احذروا مخالفة أحكام مشروع قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
االلتزام بموافاة الهيئة بالمعلومات  -العقوبات
تتضمن :
أوال  :االلتزام بموافاة الهيئة بالمعلومات.
ثانيا  :العقوبات.
ثالثا  :المواد المشار اليها في مواد العقوبات.
أوال  :االلتزام بموافاة الهيئة بالمعلومات
مادة (:)144
ٌلتزم كل من ٌَعهد بتنفٌذ أي أعمال الً مقاول أن ٌخطر الهٌئة باسم المقاول وعنوانه
وبٌاناته عن العملٌة قبل بدء العمل بسبعة أٌام على األقل  ،وعدم سداد أي مستحقات له قبل أن
ٌقدم ما ٌفٌد سداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعى عن هذه األعمال ،وٌكون مُسنِد األعمال متضامنا
مع المقاول فً الوفاء بااللتزامات المقـررة وفقا ً ألحكام هذا القانون فً حالة إخالله باإللتزامات
المتقدم بٌانها.
كما تلتزم الجهات المختصة بإصدار تراخٌص البناء أو الهدم أو التى تحرر مخالفاته بموافاة
الهٌئة ببٌانات الترخٌص واسم وعنوان المقاول الذى ٌقوم بتنفٌذه أو اسم وعنوان الصادرفً
شؤنه المخالفات خالل المٌعاد المشار إلٌه بالفقرة السابقة.
مادة (:)145
على الجهات والمصالح الحكومٌة بما فً ذلك مصلحة الضرائب المصرٌة واإلدارة العامة
للجوازات والهجرة والجنسٌة  ،وعلى البنوك والنقابات والجمعٌات ،موافاة الهٌئة بجمٌع البٌانات
التً تطلبها فً مجال تطبٌق أحكام هذا القانون ،وال ٌعتبر ذلك إفشاءًا لسر المهنة أو إخالالً
بمقتضٌات الوظٌفة.
كما ٌلتزم قطاع األحوال المدنٌة بموافاة الهٌئة بجمٌع البٌانات والمعلومات الالزمة لتنفٌذ
أحكام هذا القانون وعلى األخص بٌانات المهنة  ،والحالة االجتماعٌة لمستحقً المعاش من
زواج وطالق وأى تؽٌٌر ٌطرأ علٌها  ،وكذا حاالت الوفاة التى تقع بٌن من ٌحصلون على
معاشات من الهٌئة.
على أن ٌكون موافاة الهٌئة بالبٌانات المشار إلٌها دون أى مقابل أو رسوم.
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وأحكام تطبٌق هذه المادة.
مادة (:)146
على وحدات الجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات والجمعٌات والنقابات والشركات وأصحاب
األعمال الذٌن ٌستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقٌن فً المعاش وفقا ً ألحكام هذا
القانون أن ٌخطروا الهٌئة بإسم من ٌستخدمونه منهم وتارٌخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة
التً ٌصرؾ منها معاشه  ،وذلك خالل شهر من تارٌخ استخدامه.
وعلى صاحب المعاش أوالمستحق أو من ٌصرؾ بإسمه المعاش إبالغ الهٌئة بكل تؽٌٌر فً
أسلوب االستحقاق ٌإدى إلى قطع المعاش أو خفضه أو وقفه وذلك خالل شهر على األكثر من
تارٌـخ التؽٌٌر.
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ثانيا  :العقوبات
مادة (:)164
مع مراعاة عدم االخالل بؤى عقوبة أشد ٌنص علٌها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ،
ٌعاقب على الجرائم المنصوص علٌها فى المواد التالٌة بالعقوبات المقررة لها .
مادة (:)165
ٌعاقب بالؽرامة التً ال تقل عن ثالثٌن ألؾ جنٌه وال تجاوز مائة ألؾ جنٌه  ،كل من منع
العاملٌن بالهٌئة ممن لهم صفة الضبطٌة القضائٌة من دخول محل العمل  ،أو لم ٌمكنهم من
اإلطالع على السجالت والدفاتر والمستندات واألوراق التً ٌتطلبها تنفٌذ أحكام هذا القانون ،
أو أعطى بٌانات ؼٌر صحٌحة  ،أو امتنع عن إعطاء البٌانات المنصوص علٌها فً هذا القانون
أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
وتضاعؾ العقوبة فى حالة العود.
مادة (:)166
ٌعاقب بؽرامة ال تقل عن عشرٌن آلؾ جنٌه وال تجاوز خمسٌن ألؾ جنٌه  ،كل من حصل
على أموال الهٌئة بؽٌر حق أو قام بإعطاء بٌانات ؼٌر صحٌحة أو امتنع عن إعطاء بٌانات مما
ٌجب اإلفصاح عنها وف ًقا ألحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.
وٌعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالػ المستحقة للهٌئة وف ًقا ألحكام هذا القانون
عن طرٌق إعطاء بٌانات خاطئة أو إخفاء بٌانات.
