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 مقدمة
 

والمبادئ التى استحدثها قانون التأمينات االجتماعيات والمعاشات الصادر من أهم األهداف 
 :2019لسنة  148بالقانون رقم 

فض التشابكات المالٌة بٌن الهٌئة القومٌة للتأمٌن االجتماعى والخزانة العامة للدولة وبنك  -1
 االستثمار القومى.

قبل شهر من بداٌة عملٌة على التزام الخزانة العامة للتأمٌن االجتماعى حصول الهٌئة  -2
الصرف ، األمر الذى ٌؤدى إلى عدم ظهور مدٌونٌات جدٌدة على الخزانة العامة مستقبالً 

 وإٌقاف زٌادة التشابك المالى بٌن الخزانة العامة والهٌئة.
تشكٌل لجنة من الخبراء تتولى وضع األسس والفروض االكتوارٌة وإعداد التقٌٌم االكتوارى  -3

 اإلجتماعى فً مصر.لنظام التأمٌن 
إنشاء صندوق مالى واحد لجمٌع فئات المؤمن علٌهم تتولى إدارته الهٌئة القومٌة للتأمٌن  -4

 اإلجتماعى وتقدم الخدمة التأمٌنٌة من خالل فروعها لجمٌع فئات المؤمن علٌهم بالمجتمع.
معدالت إنشاء كٌان مستقل الستثمار أموال التأمٌنات االجتماعٌة ، ٌكون مؤثر رئٌسى فى  -5

النمو االقتصادٌة وٌدعم االستثمار االقتصادى واالجتماعى فى الدولةوبما ٌتوافق مع نص 
 من الدستور ووضع نصوص قانونٌة تحكم عملٌة االستثمار. 17المادة 

  17 المادة "
 .االجتماعى التأمٌن خدمات توفٌر الدولة تكفل
 له ٌضمن بما االجتماعى ، الضمان فى الحق االجتماعى التأمٌن بنظام ٌتمتع ال مواطن ولكل
العمل  عن العجز حاالت وفى وأسرته ، نفسه إعالة على قادًرا ٌكن إذا لم كرٌمة، حٌاة

 .والبطالة والشٌخوخة
 والصٌادٌن ، الزراعٌٌن والعمال الفالحٌن ، لصغار مناسب معاش توفٌر على الدولة وتعمل
 .للقانون وفًقا غٌرالمنتظمة ، والعمالة
 المقررة الحماٌة وأشكال أوجه بجمٌع تتمتع خاصة ، أموال والمعاشات التأمٌنات وأموال
 هٌئة وتدٌرها آمنا، استثماراً  وتستثمر منها، للمستفٌدٌن حق وهى وعوائدها العامة، لألموال
 .للقانون وفقاً  مستقلة،
 ."والمعاشات. التأمٌنات أموال الدولة وتضمن

 
الخزانة وفى هذا االطار فقد تضمن قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات )الباب التاسع : 

أحد أهم المبادئ التي استحدثها القانون وهي تنظيم العالقة بين الهيئة وبين  لترسيخ( ، العامة
عن  الخزانة العامة للدولة ، وبما يؤدى إلى رفع العبء المالى لخدمات التأمينات اإلجتماعية

كاهل الدولة لكى تعطى إهتمام أكبر للفئات التى لم تتضمنها المظلة القانونية لخدمات التأمينات 
 اإلجتماعية والمعاشات.

 ومن ثم فقد راعى القانون فى هذا الشأن ما يأتى :
أموال التأمٌنات ركٌزة أساسٌة فى مجال فض التشابك بٌنها وبٌن أى أموال مملوكة  حماٌة -1

األصل أموال مملوكة ملكٌة خاصة للممولٌن والمستفٌدٌن بها ٌتم  ألى جهة أخرى فهى فة
ذات الوقت البد من تمتعها  ، وفى التعامل معها بٌن جمٌع جهات الدولة على هذا األساس

الضمان التً تتمتع بها األموال العامة وال ٌقتصر ذلك على أصل بكافة أشكال الحماٌة و
األغراض التى  ، على أنه ال ٌتم التصرف فى أى منها إال فى رأس المال بل عوائدها كذلك

 (109مادة ت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون. )ئأنش
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القانون على أن تلتزم ال ٌلتزم الصندوق إال بأداء االلتزامات المقررة وفقاً ألحكام مشروع  -2
 ٌادة تقرر للمنتفعٌن بأحكام هذا القانونز مة بعًٌدا عن أموال التأمٌنات بأىالخزانة العا

 تطبٌقاً لقوانٌن أوقرارات خاصة.
وتٌسًٌرا على المنتفعٌن الذٌن تقرر لهم زٌادة تطبٌقاً لقوانٌن أوقرارات خاصة على النحو 

، على  صرف هذه الزٌادات نٌابة عن الخزانة العامة السابق أجاز القانون تفوٌض الهٌئة فً
أن تقوم الخزانة العامة بسداد كافة المبالغ التً أدٌت نٌابة عنها خالل مهلة محددة بشهر 

تتأخر فً سدادها  لتزم بسداد فائدة عن المبالغ التى، كما ت كحد أقصى من تارٌخ الصرف
ن تارٌخ انتهاء المهلة وتقدر هذه الفائدة عن هذا الموعد اعتباًرا من تارٌخ الصرف ولٌس م

 (110)مادة بمتوسط العائد على أذون وسندات الخزانة خالل نفس المدة التً تتأخر فٌها. 
بٌن الخزانة العامة وبٌن  قانون هو فض التشابك المالىأحد أهم المبادئ المستحدثة بهذا ال -3

عن سدادها عجزت الخزانة العامة أدى إلى تراكم مبالغ ضخمة  هٌئة ، هذا التشابك الذىال
لفض هذا التشابك وكذلك عدم وجود خطة مجدولة لسداد هذه  لغٌاب التنظٌم التشرٌعى

 المبالغ. 
وفً إطار سرعة سداد الخزانة العامة للمبالغ المستحقة علٌها حتى تارٌخ صدور القانون 

جدولة لهذه المبالغ مقرراً  فقد حصر القانون االلتزامات التً تلتزم بها الخزانة العامة وقدم
% 5.7ملٌار جنٌه ٌزاد بنسبة  160.5إلتزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهٌئة بواقع 

