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( 19 )مادة

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

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

  من أجور المؤمن علٌهم العاملٌن %(12) بها صاحب العمل بواقع يلتزمالحصة التى  (أ)

ا ًٌ  .لدٌه شهر
ًٌا%(9)الحصة التى ٌلتزم بها المؤمن علٌه بواقع  (ب)  . من أجره شهر

ا وثالًثا بواقع  -2 ًٌ  من دخل االشتراك الشهرى (%21)بالنسبة للفئات المشار إلٌها بالبندٌن ثان
 .الذى ٌختاره المؤمن علٌه من الجدول المرفق بالالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون

 :بالنسبة للفئات المشار إلٌها بالبند رابًعا -3
ًٌا%( 9)الحصة التى ٌلتزم بها المؤمن علٌه بواقع  ( أ)  .من الحد األدنى ألجر االشتراك شهر
ًٌا%( 12)مساهمة الخزانة العامة بواقع  (ب)  .من الحد األدنى ألجر االشتراك شهر

        وتزاد نسبة االشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تارٌخ العمل بهذا القانون بنسبة 
، وتقسم مناصفة بٌن صاحب العمل والمؤمن علٌه، على أال تتجاوز إجمالى نسبة 1%

 %.26االشتراكات 
 

( 36 )مادة
 

من هذا  (2)ٌخضع لنظام المكافأة المؤمن علٌهم الوارد ذكرهم فى البند أوالً من المادة 
. القانون

: وٌمول نظام المكافأة مما ٌأتى
ًٌا%( 1)حصة ٌلتزم بها المؤمن علٌه بواقع - 1 .  من أجر االشتراك شهر
ًٌا%(1)حصة ٌلتزم بها صاحب العمل بواقع - 2  . من أجر اشتراك المؤمن علٌه لدٌه شهر

وتودع المبالػ المذكورة فى حساب شخصى خاص بالمؤمن علٌه، وٌستحق عن المبالػ 
الفعلٌة المودعة فً هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالى إلٌداع المبالػ فً 

  .  الحساب وحتى نهاٌة الشهر السابق على تارٌخ استحقاق الحقوق التأمٌنٌة
وتقوم الهٌئة بإستثمار أموال هذا الحساب، وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون القواعد 

واإلجراءات المنظمة إلٌداع المبالػ وحساب عائد استثمار أموال هذا الحساب وكٌفٌة إضافته 
 .للرصٌد

 
( 46 )مادة

 
 لسنة 2مع عدم اإلخالل بأحكام قانون نظام التأمٌن الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 

: ، ٌمول تأمٌن إصابات العمل مما ٌأتى2018
من أجر االشتراك للعاملٌن لدٌه  ( % 1)اشتراك شهري ٌؤدٌه صاحب العمل ٌتحدد بواقع  -1

ي لابالنسبة لؽٌر الخاضعٌن ألحكام قانون نظام التأمٌن الصحى الشامل المشار إلٌه ٌؤدى 
 .لهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى مقابل العالج والرعاٌة الطبٌةا
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من أجر االشتراك للعاملٌن  ( % 0.5)اشتراك شهري ٌؤدٌه صاحب العمل ٌتحدد بواقع  -2
لدٌه مقابل الحقوق المالٌة التً تلتزم بها الهٌئة ، وتتم زٌادة نسبة االشتراك الشهري حتى 

  تبعاً لمخاطر نشاط المنشأة وفقاً لما تحدده الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون %(1 )تصل إلى
. فى هذا الشأن

  وتلتزم وحدات الجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة وؼٌرها من االشخاص االعتبارٌة 
العامة ووحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام بصرؾ تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال 

من هذه المادة  (2)فى حالة اإلصابة مقابل تخفٌض نسبة االشتراكات التى تلتزم بها وفقاً للبند 
. بواقع النصؾ

وللهٌئة الموافقة على قٌام صاحب العمل فى ؼٌر الجهات المشار إلٌها بالفقرة السابقة من 
هذه المادة بأداء تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال مقابل تخفٌض نسبة االشتراكات التى تلتزم 

. من هذه المادة بواقع النصؾ (2)بها وفقاً للبند 
. رٌع إستثمار االشتراكات المشار إلٌها -3