مادة (:)167
ٌعاقب الموظؾ المختص فى الجهات الحكومٌة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو
المسئول الفعلً عن اإلدارة لدي صاحب العمل  ،بالحبس مدة ال تجاوز سنة  ،وبؽرامة ال تقل
عن خمسٌن ألؾ جنٌه وال تجاوز مائة ألؾ جنٌه  ،أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن  ،فى حالة
ارتكابه أٌا من األفعال اآلتٌة:
(أ) عدم نقل المصاب إلى مكان العالج بالمخالفة لحكم المادة (  )50من هذا القانون.
(ب) عدم إبالغ الشرطة بؽٌر عذر مقبول بؤي حادث ٌصٌب أحد العاملٌن الخاضعٌن
ألحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (  )61من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات و ؼرامة ال تجاوز ملٌون جنٌة إذا
ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لدٌه نسبة عجز تجاوز ( .)%50
وتكون العقوبة الؽرامة التى ال تقل عن عشرٌن ألؾ جنٌه وال تجاوز خمسون ألؾ جنٌه
فً حال ارتكابهم أٌا من األفعال اآلتٌة:
(أ) عدم تقدٌم بٌانات بؤسماء العاملٌن وأجورهم وإشتراكاتهم للهٌئـة بالمخالفة ألحكام
المادتٌن ( )142 ، 120من هذا القانون.
(ب) عدم موافاة الهٌئة بملؾ التؤمٌن االجتماعى للمإمن علٌه فى حالة طلبه.
(ج) مخالفة أحكام المادة (  )142من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.
(د) االمتناع عن تنفٌذ طلب الهٌئة بخصم المبالػ التى صرفت للمإمن علٌه دون وجه
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حق أو عدم تورٌد هذه المبالػ الً الهٌئة فى مواعٌد سداد االشتراكات.
وتضاعؾ العقوبة فى حالة العود.
مادة (:)168
ٌعاقب بؽرامة ال تقل عن عشرٌن ألؾ جنٌه وال تجاوز مائة ألؾ جنٌه المسئول الفعلً عن
اإلدارة لدي صاحب العمل أو الموظؾ المختص فى الجهات الحكومٌة أو القطاع العام أو قطاع
األعمال العام الذى لم ٌقم باالشتراك فى الهٌئة عن أى من عماله (العمال) الخاضعٌن ألحكام
هذا القانون أو لم ٌقم باالشتراك عنهم بالمدد أو األجور الحقٌقٌة.
وٌعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى لدي صاحب العمل عن اإلدارة أو الموظؾ المختص
فى الجهات الحكومٌة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام الذي ٌحمل المإمن علٌهم أى
نصٌب من نفقات التؤمٌن لم ٌنص علٌها فى هذا القانون  ،وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها
بإلزامه بؤن ٌرد الً المإمن علٌهم قٌمة ما تحملوه من نفقات التؤمٌن.
وتضاعؾ الؽرامة فى حالة العود.
مادة (:)169
ال تقل عن عشرٌن ألؾ جنٌه
ٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر  ،وبؽرامة
والتجاوز مائة ألؾ جنٌه  ،أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن  ،كل من أفشى من موظفى الهٌئة سرً ا
من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو ؼٌر ذلك من أسالٌب العمل أو مكن أو سمح أو
ساعد أو سهل للؽٌر  ،بطرٌق مباشر أو ؼٌر مباشر  ،االطالع على سر من هذه األسرار التى
ٌكون قد اطلع علٌها بحكم المادة (  )143من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب
من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون.
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظٌفته.
مادة (:)170
ٌعاد النظر فً قٌمة الؽرامات الواردة فً هذا الباب كل عشر سنوات من تارٌخ العمل
بؤحكام هذا القانون.
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ثالثا  :المواد المشار اليها في مواد العقوبات
مادة (:)4
ٌكون التؤمٌن وفقا ً ألحكام هذا القانون إلزامًٌا  ،فٌما عدا الفئات المنصوص علٌها بالبند ثالثا ً
من المادة (  )2من هذا القانون فٌكون خضوعهم اختٌارًٌا  ،ولرئٌس مجلس الوزراء بناء على
عرض رئٌس الهٌئة إصدار قرار بإلزامٌة التؤمٌن لهذه الفئة بالدول التى ال ٌتم التؤمٌن فٌها على
العمالة المصرٌة.
وال ٌجوز تحمٌل المإمن علٌه أي نصٌب فً نفقات التؤمٌن إال فٌما ٌرد به نص خاص.
والٌجوز حرمان المإمن علٌه أوصاحب المعاش من الحقوق التؤمٌنٌة المستحقة كلًٌا أو جزئًٌا
ألي سبب من األسباب.