استصدار قرار من  قانون، وٌؤدى هذا القسط لمدة خمسٌن سنة ، وألزم ال مركبة سنوٌاً 
ٌر المختص وأحكام تنفٌذ ذلك بعد عرض وزٌر المالٌة والوز رئٌس مجلس الوزراء بقواعد

 مٌنات االجتماعٌة.أبالت
 :لتي تضمنتها هذه الجدولة فيما يلىوتتحدد المبالغ ا

 التزامات الخزانة العامة فى المعاشات المستحقة حتى تارٌخ العمل بهذا القانون. -أ 
التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون المنصوص علٌها فً  -ب 

( ، 3)بند ب من البند  19من قانون اإلصدار ، والمواد أرقام  ةثلاثلاو ةٌناثلاالمادتٌن 
 من هذا القانون. 163، 159،  35،  29)بند ج ( ،  28،  27( ، 4) بند 23

( من هذا 2بالنسبة للفئات المشار إلٌها بالبند رابعاً من المادة ) مساهمة الخزانة العامة -ج 
 القانون.

صندوقى التأمٌن اإلجتماعى لدى بنك االستثمار القومى فى  المبالغ المودعة لحساب -د 
 تارٌخ العمل بأحكام هذا القانون.

مبالغ الصكوك التى صدرت من وزارة المالٌة لصندوقى التأمٌن اإلجتماعى قبل تارٌخ  -ه  
 العمل بأحكام هذا القانون.

اإلجتماعى قبل تارٌخ كامل المدٌونٌة المستحقة على الخزانة العامة لصندوقى التأمٌن  -و 
 العمل بأحكام هذا القانون.

 العجز االكتوارى فى نظام التأمٌن االجتماعى الحالى فى تارٌخ العمل بهذا القانون.  -ز 
 وال يشمل القسط السنوى المشار إليه ما يلى:

لسنة  71المعاشات اإلستثنائٌة المقررة بقرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم  -أ 
 تتقرر اعتباراً من تارٌخ العمل بهذا القانون.والتى 1964

 أٌة مزاٌا إضافٌة تتقرر بعد تارٌخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة. -ب 
 (111مادة )
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للمزٌد من الحرص والعناٌة بأموال الهٌئة وكذلك متابعة انتظام الخزانة العامة فً سداد  -4
كافة األقساط الواردة بالمادة السابقة ؛ ألزم مشروع القانون إعادة النظر فً قٌمة القسط 
لتحدٌد  مدى كفاٌته لتحقٌق األهداف التً دعت إلى تحدٌده  فً مدى زمنً          ال 

ثٌن عاًما من خالل دراسة مالٌة واكتوارٌة لنظام التأمٌن االجتماعً بأكمله ، ٌتعدى الثال
وإذا انتهى األمر إلى زٌادة قٌمة هذا القسط ٌتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعدٌل التشرٌع 

 (112)مادة لتنفٌذ ما انتهت إلٌه الدراسة. 
غرامة مالٌة على الخزانة إلتزام الخزانة بإداء قٌمة القسط بصورة شهرٌة دورٌة مع فرض  -5

العامة فً حالة التأخٌر اعتباًرا من تارٌخ الصرف وحتى تارٌخ السداد وتقدر هذه الغرامة 
بمتوسط العائد الذي تحصل علٌه الخزانة من إصداراتها من األذون والسندات خالل نفس 

 المدة التً تتأخر فٌها .
الهٌئة   وفى حالة التأخٌر عن السداد لمدة ثالثة أشهر متصلة ٌلتزم رئٌس مجلس إدارة 

 بعرض األمر على مجلس الوزراء إلتخاذ ما ٌلزم فى هذا الشأن.
 (113)مادة 

إٌجاد ألٌة تشرٌعٌة لكفالة وضمان استئداء المبالغ المستحقة على  الخزانة العامة ٌعد أحد  -6
مبالغ ؛ لذلك ألزم القانون الخزانة العامة بتقدٌم تقرٌر ٌفٌد قٌامها أهم ضمانات تحصٌل هذه ال

( من هذا القانون عند عرض مشروع قانون  111بأداء المبالغ المنصوص علٌها بالمادة ) 
 الموازنة العامة علً مجلس النواب 

شار مع عدم جواز إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إال بعد إدراج المبالغ الم
 (114)مادة  إلٌها فً هذه الموازنة.

 
 : يشمل جدول مقارنهذه المذكرة المواد اآلتية فى فى ونستعرض 

  .من قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات)الخزانة العامة(  مواد الباب التاسع  - 1
 .)الخزانة العامة( التاسعمواد القانون المشار الٌها فى مواد الباب  - 2
 الباب الحادى عشر)الخزانة العامة( بمشروع الالئحة التنفٌذٌة.مواد  – 3
 

 و هللا الموفق و الهادى إلى سواء السبيل،،،،،
 

 محمد حامد الصياد                   
 مستشار التأمٌن االجتماعى                                 
 وكٌل أول وزارة التأمٌنات )سابقا(                                      
 رئٌس صندوق التأمٌن االجتماعى                                     

 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(                                     
W :  www.elsayyad.net                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elsayyad.net/
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 لمواد الجدول المقارن
 القانون ومشروع الالئحة التنفيذية

 ذات العالقة بالخزانة العامة
 

 الباب التاسعب نوناقلامواد 
 "الخزانة العامة"

القانون المشار اليها فى مواد الباب مواد 
 التاسع

الباب الحادى مواد 
 "الخزانة العامة"عشر

 بمشروع الالئحة التنفيذية

 (109مادة )
 التأمٌن أموال صندوق

اإلجتماعى المشار إلٌه 
من هذا القانون  (5المادة )ب

أموال خاصة، وتتمتع بجمٌع 
أوجه وأشكال الحماٌة 
المقررة لألموال العامة، 
وهى وعوائدها حق 
للمستفٌدٌن منها ، وٌجب 
على الهٌئة وجمٌع جهات 
الدولة أن تتعامل معها على 
أنها أموال خاصة، وال ٌجوز 
الصرف منها إال فى 
األغراض التى أنشئت من 

هذا أجلها وحددت بموجب 
 القانون.

 :(5مادة )
ٌنشأ صندوق للتأمٌنات المنصوص 

( من هذا القانون، 3علٌها فى المادة )
وٌخصص لكل نوع من أنواع 

التأمٌنات المشار إلٌها حساب خاص 
 فً هذا الصندوق.

