هذه الحالة يحسب جزا التاأخير
حتى تاريا الوفا بالمبالغ المستحقة عليه .
خامسا  :الحجز عل الحقوق التأمينية :
حماية لحقوق المنتفعين بقانون التأمين حظر المشرع فى المادة  533الحجاز تحات ياد
الهيئة التأمينية أو النزول عن الحقوق التأمينية اال لدين النفقة فاى حادود الجاز الجاائز
الحجااز عليااه أو لمااا تجمااد للهيئااة ماان مبااالغ علااى صاااحب الشااأن وذلببك وفقببا للقواعببد
االتية:
 - 0الحجز سداد لدين نفقة أو أجر وما ف حكمها محكوم بها عل صاحب الشأن
( صاحب المعاأ أو المستفيد ) ويكون الحد األقص لما يجوز الحجبز عليبه مبن
الحقوق التأمينية ف حدود النسب االتية(: )3
___________________________________________
( )5

م  534من قانون التأمين االجتماعى .

( )2

قرار وزير المالية رقم  113لسنة  2007م. 47 ، 46

( )4قانون رقم  5لسنة  2000باصدار قانون تنظايم بعاض أوضااع واجرا ات التقاضى فى مسائل األحوال الشخصية .
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أ %21 -للزوجة أو المطلقة  ،وتكون  %30فى حالة وجود اكثر من واحدة .
ب –  %21للوالدين أو ايهما .
ج –  % 41للولدين او اقل .
د –  %30للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .
هـ  %10للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما .
وف جميع االحوال ال يجوز :
( )5ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على  %10تقسام بنسابة ماا حكام باه
لكل منهم .
( )2فى حالة التزاحم بين ديون النفقة تكون االولية لدين نفقاة الزوجاة او المطلقاة
فنفقة األوالد فنفقة الوالدين فنفقة االقارب ( م  77من القانون المشار اليه ) .
 - 5الحجز سدادا لدين الهيئة التأمينية وذل بما اليجاوز ربع المستحقات التأمينية .
وفى حالة التزاحم بين دين النفقة ودين الهيئة التأمينية يبدأ بخصام ديان النفقاة فاى
حدود الجز الجائز الحجز عليه ويخصم بدين الهيئاة فاى حادود  1/5المساتحقات
بما ال يجاوز مجموع الجز الجائز الحجز عليه  %10من المستحقات .
 -0يسببتثن مببن حظببر الحجببز أقساااط قااروض بناا ناصاار االجتماااعى ،واألقساااط
المستحقة للهيئة التأمينية  ،ويبدأ بحجز تلا االقسااط وبالبااقى يطباق الحجاز فاى
الحدود الجائز بها على اساس النسبة من الباقى .
 - 3يجوز للهيئة التأمينياة الحجاز علاى مساتحقات التأمينياة للماؤمن علايهم والصاحاب
المعاشات والمستفيدين عن أى منهما فى حدود ربع هاذه المساتحقات ويقسام المبلاغ
بينهم بنسبة نصيب كل منهم فى هذه المستحقات .
 -1يجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة على المؤمن عليهم واصحاب المعاشات
وفقا للجدول رقم  6المرافق لقانون التأمين  ،ويوقف القساط فاى حالاة وفااة الماؤمن
عليه أو صاحب المعاأ سو ا كانت الوفاة سببا فى انتها الخدمة أو وقعت بعد ذل
 ،كما يوقف اقتطاع القسط فى حالة انها خدمة المؤمن عليه بسبب العجز .
 - 6يجوز قبول تقسيط المبالغ المستحقة بطريق االستبدال ووفقا للجدول رقم 7
المرافق لقانون التأمين مع االعفا من الكشف الطبى ودون التقيد بالحد الخا
بثلث قيمة المعاأ او الحد االدنى الرقمى لمعاأ األجر االساسى أو المدة التي
يجوزفيها ممارسة حق االستبدال .
 - 7فى جميع الحاالت التى ال يستحق فيها المؤمن عليه أجرا أو تعويض أجر يوقف
تحصيل اقساط ديون الهيئة وتمد مدة التقسيط بمقدار المدة التى توقف فيها
تحصيل االقساط  ،وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاأ قبل سداد
متجمد األقساط الموقوفة يكون دينا على المستحقين تخصم من حقوقهم وفقا لما
تقدم .
 -1يجوز للهيئة التأمينية قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبال جمياع المساتفيدين علاى
خمس سنوات .
 -2للهيئااة التأمينيااة حااق الحجااز علااى اجاار المااؤمن عليااه لسااداد مااا تجمااد عليااه ماان
اشتراكات ومبالغ مستحقة لها فى حدود ربع االجر الشامل وعند التزاحم مع ديان
النفقة يتبع ما سبق بيانه فى هذا الشأن.