وٌعفى أصحاب األعمال من أداء االشتراكات عن المؤمن علٌهم المشار إلٌهم بالبنود 
 .إذا كانوا ال ٌتقاضون أجراً  (45)من المادة  (4،3،2،1)
 

( 48 )مادة
 

لسنة  (2)مع عدم اإلخالل بأحكام قانون نظام التأمٌن الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 
.  ، تتولى الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى عالج المصاب ورعاٌته طبٌاً 2018

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

وٌجوز لصاحب العمل عالج المصاب ورعاٌته طبٌاً متى صرحت له الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن 
رئٌس مجلس إدارة الهٌئة الصحى بذلك وفًقا للشروط واألوضاع التى ٌصدر بها قرار من 

 باالتفاق مع رئٌس الهٌئةالمعنٌة بالتأمٌن الصحى 
 

( 70)مادة 
 

لسنة  (2)مع عدم اإلخالل بأحكام قانون نظام التأمٌن الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 
: ، ٌمول تأمٌن المرض مما ٌأتً 2018

: من هذا القانون وتشمل (2)االشتراكات الشهرٌة للمؤمن علٌهم المشار إلٌهم بالمادة - 1
:  حصة صاحب العمل وتقدر على النحو اآلتى(أ)

من ( أوالً )من البند  (2، 1)  من أجور المؤمن علٌهم المشار إلٌهم بالبندٌن %(3) -1
من هذا القانون وذلك للعالج والرعاٌة الطبٌة، وتلتزم الجهات المشار إلٌها  (2)المادة 

 .بأداء تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال المنصوص علٌها فى هذا الباب
من  (5 ، 4 ، 3) من أجور المؤمن علٌهم المنصوص علٌهم بالبنود (3.25%) -2

 .من هذا القانون (2)البند أوالً من المادة 
:   حصة المؤمن علٌهم وتقدر على النحو اآلتى(ب)

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

 .من هذا القانون (2)إلٌها بالبنود ثانٌاً ورابعاً من المادة 
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 من المعاش بالنسبة ألصحاب المعاشات المنتفعٌن بأحكام العالج (1%) - 3
 .والرعاٌة الطبٌة الواردة فى هذا الباب

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

: وتوزع نسب إشتراكات تأمٌن المرض وفًقا لآلتى

 ( 4)%للعالج والرعاٌة الطبٌة لؽٌر أصحاب المعاشات   .

 ( 0.25)% ألداء تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال للمؤمن علٌهم المنصوص علٌهم  
من هذا القانون، وٌجوز لرئٌس الهٌئة  (2)من البند أوالً من المادة  ( 5 ، 4 ، 3)بالبنود 

ٌعفى صاحب العمل من أداء هذا االشتراك مقابل التزامه بأداء تعوٌض األجر  أن
.  ومصارٌؾ االنتقال

ا بتصرٌح من الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن  ًٌ وٌجوز لصاحب العمل عالج المرٌض ورعاٌته طب
من  (48)الصحى وفقاً للشروط واألوضاع التى ٌتضمنها القرار المنصوص علٌه بالمادة 

هذا القانون وذلك مقابل تخفٌض نسبة االشتراكات المخصصة للعالج والرعاٌة الطبٌة إلى 
 من أجور المؤمن علٌهم ٌتحملها صاحب العمل باإلضافة إلى نسبة االشتراكات %(1)

من أجور %( 0.25)المخصصة لتعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال والمحددة بواقع 
. المؤمن علٌهم

 .رٌع استثمار أموال هذا التأمٌن-2
 

 (71)مادة 
 

ا على المؤمن علٌهم الذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرار من  ًٌ رئٌس تسري أحكام هذا الباب تدرٌج
وذلك دون اإلخالل بحقوق المؤمن علٌهم الذٌن ،  مجلس إدارة الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى

 لسنة 79انتفعوا بتأمٌن المرض وفًقا ألحكام قانون التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
1975 . 

وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصٌل االشتراكات وتورٌدها للهٌئة 
ا ورابًعا من المادة لبندٌنبابالنسبة للمؤمن علٌهم من الفئات المشار إلٌها  ًٌ من هذا  (2) ثان

 .القانون
( 86)مادة 

 
: ٌمول تأمٌن البطالة مما ٌأتى

ًٌا%(1)الحصة التى ٌلتزم بها صاحب العمل بواقع  -1  . من أجور المؤمن علٌهم لدٌه شهر
 .رٌع استثمار اموال هذا التأمٌن -2
 

( 115)مادة 
 

  صاحب العمل بأداء االشتراكات المستحقة عن العاملٌن لدٌه وفًقا ألحكام هذا القانونٌلتزم
.  وتشمل الحصة التً ٌلتزم بها والحصة التً ٌلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن علٌه، 

وتحسب االشتراكـات التً ٌؤدٌهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن علٌهم المشار إلٌهم فً 
: أتًوفقا لما ي (2)أوالً من المادة 
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.  على أساس ما ٌستحقـه المؤمن علٌه من أجر خالل كل شهر ( :2، 1)بالنسبة للبندين  ( أ)
 خالل سنة مٌالدٌة على أسـاس أجورهم فً شهر ٌناٌر من كل عام :بالنسبة لباقى البنود  ( ب)

، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب االشتراكات على أساس 
 .أجر شهر االلتحاق بالخدمة وذلك حتى ٌناٌر التالً ثم ٌعامل بعد ذلك على األساس المتقدم
    وٌراعى فً حساب األجر تحدٌد عدد أٌام العمل فً الشهـر بثالثٌن ٌوًما بالنسبة لمن ال 

. ٌتقاضون أجورهم مشاهرة
  وال تستحق االشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فٌه الخدمـة إال إذا كان شهًرا كامالً وتستحق 

.   االشتراكات كاملًة عن الشهر الذي تنتهً فٌه الخدمة
 .  وٌعفى المؤمن علٌه وصاحب العمل من االشتراكات المستحقة عن مدة التجنٌد اإللزامً

 
( 116)مادة 

 
 تحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون أجر اشتراك  ،مع عدم االخالل بالحد األدنى ألجر االشتراك

بعض فئات المؤمن علٌهم وطرٌقة حسابِه، وطرٌقـة حساب االشتراكات والملتزم بها ومواعٌد 
 .أدائها

 
( 117)مادة 

 

ا وثالًثا من المادة  ًٌ من هذا القانون  (2)ٌجوز للمؤمن علٌه من الفئات المشار إلٌها بالبنود ثان
 المبالػ المستحقة جمٌعطلب تعدٌل دخل اشتراكه إلى فئة الدخل األعلى بشرط أن ٌكون قد أدى 

علٌه حتى تارٌخ تقدمه بطلب التعدٌل، كما ٌجوز له طلب تعدٌل فئة دخل االشتراك إلى فئة 
الدخل األقل مباشرة بعد تقدٌم األسباب المبررة لذلك، وال ٌتم التعدٌل إال بعد بحث هذه األسباب 

. وموافقة الهٌئة
. وٌسري تعدٌل فئة دخل االشتراك اعتباًرا من أول الشهر التالً لتارٌخ تقدٌم طلب التعدٌل

  وٌتعٌن تعدٌل دخل االشتراك الشهري للمؤمن علٌهم المشار إلٌهم إلى فئة الدخل األعلى 
. التالٌة بعد مضً ثالثة سنوات على األكثر على استمرار االشتراك بفئة الدخل األقل

 .       وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون الشروط واالجراءات الالزمة لتنفٌذ هذه األحكام
 

( 118)مادة 
 

 طلب تعدٌل دخل مدد اشتراكه الفعلٌة منذ (117)المادة فً  للمؤمن علٌه المشار إلٌه ٌجوز
بدء اشتراكه فى النظام إلى دخل اشتراكه فى تارٌخ طلب التعدٌل أو إلى أى دخل أعلى، كما 

ٌجوز له تعدٌل بعض فئات اشتراكه والتى تبدأ بالتتابع من أولى المدد إلى فئة أعلى، وفى جمٌع 

:   ٌشترط لقبول طلب التعدٌل توافرالشروط اآلتٌة  ،األحوال
.  المبالػ المستحقة علٌه للهٌئة حتى تارٌخ تقدٌم طلب التعدٌلجمٌعأن ٌكون قد أدى - 1
أن تقرر الجهة الطبٌة لٌاقته الصحٌة، وتحدد الالئحة التنفٌذٌـة لهذا القانون اجراءات تحدٌد - 2