 

 (110مادة )
الحقوق التيً تقيرر طبقياً 
ألحكييييام هييييذا القييييانون هييييً 
وحيييييدها التيييييً ٌلتيييييزم بهييييييا 

اإلجتميياعى صييندوق التييأمٌن 
ميين  (5المييادة )بالمشييار إلٌييه 

هييييذا القييييانون، فييييإذا إسييييتحق 
الميييييؤمن علٌيييييه أو صييييياحب 
المعييياش أو المسيييتحقٌن عييين 
أٌهمييييا زٌييييادة علٌهييييا تطبًٌقييييا 
لقيييوانٌن أوقيييرارات خاصييية، 
فتلتييزم الخزانييية العامييية بتليييك 

 الزٌادة.
وٌجيييييييييييوز للخزانييييييييييية 
العاميييية تفييييوٌض الهٌئيييية فييييً 
الصييييرف نٌابيييية عنهييييا علييييً 

ا قامييييت الهٌئيييية أن تسييييدد ميييي
بصييرفه وذلييك خييالل ثالثييٌن 

 :(5مادة )
ٌنشييأ صييندوق للتأمٌنييات المنصييوص 

( من هذا القانون، 3علٌها فى المادة )
وٌخصييييص لكييييل نييييوع ميييين أنييييواع 
التأمٌنات المشار إلٌهيا حسياب خياص 

 فً هذا الصندوق.

 310مادة 
الحقييوق التييً تقييرر 
طبقاً ألحكام القانون هيً 
وحييدها التيييً ٌلتيييزم بهيييا 
صيييييييييندوق التأمٌنيييييييييات 

 (5بالمييادة )المشييار إلٌييه 
فييييييإذا القييييييانون ،  ميييييين

إسييتحق المييؤمن علٌييه أو 
صييييييياحب المعييييييياش أو 
المسييييتحقٌن عيييين أٌهمييييا 
زٌييييييادة علٌهييييييا تطبٌقيييييياً 
لقيييييييييوانٌن أوقيييييييييرارات 

، صيييييييييدرت خاصييييييييية 
اعتبييييييييييييييييياراً مييييييييييييييييين 

فتلتييييييزم ، 20/8/2019
الخزانييييية العامييييية بتليييييك 

، وفً هذه الحالة الزٌادة 
ٌجييييوز للخزانيييية العاميييية 
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 الباب التاسعب نوناقلامواد 
 "الخزانة العامة"

القانون المشار اليها فى مواد الباب مواد 
 التاسع

الباب الحادى مواد 
 "الخزانة العامة"عشر

 بمشروع الالئحة التنفيذية

ٌوًميييا مييين تيييارٌخ الصيييرف ، 
وفييييً حاليييية التييييأخٌر تلتييييزم 
الخزانييية العامييية بسيييداد فائيييدة 
عليييً المبيييالغ التيييً ليييم تسيييدد 
عيييييين المييييييدة ميييييين تييييييارٌخ 
الصييييييييرف حتييييييييً تييييييييارٌخ 
السيييييداد ، وتحسيييييب الفائيييييدة 
بواقيييع متوسيييط العائيييد عليييً 
إصييييييدارات الخزانيييييية مييييييين 
األذون والسييييييييندات خييييييييالل 

 ات المدة.ذ

تفييييييوٌض الهٌئيييييية فييييييً 
لالتفييياق  وفقييياً الصيييرف 

الييييذى ٌييييتم بييييٌن وزٌيييير 
المالٌيييييييييييية والييييييييييييوزٌر 
المخيييييييتص بالتأمٌنيييييييات 

 االجتماعٌة.
 

 311مادة   
تلتييييييييزم الخزانيييييييية 

مييا قامييت العاميية بسييداد 
وفقييييياً  الهٌئييييية بصيييييرفه
( 310ألحكييييام المييييادة )

ميين هييذه الالئحيية خييالل 
ثالثييون ٌوميياً ميين تييارٌخ 

وفييييً حاليييية الصييييرف، 
التيييأخٌر تلتيييزم الخزانييية 

فائييدة علييى العاميية بسييداد 
المبالغ التً لم تسدد عين 
المدة من تارٌخ الصرف 

السيييييداد،  حتيييييً تيييييارٌخ
وتحسيييب الفائيييدة بواقيييع 
متوسيييييط العائيييييد عليييييى 
إصيييدارات الخزانييية مييين 
األذون والسييندات خييالل 

 ذات المدة.
ومييييييع عييييييدم االخييييييالل 
بأحكييام الفقيييرة السيييابقة، 
تلتييييزم الجهيييية االدارٌيييية 
التً تقرر مزاٌيا تأمٌنٌية 

ا وتتحملهيييا للعييياملٌن بهييي
الخزانة العامة بسداد ميا 
قامت الهٌئة بصرفه مين 
هييييييذه المزاٌييييييا خييييييالل 
ثالثيون ٌوًمييا مين تييارٌخ 
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 الباب التاسعب نوناقلامواد 
 "الخزانة العامة"

القانون المشار اليها فى مواد الباب مواد 
 التاسع

الباب الحادى مواد 
 "الخزانة العامة"عشر

 بمشروع الالئحة التنفيذية

الصيييييرف بنييييياًءا عليييييى 
مطالبييييية شيييييهرٌة مييييين 
الهٌئييييييية، وذليييييييك مييييييين 
موازنييييية تلييييييك الجهيييييية 
مباشيييييرة، وفيييييً حالييييية 
التييييأخٌر تطبييييق أحكييييام 
الفقيييييرة السيييييابقة عليييييى 

 الجهة االدارٌة.