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المبحث الثالث
ميعاد تقادم حقوق الهيئة التأمينية
لدى الغير
المطلب االول
ميعاد التقادم
تنص المادة  070من القانون المدن عل انه  " :يتقادم االلتزام بانقضا خمس عشرة سنة
فيما عدا الحاالت التى ورد عنها ن خا فى القانون وفيما عدا االستثنا ات التالية " .
وتنص المادة  075من القانون المشار اليه عل انه  ":يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى
متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المبانى واألراضى الزارعية ومقابل الحكر وكالفوائد
وااليرادات المرتبة والمهايات واالجور والمعاشات " .
وب هدف استقرار التعامل وحت ال تتأبد حقوق الهيئة التأمينية قبل المتعاملين معها يقرر قانون
التأمين االجتماع ف المادة  056سقوط حقوق الهيئة فى أى األحوال قبل أصحاب األعمال
والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضا خمسة عشرة سنة من تاريا
االستحقاق .
وقد استقر قضا النقض على وجوب الرجوع الى القواعد العامة فى التقنين المدنى المنظمة
الحكام التقادم والينال من هذا ما ورد فى المادة  516من قانون التأمين ذل ان المقصود
بالمادة  516من قانون التأمين االجتماعى مواجهة الحاالت التى قد يمتد فيها التقادم الخمسى
عمال بأسباب قطع التقادم أو وقف سريانه فى مواجهة الهيئة التأمينية الى اكثر من خمس عشرة
سنة من تاريا االستحقاق.
وكذل الحالة التى يتأخر فيها سريان التقادم ضد الهيئة كما هو الحال بالنسبة لصاحب العمل
الذى لم يسبق له التأمين على عماله كلهم أو بعضهم حيث يتراخى سريان التقادم إلى تاريا علم
الهيئة بالتحاق هؤال العمالة لديه ( م . )2/ 511
 وتطبيقا لما تقدم فان قواعد تقادم االلتزام المنصو عليها فى القانون المدنى تسرى فى شانحقوق الهيئة التأمينية قبل أصحاب ااعمال وأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وجميع
المتعاملين معها من خالل قانون التأمين االجتماعى وذل بما ال يتجاوز ميعاد التقادم المنصو
عليه فى المادة  516من قانون التأمين االجتماعى .
المطلب الثان
أسباب قطع تقادم حقوق
الهيئة التأمينية
تتناول المادة  511من قانون التأمين االجتماعى بيان أسباب قطع التقادم بالنسبة لحقوق الهيئة
التأمينية قبل أصحاب االعمال فتقرر :
أوال  -األخذ بأسباب قطع التقادم الت يقررها القانون المدن ـ مواد  080 ، 080ـ فينقطع
التقادم بـ :
 المطالبة القضائية ولو بجز من الحق طالما ان المطالبة الجزئية تدل على التمس بالحقجميعه .
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 التنبيه بالوفا بنا على سند تنفيذى . الحجز . اقرار المدين . الطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس او توزيع . أى عمل يقوم به الدائن للتمس بحقه اثنا السير فى إحدى الدعاوى .وبالنسبة للتنبيه الذى يقطع التقادم وفقا الحكام القانون المدن يشترط ان يشتمل على اعالن
المدين بالسند التنفيذى مع تمكينه بالوفا بالدين  ،وتضيف المادة  055من قانون التأمين
االجتماعي انه بالنسبة لحقوقها قبل صاحب العمل فان التنبيه على صاحب العمل بادا المبالغ
المستحقة لهيئة التأمينية بمقتضى قانون التأمين الذى يتم بموجب كتاب موصى عليه مع علم
الوصول متضمنا بيانا بقيمة هذه المبالغ يقطع التقادم كذل .
ونظرا النه يتعذر عل الهيئة التأمينية تحديد دينها قبل صاحب العمل الذى تخلف عن التأمين
عن كل او بعض عماله فان التقادم فى هذه الحالة ال يسرى فى مواجهة الهيئة اال من تاريا
علمها بالتحاق هؤال العمال لديه .