. الحالة الصحٌة للمؤمن علٌه
وٌلتزم المؤمن علٌه فً حالة طلب التعدٌل بأداء فروق اإلشتراكات ومبلػ إضافى بنسبة 

متوسط إصدارات الخزانة من األذون والسندات من إجمالى هذه الفروق وذلك اعتباًرا من تارٌخ 
. بدء االشتراك حتى نهاٌة الشهر السابق على تارٌخ األداء
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      وال ٌعتبر المؤمن علٌه مشترًكا بالدخل المعدل إال إذا تم سداد هذه المبالػ خالل سنة من 
 .تارٌخ اخطاره بتحدٌدها وقبل تحقق واقعة استحقاق أى من الحقوق المقررة بهذا القانون

 
( 119)مادة 

 
:  االشتراكات عن المدد اآلتٌة وذلك وفًقا للقواعد واألحكام المبٌنة قرٌن كل منهاتستحق

 ٌلتـزم المؤمن :مدد اإلعارات الخارجية بدون أجر ومدد األجـازات الخاصة للعمل بالخارج -1

. علٌه بحصته وحصة صاحب العمل فً االشتراكات وتؤدى بإحدى العمالت األجنبٌة
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون بعد االتفاق مع الوزٌر المختص نوع العمالت 

 وسعر التحوٌل، وكٌفٌة ومواعٌد أداء االشتراكات والمبالػ االضافٌة التً تستحق  ، األجنبٌة
. من هذا القانون (121)فً حالة التأخٌر فً السداد، وذلك وفقاً للنسب المقررة فً المادة 

ٌلتزم المؤمن علٌه بحصته وحصة صاحب العمل فً : مدد األجازات الخاصة بدون أجر -2
االشتراكات إذا رؼب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمٌن، وتحدد الالئحة التنفٌذٌة 

لهذا القانون األحكام المنظمة لكٌفٌة ومواعٌد إبداء الرؼبة وأداء االشتراكات والمبالػ 
اإلضافٌة التى تستحق فى حالة التأخٌر فى األداء، وذلك وفقاً للنسب المقررة فً المادة 

 .من هذا القانون (121)
وإذا ثبت إلتحاق المؤمن علٌه بعمل خالل مدة اإلجازة فٌتم اإللتزام بسداد حصة المؤمن 
علٌه وحصة صاحب العمل فى االشتراكات وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون مواعٌد 

من هذا القانون  (121)األداء والملتزم بها والمبالػ اإلضافٌة وفًقا للنسب المقررة فً المادة 
. التى تستحق فى حالة التأخٌر فى األداء

 ٌلتزم صاحب العمل بحصته فً االشتراكات وتؤدى فً :مدد اإلجازات الدراسيـة بدون أجر -3

المواعٌد الدورٌة وٌلتزم المؤمن علٌه بحصته، وٌؤدٌها فً المواعٌد المحددة بالالئحة 
. التنفٌذٌة لهذا القانون

 تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة :مدد البعثات العلمية بدون أجر -4
. المؤمن علٌه فً االشتراكات وتؤدى فً المواعٌد الدورٌة

 تلتزم الجهـة المعار إلٌها بحصة صاحب العمل فً االشتراكات كما :مدد اإلعارة الداخلية -5
تلتزم بخصم حصة المؤمن علٌه من أجره، وتؤدى للجهة المعار منها فً المواعٌد المحددة 

. لسدادها للهٌئة فً المواعٌد الدورٌة
. وٌسرى حكم هذا البند فى شأن حاالت الندب الكلى

 تلتزم الجهة التً تؤدى أجر المؤمن علٌه خالل تلك المدد :مدد اإلستدعاء واإلستبقاء- 6
بحصة صاحب العمل فً االشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن علٌه من أجره 

 .وتؤدى الحصتان للهٌئة فً المواعٌد الدورٌة
 

( 120)مادة 
 

ٌلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن ٌقدم للهٌئة القومٌة بٌانات العاملٌن وأجورهم 
واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهٌئة وبالشروط واألوضاع المنصوص علٌها فى 