 (111مادة )
تلتييييزم الخزانيييية العاميييية 
بسييييداد قسييييط سيييينوى للهٌئيييية 

ملٌيييار جنٌيييه  160.5بواقيييع 
 (1)%(5.9) ، ٌيييييزاد بنسيييييبة

ا، وٌيييؤدى هيييذا  ًٌ مركبييية سييينو
القسيييط لميييدة خمسيييٌن سييينة ، 
وذليييك مقابيييل قٌيييام صيييندوق 
التييييييييييييييأمٌن االجتميييييييييييييياعً 

 الميييييادةالمنصيييييوص علٌيييييه ب
ميييييييين هييييييييذا القييييييييانون  (5)

 بتحمل ما ٌلى:
الخزانيييييييييية  تامييييييييييازتلا - 1

العاميييييييية فييييييييى المعاشييييييييات 
المسيييييييتحقة حتيييييييى تيييييييارٌخ 

 العمل بهذا القانون.
بزٌادة ) ٥٢٥٢لسنة  ٥٢بالقانون رقم معدلة  (1)

 معاش األجر المتغٌر عن العالوات

  1/7/2006 الخاصة التى تقررت بدًءا ِمن  

ألساسى فى تارٌخ ا ولم تضم إلى األجر

أحكام قانون  استحقاق المعاش وتعدٌل بعض

الصادر  ة والمعاشاتالتأمٌنات االجتماعٌ

  (9٥٢٨لسنة  ٨٤١بالقانون رقم 

 . 2020ماٌو سنة  8وٌعمل بالتعدٌل من 

 %(7.5) لٌدعتلا لبق ةبسنلا : ةظحالم

 :(5مادة )
ٌنشييأ صييندوق للتأمٌنييات المنصييوص 

 ( من هيذا القيانون3علٌها فى المادة )
، وٌخصيييص لكيييل نيييوع مييين أنيييواع 
التأمٌنات المشار إلٌها حسياب خياص 

 فً هذا الصندوق.

 

التزاميييييييييييات الخزانييييييييييية  -2
العاميييية المقييييررة بموجييييب 
أحكييييييييام هييييييييذا القييييييييانون 
 ىالمنصيييييوص علٌهيييييا فييييي

 الثانٌةالمادتٌن 

 ()المادة الثانية
تتولً الهٌئة القومٌة للتأمٌن 

االجتماعً صرف الحقوق المقررة 
بالتشرٌعات المتعلقة بالتأمٌن 
االجتماعً والتً كانت تتولً 

الجهات االدارٌة صرفها ، وذلك 
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 الباب التاسعب نوناقلامواد 
 "الخزانة العامة"

القانون المشار اليها فى مواد الباب مواد 
 التاسع

الباب الحادى مواد 
 "الخزانة العامة"عشر

 بمشروع الالئحة التنفيذية

حساب الخزانة العامة ، علً 
وتتضمن الالئحة التنفٌذٌة للقانون 

المرافق القواعد واإلجراءات المنفذة 
 ألحكام هذه المادة.

مييين قيييانون  الثالثيييةو
 اإلصدار،

 )المادة الثالثة(
ال ٌترتب علً تطبٌق أحكام القانون 
المرافق االخالل بما تتضمنه أحكام 
القوانٌن المنظمة للشئون الوظٌفٌة 
للمعاملٌن بالكادرات الخاصة ، 

وٌستمر العمل بالمزاٌا المقررة فً 
هذه القوانٌن واألنظمة الوظٌفٌة 

وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة 
المترتبة على ذلك طبقاً ألحكام 

 القانون المرافق.

 

 19 والميييييواد أرقيييييام
)بنيييييد ب مييييين البنيييييد 

3) 

 (:19) مادة
تتحدد اشتراكات تأمٌن 

والعجز والوفاة للفئات الشٌخوخة 
( من هذا 2المشار إلٌها بالمادة )

 القانون وفًقا لما ٌلى:
بالنسبة للفئات المشار إلٌها بالبند  -1

 أوال :
بها صاحب  يلتزم)أ( الحصة التى 

%(  من 12العمل بواقع )
أجور المؤمن علٌهم العاملٌن 

ا. ًٌ  لدٌه شهر
)ب( الحصة التى ٌلتزم بها 

%( 9) المؤمن علٌه بواقع
ًٌا.  من أجره شهر

بالنسبة للفئات المشار إلٌها  -2
ا وثالًثا بواقع  ًٌ بالبندٌن ثان

%( من دخل االشتراك 21)
الشهرى الذى ٌختاره المؤمن 
علٌه من الجدول المرفق بالالئحة 

 التنفٌذٌة لهذا القانون.
بالنسبة للفئات المشار إلٌها بالبند  -3

 رابًعا:
الحصة التى ٌلتزم بها المؤمن  ( أ)

%( من الحد 9علٌه بواقع )
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 الباب التاسعب نوناقلامواد 
 "الخزانة العامة"

القانون المشار اليها فى مواد الباب مواد 
 التاسع

الباب الحادى مواد 
 "الخزانة العامة"عشر

 بمشروع الالئحة التنفيذية

ا. ًٌ  األدنى ألجر االشتراك شهر
)ب( مساهمة الخزانة العامة بواقع 

%( من الحد األدنى 12)
ًٌا.  ألجر االشتراك شهر

وتزاد نسبة االشتراكات كل         
سبع سنوات اعتبارا من 
تارٌخ العمل بهذا القانون 

%، وتقسم مناصفة 1بنسبة 
بٌن صاحب العمل والمؤمن 
علٌه، على أال تتجاوز 
إجمالى نسبة االشتراكات 

26.% 

 (:23) مادة (4) بند 23، 
مدد اشتراك المؤمن علٌه فى 

 هى:تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 
مدد االشتراك وفقاً لقوانٌن التأمٌن  -1

االجتماعى السابقة على تارٌخ 
االنتفاع بأحكام هذا القانون 
وٌجبر كسر الشهر شهًرا فى 
مجموع حساب هذه المدد، وذلك 
مع عدم اإلخالل بأحكام المادة 

 ( من هذا القانون.159)
المدة التى تبدأ من تارٌخ االنتفاع  -2

 بأحكام هذا القانون.
المدد التً ضمت لمدة اشتراك  -3

المؤمن علٌه فى هذا التأمٌن بناًء 
 على طلبه.

المدد المضافة بقوانٌن وقرارات  -4
خاصة، على أن تحسب هذه المدد 
فى المعاش ضمن مدة االشتراك 
بواقع الربع وتتحمل الخزانة 
العامة بالتكلفة المترتبة على 

 إضافة هذه المدة. 
وٌجبركسر الشهر شهًرا فى 

وع حساب المدد المشار مجم
إلٌها، كما ٌجبر كسر السنة سنة 
كاملة فى هذا المجموع إذا كان 
من شأن ذلك استحقاق المؤمن 
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 الباب التاسعب نوناقلامواد 
 "الخزانة العامة"

القانون المشار اليها فى مواد الباب مواد 
 التاسع

الباب الحادى مواد 
 "الخزانة العامة"عشر

 بمشروع الالئحة التنفيذية

 علٌه معاًشا.