مادة (:)50
ٌلتزم صاحب العمل عند حدوث اإلصابة بنقل المصاب إلى مكان العالج  ،وتتحمل الجهة
المختصة بصرؾ تعوٌض األجر بؤداء مصارٌؾ انتقال المصاب بوسائل االنتقال العادٌة من
محل اإلقامة إلى مكان العالج إذا كان ٌقع خارج المدٌنة التى ٌقٌـم بها وبؤداء مصارٌؾ االنتقال
بوسائل االنتقال الخاصة داخل المدٌنة أو خارجها متى قرر الطبٌب المعالج أن حالة المصاب ال
تسمح باستعماله وسائـل االنتقال العادٌة.
وٌتبع فى تنظٌم االنتقال ومصارٌفه ما تقضى به القواعد التى تتضمنها الالئحة التنفٌذٌة لهذا
القانون فى هذا الشؤن.
مادة (:)61
ٌلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلً عن اإلدارة لدٌه بإبالغ الشرطة
عن كل حادث ٌقع ألحد عماله ٌعجزه عن العمل وذلك خالل  48ساعة من تارٌخ تؽٌبه عن
العمل  ،وٌكون البالغ مشتمالً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه
والعضو المصاب والجهة التى نقل إلٌها المصاب لعالجه.
وٌكتفى بمحضر تحقٌق إدارى ٌجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة
وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمإمن علٌهم المشار إلٌهم فى البندٌن ( )2 ، 1
من أوالً من المادة ( )2من هذا القانون.
مادة (:)120
ٌلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بؤن ٌقدم للهٌئة القومٌة بٌانات العاملٌن وأجورهم
واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهٌئة وبالشروط واألوضاع المنصوص علٌها فى
المادة ( )127من هذا القانون.
وتحسب االشتراكات على أساس البٌانات الواردة فى هذه النماذج.
فإذا لم ٌقدم صاحب العمل البٌانات المشار إلٌها ٌ ،كون حساب االشتراكات على أساس
آخر بٌان قدم منه للهٌئة أو طب ًقا لما تسفر عنه تحرٌاتها  ،وفى تلك الحالة تلتزم الهٌئة بؤن تخطر
صاحب العمل بقٌمة االشتراكات والمبالػ األخرى المستحقة علٌه  ،وٌكون لصاحب العمل
االعتراض على هذه المطالبة لدى المكتب المختص خالل ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ تسلمه اإلخطار
مع أداء رسم اعتراض قٌمته مائة جنٌه ٌرحل إلى الحسـاب المنصوص علٌه فً المادة ( )150
من هذا القانون  ،وال ٌعتبر االعتراض مقبوال إال بعد أداء الرسم المشار إلٌه.
وعلى الهٌئة الرد على هذا االعتراض خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ وروده إلٌها.
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وفى حالة رفض الهٌئة اعتراض صاحب العمل ٌكون له أن ٌطلب عرض النزاع على لجنة
فحص المنازعات المنصوص علٌها بالمادة (  )148من هذا القانون  ،وتعلن الهٌئة صاحب
العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقا ً لهذا القرار.
ولصاحب العمل الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خالل الثالثٌن ٌوما ً
التالٌة لصدوره  ،وٌصبح الحساب نهائًٌا وتكون المستحقات واجبة األداء بإنقضاء موعد الطعن
دون طعن  ،أو برفض الهٌئة العتراض صاحب العمل وعدم قٌامه بطلب عرض النزاع على
لجنة فحص المنازعات خالل ثالثٌن ٌومًا من تارٌخ استالمه اإلخطار بالرفض.
مادة (:)142
ٌلتزم صاحب العمل بموافاة الهٌئة ببٌان بؤسماء العاملٌن لدٌه الذٌن تنتهً خدمتهم بسبب
بلوغ سن استحقاق المعاش  ،وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثالثة أشهر على األقل.
وٌلتزم صاحب العمل فً القطاع الخاص عن كل شهر ٌتؤخر فٌه عـن إخطار الهٌئة بانتهاء
خدمة المإمن علٌه بؤداء مبلػ إضافً بنسبة  %20من قٌمة االشتراك المستحق عن الشهر
األخٌر من مدة اشتراك المإمن علٌه  ،وذلك فً الحاالت وبالشروط والقواعد التً تحددها
الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.
مادة (:)143
ٌكون لمن تندبه الهٌئة من العاملٌن بها الحق فى دخول محال العمل بما فً ذلك المنشآت
المقامة فً المناطق الحرة وؼٌرها من المناطق ذات الطبٌعة القانونٌة الخاصة فى مواعٌد
العمل المعتادة إلجراء التحرٌات الالزمة واإلطالع على السجالت والدفاتر واألوراق
والمحررات والملفات والمستندات المالٌة التى تتعلق بتنفٌذ أحكام هذا القانون  ،وٌحدد وزٌر
العدل باإلتفاق مع رئٌس الهٌئة العاملٌن بالهٌئة الذٌن تكون لهم صفة الضبطٌة القضائٌة فى
.
تطبٌق أحكام هذا القانون.
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