.  من هذا القانون (127)المادة 
. وتحسب االشتراكات على أساس البٌانات الواردة فى هذه النماذج
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 ٌكون حساب االشتراكات على أساس  ، فإذا لم ٌقدم صاحب العمل البٌانات المشار إلٌها
وفى تلك الحالة تلتزم الهٌئة بأن تخطر ، آخر بٌان قدم منه للهٌئة أو طبًقا لما تسفر عنه تحرٌاتها 

، وٌكون لصاحب العمل  صاحب العمل بقٌمة االشتراكات والمبالػ األخرى المستحقة علٌه
االعتراض على هذه المطالبة لدى المكتب المختص خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ تسلمه اإلخطار 

( 150)مع أداء رسم اعتراض قٌمته مائة جنٌه ٌرحل إلى الحسـاب المنصوص علٌه فً المادة 
.  وال ٌعتبر االعتراض مقبوال إال بعد أداء الرسم المشار إلٌه ،من هذا القانون

.  وعلى الهٌئة الرد على هذا االعتراض خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ وروده إلٌها
وفى حالة رفض الهٌئة اعتراض صاحب العمل ٌكون له أن ٌطلب عرض النزاع على لجنة 

 وتعلن الهٌئة صاحب  ،من هذا القانون (148)فحص المنازعات المنصوص علٌها بالمادة 
. العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار

       ولصاحب العمل الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خالل الثالثٌن ٌوماً 
ا وتكون المستحقات واجبة األداء بإنقضاء موعد الطعن  التالٌة لصدوره ًٌ ، وٌصبح الحساب نهائ

 أو برفض الهٌئة العتراض صاحب العمل وعدم قٌامه بطلب عرض النزاع على طعن ،دون 
 .لجنة فحص المنازعات خالل ثالثٌن ٌوًما من تارٌخ استالمه اإلخطار بالرفض

 
( 121)مادة 

 
من هذا  (2)ٌلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن علٌهم المشار إلٌهم فى البند أوالً من المادة 

ا وثالًثا ورابًعا من ذات المادة بحسب  ًٌ القانون كما ٌلتزم المؤمن علٌه وفًقا ألحكام البنود ثان
:   بٌانها فى المواعٌد المحددة قرٌن كل منها تالًاألحوال بأداء المبالػ ال

. االشتراكات المستحقة عن الشهر، وذلك فى اول الشهر التالً لشهر االستحقاق -1
. األقساط المستحقة على المؤمن علٌه، وذلك فى أول الشهر التالً لشهر االستحقاق -2
.  األقساط المستحقة عن المبالػ المتأخرة، وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط -3
المبالػ التى ٌقوم بخصمها شهرٌاً من أجر المؤمن علٌه فى الحدود الجائز الحجز علٌها أو  -4

النزول عنها والتى صرفت للمؤمن علٌه بدون وجه حق من الهٌئة وذلك إعتباراً من أول 
. الشهر التالى لتارٌخ إخطار صاحب العمل

 بما فى ،وفى حالة التأخٌر فى أداء أي من المبالػ المشار الٌها ٌستحق على الملتزم باألداء 
 مبلػ اضافً شهري عن مدة التأخٌر من تارٌخ ،ذلك الجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة 

وجوب األداء حتى نهاٌة شهر السداد، وٌحسب المبلػ اإلضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات 
الخزانة من األذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى ٌتعٌن فٌه سداد المبالػ مضاًفا إلٌه 

(2 .)%
وٌتم االعفاء من المبلػ االضافً إذا تم السداد خالل خمسة عشر ٌوًما من تارٌخ وجوب 

. األداء

وفى جمٌع األحوال ٌتحمل الملتزم باألداء بنفقات إرسال االشتراكات والمبالػ المستحقة إلى 
الهٌئة، وٌجوز للهٌئة أن تقــوم بالتحصٌـل مقابـل واحـد فً األلـؾ من قٌمـة المبالػ المحصلة 

بحد أدنى مقداره عشرة جنٌهات وبحد أقصى مقداره مائة جنٌه وٌرحل هذا المبلػ إلى الحســاب 
. من هذا القانون (150)المنصوص علٌه فً المادة 