 (:27) مادة 27، 
ا   ًٌ ٌسوى معاش كل من ٌشغل فعل

منصب نائب رئٌس الجمهورٌة و 
رئٌس مجلس النواب ورئٌس مجلس 
الشٌوخ ورئٌس مجلس الوزراء 
ونوابه والوزراء ونوابهم 
والمحافظٌن ونوابهم بواقع جزء من 
عشرة أجزاء من أجر التسوٌة عن 
كل سنة خدمة قضٌت فً المنصب 

 وذلك بمراعاة اآلتً :
تسوٌة آخر مكافأة ٌقصد بأجر ال  - 1

لرئٌس مجلس النواب و رئٌس 
مجلس الشٌوخ أو آخر راتب 
بالنسبة لباقى الفئات وبما ال 
ٌجاوز صافى الحد األقصى 
لألجور فً تارٌخ انتهاء شغل 

 المنصب.
ٌكون الحد األقصى للمعاش  - 2

%( من أجر  80بواقع )
التسوٌة المشار إلٌه بالبند 

 السابق.
% من 25إذا قل المعاش عن  - 3

أجر التسوٌة المشار إلٌه فً 
( من هذه المادة رفع 1البند )

إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل 
المنصب بسبب الوفاة اإلصابٌة 
أو العجز الكلً اإلصابً فٌكون 

%( من  80المعاش بواقع )
أجر التسوٌة المشـــــــــار 

( من هذه 1إلٌــــه فً البند )
 المادة.

ٌجبر كسر الشهر إلى شهر فً  - 4
 حساب المدد المشار إلٌها.

ال ٌسري حكم هذه المادة علً  - 5
 من هم فً درجة وزٌر.

وفى حالة تكرار االنتفاع بأحكام 
هذه المادة ٌكون الجمع بٌن المعاشات 
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 الباب التاسعب نوناقلامواد 
 "الخزانة العامة"

القانون المشار اليها فى مواد الباب مواد 
 التاسع

الباب الحادى مواد 
 "الخزانة العامة"عشر

 بمشروع الالئحة التنفيذية

المستحقة وفًقا ألحكامها بما ال ٌجاوز 
الحد األقصى للمعاش المشار إلٌه 

 ( من الفقرة السابقة.2بالبند )
ة بالمعاش وتتحمل الخزانة العام

المستحق وفًقا لهذه المادة من هذا 
 القانون.

وال ٌستفٌد من أحكام هذه المادة 
من صدر ضده حكم بات فً جناٌة 
أو حكم علٌه فً إحدى جرائم 
اإلرهاب أو فً إحدى الجرائم 

 المضرة بأمن الدولة.
وفى جمٌع األحوال ال ٌجوز أن 
تزٌد المعاشات والزٌادات التً 

لمستحقة وفًقا لهذا تستحق علٌها، وا
القانون أو أي قانون آخر، عن 
صافً الحد األقصى لألجور المشار 

 1987لسنة  100إلٌه بالقانون رقم 
بتحدٌد المعاملة المالٌة لرئٌس مجلس 
النواب ورئٌس مجلس الوزراء 
وأعضاء الحكومة والمحافظٌن 

 ونوابهم.
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون 

 ذه المادة.قواعد تنفٌذ ه

 (:28) مادة )بند ج ( 28، 
بالقوات  الخدمةتضم مدة 

المسلحة إلى مدة االشتراك فً تأمٌن 
الشٌخوخةوالعجز والوفاة وذلك 
بالنسبة إلى المنقولٌن إلى الخدمة 
المدنٌة من الضباط أو ضباط الشرف 
أو المساعدٌن أو ضباط الصف أو 
الجنود المتطوعٌن أو مجددى الخدمة 
ذوي الرواتب العالٌة أو الصناع 

 العسكرٌٌن.
علٌه  المؤمن حقوقوتسوي 

المشار إلٌهم بالفقرة السابقة عند 
انتهاء خدمته وفًقا ألحكام هذا القانون 

 مع مراعاة اآلتً: 
إذا لم ٌكن قد اكتسب حقاً فً  -1

 



 مذكرات في التأمينات االجتماعية
 2021يناير                                                                           بعد المائةة خامسالمذكرة ال

                 

                                         محمد حامد الصيادالتزامات الخزانة العامة في قانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات                                      
                                       : www.elsayyad.net  W                            12/20                     2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

 
 

 

 

 الباب التاسعب نوناقلامواد 
 "الخزانة العامة"

القانون المشار اليها فى مواد الباب مواد 
 التاسع

الباب الحادى مواد 
 "الخزانة العامة"عشر

 بمشروع الالئحة التنفيذية

المعاش عن مدة خدمته العسكرٌة 
فتسوي حقوقه باعتبار مدتً 
خدمته متصلة وفًقا لألحكام 
المنصوص علٌها فً هذا 

 القانون.
فً إذا كان قد اكتسب حًقا  -2

المعاش عن مدة خدمته العسكرٌة 
فٌسوى المعاش وفًقا ألفضل 

 إحدى الطرٌقتٌن اآلتٌتٌن له:
ٌسوي المعاش  الطريقة األولى:

عن مدة خدمته العسكرٌة على 
أساس آخر أجر مستقطع منه 

 1/36احتٌاطى المعاش بواقع 
من هذا األجر عن كل سنة من 
سنواتها ،  وٌسوى المعاش عن 
مدة االشتراك المدنٌة وفًقا ألحكام 

 هذا القانون.
ٌسوى معاشه  الطريقة الثانية:

باعتبار مدة خدمته العسكرٌة 
المدنٌة وفًقا  متصلة بالمدة

لألحكام المنصوص علٌها فى هذا 
 القانون.

المنصوص  الحاالتوفً جمٌع 
علٌها فً هذا البند ٌراعً ما 

 ٌأتً:
تحسب مدة الخدمة  ( أ)

العسكرٌة وفًقا لقانون 
التقاعد والتأمٌن والمعاشات 
للقوات المسلحة الذي انتهت 

 هذه الخدمة فً ظله.
ٌكون الجمع بٌن المعاش  ( ب)

لمدة المستحق عن ا
العسكرٌة والمعاش 
المستحق عن المدة المدنٌة 

%( من  80بما ال ٌجاوز)
الحد األقصى ألجر 
 االشتراك فً هذا القانون.

