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( 20 )مادة

 
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز 

: شأنها الشروط اآلتية في والوفاة إذا توافر
. القانونهذا أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع ألحكام  -1
 .أن تكون سنوات كاملة -2
 .أن تكون سابقة على مدة االشتراك األخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين االجتماعى -3

. المرافق لهذا القانون (3)وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم 
: ويكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة وفقاً إلحدى الطرق اآلتية

 . دفعة واحدة خالل سنة من تاريخ طلب الحساب بما ال يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة -1
المرافق لهذا القانون، وال يعتبر المؤمن عليه مشترًكا إال إذا  (4)بالتقسيط وفقاً للجدول رقم  -2

 .تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ انتهاء الخدمة
 .ال يجوز ألى سبب من األسباب العدول عن طلب حساب المدة، وفى جميع األحوال 

 
( 133)مادة 

 
ال يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين 

.  لدى الهيئة
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد 

: الحقوق اآلتية 
 بشأن تنظيم بعض أوضاع 2000لسنة  (1)النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم  -1

.  وإجراءات التقاضي في مسائل االحوال الشخصية
 .ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن -2
 .المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان االجتماعى -3

وفى حالة ، منه % 25ويراعى بالنسبة للمعاش الشهرى أن يكون الخصم فى حدود 
التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثمن المعاش 

 .للوفاء بدين الهيئة
 .  أقساط قروض بنك ناصر االجتماعى -4
 .األقساط المستحقة للهيئة -5
. الحاالت التى يوافق عليها مجلس االدارة نزوال على رغبة صاحب الشأن -6

 يكون للهيئة خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو  ،    وبمراعاة الفقرة السابقة
صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما 

. يصرف لكل منهم
ويجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه بالتقسيط وفقاً للجدول رقم 

وفقاً ألحكام للعجز أو الوفاة استحقاق المعاش المرفق، وتسقط األقساط المتبقية فى حالة  (4)
 .من هذا القانون (21)المادة 
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 من هذا القانون إال بعد 21من المادة  (6)وال يتم صرف المعاش المستحق وفقاً للبند رقم 
أداء المبالغ المستحقة علي المؤمن عليه والقيمة الحالية لألقساط وفقاً لجدول القيمة الحالية 

. المرفق بالالئحة التنفيذية لهذا القانون
تخصم القيمة الحالية ، وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم إستحقاق معاش 

. لألقساط المستحقة على المؤمن عليه من المبالغ المستحقة له
ويوقف سداد األقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحاالت التى ال يستحق عنها 

تعويضاً عن األجر ويستأنف السداد فور إستحقاق األجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة  أو أجراً 
 .التى أوقف فيها سداد األقساط

ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش 
. أوالمستفيدين على خمس سنوات

   كما يكون للهيئة الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد االشتراكات ومتجمد المبالغ 
المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه 

 .المادة