المطلب الثالث
تطبيقات الحكم المادتين  055و 056
من قانون التأمين االجتماع
من احكام القضاء
 لئن كان يشترط ف التنفيذ الذى يقطع التقادم وفقا الحكام القبانون المبدن ان يشبتمل علباعالن المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفباء بالبدين  ،اال ان المشارع فاى قاانون التاأمين
االجتماعي اضاف حكما ماؤداه ان التنبياه علاى صااحب العمال باادا المباالغ المساتحقة للهيئاة
بمقتضى القانون بموجب كتاب موصى عليه مع علم الوصول متضمنا بيانا بقيمة المبالغ يقطع
التقااادم ايضااا ( نقااض ماادنى  312ساانه  35ق فااى  667 ، 5276/6/52ساانة  33ق فااى
. )5277/52/45
 استخالص علبم الهيئبة التأمينيبة باسبتحقاقها اشبتراكات التبامين االجتمباعي عان العماال مناذتاريا استحقاق كل قسط منها ومن وجود ملفات تحت يدها ومن إخطار صاحب العمل الجديد
بشرا المحل من سلفه هو استخال سائغ وهو مما تستقل به محكمة الموضوع  ،ومتى كان
استخالصها سائغا ويؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها ويكفى لحمل قضائها فال معقب عليها
( نقض مدنى  232سنة  30ق . ) 5272/6/56
 اشبتراكات قببانون التببأمين االجتمباع الصببادر بالقببانون رقبم  70لسببنة  0075عببن العبباملينبحكببم التببزام اصببحاب االعمببال بادائهببا الب الهيئببة التأمينيببة كببل شببهر طببوال مببدة خضببوعهم
لقوانين التأمينات االجتماعية تتصف بالدوريبة والتجبدد  ،وأنهاا باذل تخضاع الحكاام التقاادم
المنصو عليها فى المادتين  471و  416مااان القاااانون المااادنى فتتقاااادم بخماااس سااانوات
ويتقااادم تبعااا لهااا مااا قااد يسااتحق للهيئااة ماان المبااالغ االضااافية المقااررة كجاازا للتااأخير فااى
االدا ولااو لاام تكتماال ماادة تقادمهااا  ،ويساارى علااى هااذا التقااادم اسااباب االنقطاااع المنصااو
عليهااا فااى المااادة  413 ، 414ماان القااانون الماادنى و  511ماان قااانون التااأمين االجتماااعى
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المشار اليه ومن وقت انتها االثر المترتب علاى سابب االنقطااع يبادأ تقاادم جدياد تكاون مدتاه
هى مدة التقادم االول على ما تقضى به الفقرة االولى من المادة  411من القاانون المادنى وال
يغير من ذل ما نصت عليه المادة  516من قانون التأمين االجتمااعى الصاادر بالقاانون رقام
 72لسنة  5271من انه "  " ....ذل ان المقصود بهذه المادة مواجهة الحاالت التاى قاد يمتاد
فيها التقادم الخمسى عمال باسباب قطع التقادم أو وقف سريانه فى مواجهة الهيئة التأمينية الى
اكثار ماان خمااس عشارة ساانة ماان تاااريا االسااتحقاق ( منهااا نقااض ماادنى  5136لساانة  12ق
. ) 5224/52/56
 التقادم الخمس اذ اليقوم عل قرينة الوفاء ببل يرجبع فب اساسبه الب تجنيبب المبدين عببءالوفاء بما تراكم من اشتراكات التأمين لو تركت بال مطالبة مدة تزيبد علب خمبس سبنوات ،
فلصاحب العمل التمس به ولو بعد اقراره بوجود االشترا فى ذمته ( نقض مدنى  272سنة
 31ق . ) 5271/3/51
 اذا استمر صاحب العمل مخفيا امر التحاق العمال لديه من الهيئة التأمينية فان مطالبة الهيئةلببه باشببتراكات التببأمين عببن ه ب الء العمببال تسببقط بانقضبباء خمسببة عشببرة سببنة مببن تبباريت
اسببتحقاق هببذه االشببتراكات اذ تسااقط حقااوق الهيئااة قباال اصااحاب االعمااال علااى اى االحااوال
بانقضااا خمسااة عشاارة ساانة ماان تاااريا االسااتحقاق ( م  )516وال يغياار ماان ذل ا سااو نيااة
صاحب العمل اذ العبارة بحسان النياة او بساو النياة فاى التقاادم المساقط القاائم علاى اساتقرار
التعامل ( الوسيط فى التشريعات االجتماعية ـ مستشار شوقى المليجى صـ . ) 5054
 عبارة عل اى االحوال التب وردت بالمبادة  056مبن قبانون التبأمين االجتمباع قصبد منهباالتأكيد عل سقوط حقبوق الهيئبة فب الحباالت التب يتبأخير فيهبا سبريان التقبادم ضبد الهيئبة
وذل بهدف استقرار التعامل فاال تتأباد هاذه الحقاوق  ،كماا هاو الحاال بالنسابة لصااحب العمال
الذى لم يسبق له التأمين على عماله كلهم او بعضهم حيث يتراخى علم الهيئة الى تاريا علمها
بالتحاااق هااؤال العم اال لديااه ( م  ( )2/511الكتاااب السااابق االشااارة الي اه صااـ 5553و صااـ
.)5551
 اذا قام صاحب العمل بسداد ما يزيبد علب مسبتحقات الهيئبة او كانبت المببالغ المدفوعبة عنبهلها كلها غيبر مسبتحقة أصبال فاإن الحاق فاى اساتردادها يساقط طبقاا للماادة  517مان القاانون
المدنى بمضى ثالث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه فى االسترداد .
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