ٌلتزم الصندوق المشار   ( ج)
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 الباب التاسعب نوناقلامواد 
 "الخزانة العامة"

القانون المشار اليها فى مواد الباب مواد 
 التاسع

الباب الحادى مواد 
 "الخزانة العامة"عشر

 بمشروع الالئحة التنفيذية

( من هذا 5إلٌه بالمادة )
القانون بمستحقاته عن 
جمٌع مدد اشتراك المؤمن 
علٌه وفًقا لهذا القانون ،  
وتتحمل الخزانة العامة 

ا فى المعاش أو بنصٌبه
التعوٌض بنسبة المدة التى 
قضاها المؤمن علٌه 
بالقوات المسلحة إلى مدة 

 االشتراك الكلٌة.
إذا كان قد قرر له معاش عن 
مدة خدمته العسكرٌة تسوى حقوقه 

( من هذا 29وفقاً ألحكام المادة )
القانون، وٌصرف المعاش النهائى 
من إدارة التأمٌن والمعاشات للقوات 

 المسلحة.

 (:29) مادة 29، 
إذا انتهت الخدمة العسكرٌة ألحد 
المنصوص علٌهم فى المادة السابقة 
ثم التحق بعمل ٌخضعه ألحكام هذا 

 القانون ٌطبق علٌه ما ٌأتى:
إذا كان قد استحق مكافأة  -1

ومدفوعات عن مدة خدمته 
العسكرٌة ولم ٌكن قد صرفها ،  
فتحسب هذه المدة ضمن مدة 

فى هذا التأمٌن دون اشتراكه 
 أداء أٌة مبالغ عنها.

فإذا كان قد صرفها    
وٌرغب فى حساب المدة 
المشار إلٌها ضمن مدة 
اشتراكه فى هذا التأمٌن ، 
فٌتعٌن علٌه ردها الً 
الصندوق المنصوص علٌه 

( من هذا القانون 5بالمادة )
دفعة واحدة نقداً خالل ثالث 
سنوات من تارٌخ انتفاعه 

 القانون. بأحكام هذا
وعند انتهاء خدمته   
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 الباب التاسعب نوناقلامواد 
 "الخزانة العامة"

القانون المشار اليها فى مواد الباب مواد 
 التاسع

الباب الحادى مواد 
 "الخزانة العامة"عشر

 بمشروع الالئحة التنفيذية

المدنٌة تسوى حقوقه عن المدة 
العسكرٌة التى حسبت ضمن 
مدة اشتراكه فى هذا التأمٌن 
والمدة المدنٌة باعتبارهما 
وحدة واحدة وفًقا ألحكام هذا 

 القانون.
إذا كان صاحب معاش  -2

عسكري فتعتبر مدة اشتراكه 
الجدٌدة مدة قائمة بذاتها 

مٌنٌة عنها وتتحدد حقوقه التأ
وفًقا ألحكام هذا القانون وذلك 

 بمراعاة اآلتى:
عدم تكرار االنتفاع  ( أ)

 بالحد األدنى للمعاش.
ٌكون الجمع بٌن  ( ب)

المعاش العسكرى 
المستحق فى تارٌخ 
انتهاء الخدمة العسكرٌة 
والمعاش المستحق عن 
المدة األخٌرة بما ال 
ٌجاوز الحد األقصى 
للمعاش المنصوص علٌه 

مسة من بالفقرة الخا
( من هذا 24المادة )

القانون فى تارٌخ 
االستحقاق عن المدة 

 األخٌرة.
ٌكون الجمع بٌن المعاش  ( ج)

العسكرى للمصابٌن 
بسبب العملٌات الحربٌة 
أو بسبب الخدمة 
والمعاش المستحق عن 
المدة األخٌرة دون 

 حدود.
ٌكون الجمع بٌن المعاش  ( د)

 العسكري 
ومعاش اإلصابة دون 

 حدود.
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 الباب التاسعب نوناقلامواد 
 "الخزانة العامة"

القانون المشار اليها فى مواد الباب مواد 
 التاسع

الباب الحادى مواد 
 "الخزانة العامة"عشر

 بمشروع الالئحة التنفيذية

المعاش النهائً ٌصرف )ه( 
من إدارة التأمٌن 
والمعاشات للقوات 

 .المسلحة

 (:35) مادة 35، 
 ٠٢ُتزاد المعاشات المستحقة فى 

ٌونٌو ِمن  كل عام اعتباًرا ِمن  أول 
معدل  ال تقل عن ٌولٌو بنسبة

 %،٨٢وبما ال ٌزٌد على  التضخم
 وال تزٌد قٌمة الزٌادة فى المعاش

إلى الحد نسبة الزٌادة منسوبة  على
األقصى ألجر االشتراك الشهرى فى 

ٌونٌو ِمن  كل عام ، على أن   ٠٢
ٌتحمل صندوق التأمٌن االجتماعى 

( ِمن  هذا 5المشار إلٌه بالمادة )
القانون بنسبة الزٌادة عن جزء 
المعاش الذى ٌلتزم به ، وتتحمل 
الخزانة العامة بباقى قٌمة الزٌادة ، 

معاش عند وتعتبر الزٌادة جزًءا ِمن ال
  حساب الزٌادة التالٌة.

وٌتم تقرٌر الزٌادة المنصوص علٌها 
فى الفقرة األولى ِمن  هذه المادة بناًء 
على تقرٌر ِمن  لجنة الخبراء بنتٌجة 

دراسة نسبة زٌادة المعاشات ٌتم 
عرضه على مجلس اإلدارة للموافقة 
علٌه، وٌصدر بنسبة الزٌادة قرار ِمن  

على عرض  رئٌس الجمهورٌة بناءً 
الوزٌر المختص بالتأمٌنات بالتنسٌق 

  .مع وزٌر المالٌة ورئٌس الهٌئة

على أال تقل قٌمة المعاش بعد 
الزٌادة عن الحد األدنى المشار إلٌه 

( فً 24المادة )بالفقرة األخٌرة من 
تارٌخ تقرٌر الزٌادة، والٌسرى حكم 
هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى 