ٌجوز للهٌئة بعد موافقة مجلس اإلدارة أن تتبع فى ، واستثناء من أحكام الفقرات السابقة 
تحصٌل اإلشتراكات طرق ووسائل أخرى فً الحاالت التى تحتاج فٌها إلى ذلك وعلى األخص 

 : ٌأتًما 
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هات اإلدارٌة باالتفاق مع السلطات إلً الجإسناد تحصٌل اشتراكات التأمٌن االجتماعى  -1
المختصة، وٌتعٌن على هذه الجهات تحصٌل االشتراكات وتورٌدها فً مواعٌدها المحددة 

فور تحصٌلها إلى الهٌئة فً مٌعاد ؼاٌته أول الشهر التالى لشهر التحصٌل وذلك مقابـل نسبة 
من قٌمـة المبالػ المحصلة تخصص لحساب العاملٌن القائمٌن %( 1)ال تزٌد عن 

بالتحصٌل، وٌكون لهذه الجهات فً سبٌل إستٌفاء مستحقات الهٌئة سلطة توقٌع الحجز 
. من هذا القانون (132)اإلداري وفقاً لحكم المادة 

تحدٌد المبالػ اإلضافٌة التً تستحق على الملتزم بالتحصٌل فً حالة التأخر فً التورٌد عن  -2
 .المواعٌد المقررة وذلك بما ال ٌجاوز النسب المقررة بهذه المادة

وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون فى جمٌع الحاالت المواعٌد والشروط واإلجراءات التً تتبع 
 .فً تحصٌل االشتراكات والمبالػ المستحقة للهٌئة طبقاً ألحكام هذا القانون

 
( 122)مادة 

 

من هذا القانون ٌؤدى صاحب العمل فً القطاع الخاص  (120)مع عدم اإلخالل بالمادة 
االشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو كانـت أجـور المؤمن علٌهـم ال تكفى لذلك، 

وتعتبر المبالػ التً ٌؤدٌها صاحب العمل عن المؤمن علٌهم فً حكم القرض وٌكـون الوفاء بها 
 .طبقاً لؤلحكام التً تحددها الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون

 
( 123)مادة 

 
للهٌئة استخدام الوسائل الالزمة لتحصٌل االشتراكات ومستحقاتها المالٌة األخرى وصرؾ 

المعاشات وؼٌرها من الحقوق المقررة فى هذا القانون بما فً ذلك األدوات المالٌة والوسائل 
 .االلكترونٌة واستخدام شبكات السداد والتحصٌل اإللكترونً المصرفٌة والحكومٌة

 
( 127)مادة 

 
تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البٌانات والمستندات الواردة فً ملؾ 

. التأمٌن االجتماعً الخاص بالمؤمن علٌه دون الرجوع إلى ملؾ الخدمة
     وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون السجالت والدفاتر التً ٌلتزم صاحب العمل بحفظها 

، وكذلك البٌانات والنماذج التً  والملفات التً ٌنشئها لكل مؤمن علٌه والمستندات التً تودع بها
ٌلتزم بتقدٌمها للهٌئة عن العاملٌن لدٌه وأجورهم واشتراكاتهم ومواعٌد تقدٌم هذه البٌانات 

 .والنماذج
 

( 142)مادة 
 

ٌلتزم صاحب العمل بموافاة الهٌئة ببٌان بأسماء العاملٌن لدٌه الذٌن تنتهً خدمتهم بسبب 
. ، وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثالثة أشهر على األقل بلوغ سن استحقاق المعاش

وٌلتزم صاحب العمل فً القطاع الخاص عن كل شهر ٌتأخر فٌه عـن إخطار الهٌئة بانتهاء 
من قٌمة االشتراك المستحق عن الشهر % 20خدمة المؤمن علٌه بأداء مبلػ إضافً بنسبة 
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وذلك فً الحاالت وبالشروط والقواعد التً تحددها  ، األخٌر من مدة اشتراك المؤمن علٌه 
 .الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون

 
( 151)مادة 

 
ٌهمل كسر الجنٌه عند حساب الحقوق التأمٌنٌة، وفى إجمالى المبالػ التً ٌلتزم صاحب العمل 

 .بأدائها


