توحيد التعامل للمنشئات ذات الفروع
في قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
تضمن مشروع الالئحة التنفيذية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة
 2019الغاء بعض الشروط السابقة لتوحيد التعامل للمنشئات ذات الفروع والمتمثلة في اآلتي:
 – 1أن تكون الفروع صغٌرة.
 – 2أن ٌكون توحٌد التعامل فقط داخل نطاق المحافظة الواحـــــدة.
مجال
المقارنة
النص

رقم
النموذج
عنوان
النموذج
ماورد
بالنموذج

القرار الوزاري
مشروع الالئحة
رقم  554لسنة 2007
مادة ()8
مادة ()16
بأن ٌتقدم
ٌلتزم صاحب العمل
للصندوق المختص للتأمٌن علً العاملٌن لدٌه ،
فً حالة تعدد فروع صاحب العمل تعتبر وفً حالة تعدد فروع صاحب العمل تعتبر
الفروع التً تقع فً نطاق إختصاص قسم أو
الفروع التً تقع فً نطاق إختصاص قسم أو
مركزأو بندر شرطة أو وحدة إدارٌة كصاحب مركز أو بندر شرطة أو وحدة إدارٌة كصاحب
لمناطق
عمل مستقل وفقا ً للتقسٌم الجغرافً
عمل مستقل وف ًقا للتقسٌم الجغرافً للهٌئة.
ومكاتب الصندوق المختص.
وإستثناء من الفقرة السابقة ٌجوز
واستثناء من الفقرة السابقة ٌجوز لصاحب
لصاحب العمل طلب إ عتبار جمٌع فروعه وحدة
العمل طلب إعتبار جمٌع فروعه وحدة واحدة
الهٌئة على واحدة أو أكثر فى مجال عالقتها مع الصندوق
أو أكثر فً مجال عالقتها مع
النموذج رقم ( )10المرفق وذلك إذا ما توافرت على النموذج رقم (  )8المرفق وذلك إذا ما
توافرت فٌه الشروط الواردة بالنموذج المشار
فٌه الشروط الواردة بالنموذج المشار إلٌه.
إلٌه.
()8
()10
طلب إعتبار جمٌع الفروع
طلب اعتبار جمٌع الفروع وحدة واحدة أو أكثر
وحدة واحدة أو أكثر فً العالقة
فً العالقة
مع صندوق التأمٌن اإلجتماعً
مع الهٌئة
إرشـــــــــادات
ٌشترط لموافقة الصندوق المختص على
ٌشترط لموافقة الهٌئة على طلب المنشأة بتوحٌد
طلب المنشأة بتوحٌد التعامل لها ماٌلً -:
التعامل لها ماٌلً:
-1أن ٌكون للمنشأة فروع صغٌرة.
-1أن ٌكون للمنشأة أكثر من فرع.
بالفروع
-2أن تكون طبٌعة عمل العاملٌن
تتصف بالتنقل بٌن األفرع المختلفة ومرتبطة
بأعمال المركز الرئٌسً.

-2أن تكون طبٌعة عمل العاملٌن بالفرع تتصف
بالتنقل بٌن األفرع المختلفة ومرتبطة بأعمال
المركز الرئٌسً.
ٌ -3تم توحٌد التعامل فقط داخل نطاق المحافظة
الواحـــــدة.

-3أن تكون المنشأة منتظمة فً سداد اشتراكات
التأمٌن االجتماعً وأال ٌكون هناك تهرب
تأمٌنً سواء جزئً أو كلً.

 -4أن تكون المنشأة منتظمة فً سداد
إشتراكات التأمٌن اإلجتماعً و أال ٌكون هناك
تهرب تأمٌنً سواء جزئً أو كلً.

-4ال ٌجوز توحٌد التعامل بالنسبة للمنشأة التً
ٌوجد لفروعها وحدات حسابٌة منفصلة.

 -5ال ٌجوز توحٌد التعامل بالنسبة للمنشأة التً
ٌوجد لفروعها وحدات حسابٌة منفصلة .

ٌ-5تم دراسة الطلب باإلدارة المختصة بعد
إجراء تحرٌات مكتب الهٌئة.

ٌ -6تم دراسة الطلب باإلدارة العامة للتوجٌه
الفنً واإلدارة العامة للتفتٌش المركزي بعد
إجراء تحرٌات مكتب الصندوق المختص.
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