 اإلصابى غٌر المنهى للخدمة.
ومع عدم اإلخالل بأحكام هذه المادة 
ٌستحق صاحب معاش العجز الكامل 
المستدٌم والولد العاجز عن الكسب 
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 الباب التاسعب نوناقلامواد 
 "الخزانة العامة"

القانون المشار اليها فى مواد الباب مواد 
 التاسع

الباب الحادى مواد 
 "الخزانة العامة"عشر

 بمشروع الالئحة التنفيذية

ًٌا 20إعانة عجز تقدر بـ ) %( شهر
عاش من قٌمة ما ٌستحقه من م

وزٌادته إذا قررت الهٌئة المعنٌة 
بالتأمٌن الصحى الشامل أنه ٌحتاج 
إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر 
للقٌام بأعباء حٌاته الٌومٌة، وتقطع 
هذه اإلعانة فً حالة االلتحاق بعمل، 
أو زوال الحالة وفًقا لما تقرره الهٌئة 

 المشار إلٌها أو وفاته.
 ٥٢رقم بالقانون الفقرتٌن األولً والثانٌة  معدلتٌن  (1)

 بزٌادة معاش األجر المتغٌر عن العالوات) ٥٢٥٢لسنة 

ولم تضم إلى   1/7/2006 الخاصة التى تقررت بدًءا ِمن  

 ألساسى فى تارٌخ استحقاق المعاش وتعدٌل بعضا األجر

الصادر  ة والمعاشاتأحكام قانون التأمٌنات االجتماعٌ

  (9٥٢٨لسنة  ٨٤١بالقانون رقم 

 . 2020ماٌو سنة  8وٌعمل بالتعدٌل من 
 (:159مادة ) 159، 

مدة االشتراك وفًقا لقانون  تعتبر
التأمٌن االجتماعً الشامل الصادر 

التى  1980لسنة  112بالقانون رقم 
أدى المؤمن علٌه االشتراك عنها قبل 
العمل بهذا القانون ، مدة اشتراك 
وفقاً ألحكام هذا القانون وعلى أساس 
الحد األدنى ألجر أو دخل االشتراك 

ونى بحسب األحوال ، وفقاً ألحكام قان
لسنة  79التأمٌن االجتماعى رقمى 

، وذلك 1976لسنة  108و 1975
بمراعاة تدرج أجر أو دخل االشتراك 
خالل كامل مدة االشتراك المشار 

 إلٌها.
وتلتزم الخزانة العامة بسداد      

مساهمة مالٌة تعادل حصة صاحب 
 العمل عن هذه المدة.

وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا 
وإجراءات تطبٌق القانون قواعد 

 هذه المادة.

 

مييييييين هيييييييذا  163، 
 القانون.

 (:163مادة )
تييزاد معاشييات تييأمٌن الشييٌخوخة 
والعجييز والوفيياة المسييتحقة وفقيياً لهييذا 
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 الباب التاسعب نوناقلامواد 
 "الخزانة العامة"

القانون المشار اليها فى مواد الباب مواد 
 التاسع

الباب الحادى مواد 
 "الخزانة العامة"عشر

 بمشروع الالئحة التنفيذية

 450القانون بقٌمة تعادل الفرق بيٌن 
% )ثالثييية وثالثيييون فيييى 33جنٌيييه و

المائة( من إجميالى قٌمية المعياش فيً 
 تارٌخ اإلستحقاق.

وٌراعى إٌقاف صرف الزٌادة فى 
حالة عودة صاحب المعاش للعميل أو 
مزاولتيييييه مهنييييية قبيييييل بلوغيييييه سييييين 

 .الشٌخوخة
وإذا قييل المعيياش بعييد إضييافة هييذه 

جنٌه ٌرفع إلى هيذا  900الزٌادة عن 
 القدر.

وال ٌيتم االنتفياع بحكييم هيذه المييادة 
 إال مرة واحدة عند ربط المعاش.

وتتحميييل الخزانييية العامييية للدولييية 
باألعبيياء المترتبيية علييى تنفٌييذ أحكييام 

 هذه المادة.
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون 

 ضوابط تنفٌذ هذه المادة.

مسييياهمة الخزانييية العامييية  -3
بالنسييييبة للفئييييات المشييييار 

بالبنييييد رابًعييييا ميييين إلٌهييييا 
ميييييين هييييييذا ( 2المييييييادة )
 القانون.

 (2مادة )
تسري أحكام هذا القانون على   

 الفئات اآلتٌة:
  العمالة غير المنتظمة: - رابعا  
 

 

المبييييييييييييالغ المودعيييييييييييية  - 4
لحسيييييييييياب صييييييييييندوقى 

االجتمييييييييياعى التيييييييييأمٌن 
لييييييدى بنييييييك االسييييييتثمار 
القيييييييومى فيييييييى تيييييييارٌخ 
العميييييييل بأحكيييييييام هيييييييذا 

 القانون.

  

مبيييييالغ الصيييييكوك التيييييى  - 5
صييييييييدرت ميييييييين وزارة 
المالٌييييييييييية لصيييييييييييندوقً 
التيييأمٌن اإلجتمييياعى قبيييل 
تيييييارٌخ العميييييل بأحكيييييام 

 هذا القانون.

  

كاميييييييييييييل المدٌونٌييييييييييييية  - 6
المسيييتحقة عليييى الخزانييية 
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 الباب التاسعب نوناقلامواد 
 "الخزانة العامة"

القانون المشار اليها فى مواد الباب مواد 
 التاسع

الباب الحادى مواد 
 "الخزانة العامة"عشر

 بمشروع الالئحة التنفيذية

العامييييييييييية لصيييييييييييندوقى 
قبيييل التيييأمٌن اإلجتمييياعى 

تيييييارٌخ العميييييل بأحكيييييام 
  هذا القانون.

العجييييز االكتييييوارى فييييى  - 7
نظييييييييييييييييام التييييييييييييييييأمٌن 
االجتمييياعى الحيييالى فيييى 
تيييييييارٌخ العميييييييل بهيييييييذا 

 القانون. 

  

وال ٌشييييمل القسييييط السيييينوى 
 المشار إلٌه ما ٌلى:

المعاشييييييات االسييييييتثنائٌة  -1
المقييييررة بقييييرار رئييييٌس 
الجمهورٌييييييية بالقيييييييانون 

لسييييييييييييييينة  71رقيييييييييييييييم 
والتييييييييى تتقييييييييرر 1964

اعتبييييييياًرا مييييييين تيييييييارٌخ 
 العمل بهذا القانون.

أٌييييييية مزاٌيييييييا إضيييييييافٌة  -2
تتقييرر بعييد تييارٌخ العمييل 
بهييييذا القييييانون وتتحمييييل 
بهييييييا الخزانيييييية العاميييييية 
سيييواء بزٌيييادة المزاٌيييا أو 
اسيييييييييييييتحداث مزاٌيييييييييييييا 

 إضافٌة لبعض الفئات.
وعليييى الخزانييية العامييية بعيييد 
انتهيييياء مييييدة الخمسييييٌن سيييينة 
المنصييييوص علٌهييييا بييييالفقرة 

الميييادة أداء األوليييى مييين هيييذه 
المسيييتحقات المالٌييية المقيييررة 
وفًقييييا ألحكييييام هييييذا القييييانون 

 إلى الهٌئة.
وٌصييييدر قييييرار ميييين رئييييٌس 
مجليييس اليييوزراء بنييياء عليييى 
عييييييييرض وزٌيييييييير المالٌيييييييية 
والييييييييييييييوزٌر المخييييييييييييييتص 
بالتأمٌنييييييييييات االجتماعٌيييييييييية 
بقواعييييد وأحكييييام تنفٌييييذ هييييذه 
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 الباب التاسعب نوناقلامواد 
 "الخزانة العامة"

القانون المشار اليها فى مواد الباب مواد 
 التاسع

الباب الحادى مواد 
 "الخزانة العامة"عشر

 بمشروع الالئحة التنفيذية

 المادة.

 (112مادة )
ٌعييياد النظييير فيييى ميييدى 
كفاٌيية قٌميية القسييط المسييتحق 
علييييى الخزانيييية العاميييية بعييييد 
ثالثيييييٌن عاًميييييا مييييين تيييييارٌخ 
العمييل بهييذا القييانون ، وذليييك 
مييييين خيييييالل إعيييييداد دراسييييية 
مالٌييييييية واكتوارٌييييييية لنظيييييييام 
التييييييييييييييأمٌن االجتميييييييييييييياعى 
بمعرفييية لجنييية الخبيييراء، وإذا 
انتهيييت الدراسييية إليييى زٌيييادة 
قٌميييييية القسييييييط ٌييييييتم اتخيييييياذ 

لتشييييييييييرٌعٌة اإلجييييييييييراءات ا
 .للتنفٌذ ذلكالالزمة 

  

 (113مادة )
تلتييييزم الخزانيييية العاميييية 
بسييييييييداد القسييييييييط السيييييييينوى 
المشيييييييييار إلٌييييييييييه بالمييييييييييادة 

مييييين هيييييذا القيييييانون  (112)
بواقييع جييزء ميين اثنييى عشيير 
جييييييييييزًءا خييييييييييالل السيييييييييينة 
المسييييييتحق عنهييييييا القسييييييط، 
عليييييى أن ٌيييييتم سيييييداد جيييييزء 
القسيييييييط المسيييييييتحق خيييييييالل 
شييييييهر االسييييييتحقاق بمييييييا ال 
ٌجيييياوز نهاٌتييييه، وفييييً حاليييية 
التيييييييأخٌر تلتيييييييزم الخزانييييييية 
العاميييية بسيييييداد فائييييدة عليييييً 
المبيييالغ التيييً ليييم تسيييدد عييين 
المييييدة ميييين تييييارٌخ الصييييرف 

خ السيييييييييداد، حتيييييييييً تيييييييييارٌ
وتحسيييييييب الفائيييييييدة بواقيييييييع 
متوسيييييييييط العائيييييييييد عليييييييييً 
إصييييييدارات الخزانيييييية مييييييين 
األذون والسييييييييندات خييييييييالل 

 ذات المدة.
وفى حالة التأخٌر عن  

 312مادة  
تلتييييزم الخزانيييية العاميييية 

القسييييط السيييينوى  بسييييداد
 المشييييييار إلٌييييييه بالمييييييادة

 القيييييييانون مييييييين (111)
بواقيييع جيييزء مييين إثنيييى 
عشير جييزًء خييالل السيينة 
المسييتحق عنهييا القسييط ، 
علييى أن ٌييتم سييداد جييزء 

إعتبياراً  القسط المسيتحق
شهر اإلستحقاق  من أول

بميييا ال ٌجييياوز نهاٌتيييه ، 
وفً حالية التيأخٌر تلتيزم 
الخزانيييية العاميييية بسييييداد 

لمبالغ التً لم فائدة على ا
أول  تسدد عين الميدة مين

الشيييييهر التيييييالى للشيييييهر 
المسييييتحق عنييييه القسييييط 
حتيييييً تيييييارٌخ السيييييداد، 
وتحسيييب الفائيييدة بواقييييع 
متوسيييييط العائيييييد عليييييى 
إصيييدارات الخزانييية مييين 
األذون والسييندات خييالل 
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 الباب التاسعب نوناقلامواد 
 "الخزانة العامة"

القانون المشار اليها فى مواد الباب مواد 
 التاسع

الباب الحادى مواد 
 "الخزانة العامة"عشر

 بمشروع الالئحة التنفيذية

السداد لمدة ثالثة أشهر 
متصلة ٌلتزم رئٌس الهٌئة 
بعرض األمر على مجلس 
الوزراء التخاذ ما ٌلزم فى 

 هذا الشأن.

 ذات المدة.

 (114مادة )
ميييييييع عيييييييدم اإلخيييييييالل 

(  113بأحكييييييييام المييييييييادة ) 
ميييييين هييييييذا القييييييانون تلتييييييزم 

العاميية عنييد عييرض  الخزانيية
مشيييييروع قيييييانون الموازنييييية 
العامييية عليييً مجليييس النيييواب 
بتقييييييدٌم تقرٌيييييير ٌفٌييييييد قٌييييييام 
الخزانيييييييية العاميييييييية بييييييييأداء 
المبييييالغ المنصييييوص علٌهييييا 

( ميييين هييييذا  111بالمييييادة ) 
 القانون.

وال ٌجوز إقرار مشروع 
قانون الموازنة العامة للدولة 
إال بعد إدراج المبالغ 
المنصوص علٌها بالمادة 

( من هذا القانون فً  111)
 المشروع.

  

 
 
 
 


