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 )881مادة )

 
ا ًٌ ( من هذا القانون 2وثالًثا من المادة ) ٌجوز للمإمن علٌه من الفئات المشار إلٌها بالبنود ثان

المستحقة طلب تعدٌل دخل اشتراكه إلى فئة الدخل األعلى بشرط أن ٌكون قد أدى جمٌع المبالغ 
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

 .لتارٌخ تقدٌم طلب التعدٌلوٌسري تعدٌل فئة دخل االشتراك اعتباًرا من أول الشهر التالً 
وٌتعٌن تعدٌل دخل االشتراك الشهري للمإمن علٌهم المشار إلٌهم إلى فئة الدخل األعلى التالٌة 
 .بعد مضً ثالثة سنوات على األكثر على استمرار االشتراك بفئة الدخل األقل

 .ه األحكاموتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون الشروط واالجراءات الالزمة لتنفٌذ هذ
 

 )881مادة )
 

طلب تعدٌل دخل مدد اشتراكه الفعلٌة منذ بدء  (111ٌجوز للمإمن علٌه المشار إلٌه فً المادة )
اشتراكه فى النظام إلى دخل اشتراكه فى تارٌخ طلب التعدٌل أو إلى أى دخل أعلى، كما ٌجوز 

لى فئة أعلى، وفى جمٌع له تعدٌل بعض فئات اشتراكه والتى تبدأ بالتتابع من أولى المدد إ
  : األحوال ، ٌشترط لقبول طلب التعدٌل توافرالشروط اآلتٌة

 .أن ٌكون قد أدى جمٌع المبالغ المستحقة علٌه للهٌئة حتى تارٌخ تقدٌم طلب التعدٌل  - 1
أن تقرر الجهة الطبٌة لٌاقته الصحٌة، وتحدد الالئحة التنفٌذٌـة لهذا القانون اجراءات تحدٌد  - 2

 .الة الصحٌة للمإمن علٌهالح
وٌلتزم المإمن علٌه فً حالة طلب التعدٌل بؤداء فروق اإلشتراكات ومبلغ 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

من علٌه مشترًكا بالدخل المعدل إال إذا تم سداد هذه المبالغ خالل سنة من تارٌخ وال ٌعتبر المإ
 .اخطاره بتحدٌدها وقبل تحقق واقعة استحقاق أى من الحقوق المقررة بهذا القانون

 
 (891مادة )

 
ٌ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 

 ( من هذا القانون. 121المادة )
 وتحسب االشتراكات على أساس البٌانات الواردة فى هذه النماذج.

ٌكون حساب االشتراكات على أساس  ،  لم ٌقدم صاحب العمل البٌانات المشار إلٌها فإذا
وفى تلك الحالة تلتزم الهٌئة بؤن تخطر ، آخر بٌان قدم منه للهٌئة أو طبًقا لما تسفر عنه تحرٌاتها 

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

( 151مع 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

 ا االعتراض خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ وروده إلٌها.وعلى الهٌئة الرد على هذ 
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وفى حالة رفض الهٌئة اعتراض صاحب العمل ٌكون له أن ٌطلب عرض النزاع على لجنة 
وتعلن الهٌئة صاحب  ، ( من هذا القانون141فحص 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 

 ازعات خالل ثالثٌن ٌوًما من تارٌخ استالمه اإلخطار بالرفض.لجنة فحص المن

 
 (891مادة )

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

 التؤمٌن االجتماعً الخاص بالمإمن علٌه دون الرجوع إلى ملف الخدمة.
ن السجالت والدفاتر التً ٌلتزم صاحب العمل بحفظها وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانو     

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

 والنماذج.
 

 (841مادة )
 

وٌصدر ، تنشؤ بالهٌئة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبٌق أحكام هذا القانون 
 بتشكٌلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قراراً من رئٌس الهٌئة بعد موافقة مجلس ادارة الهٌئة.

وعلى أصحاب األعمال والمإمن علٌهم وأصحاب المعاشات والمستحقٌن وغٌرهم من 
إلى القضاء تقدٌم طلب إلى الهٌئة لعرض النزاع على اللجان المشار إلٌها  المستفٌدٌن قبل اللجوء

 لتسوٌته بالطرق الودٌة.
من هذا القانون ال ٌجـوز رفع الدعوى قبل مضى  (211)ومع عدم اإلخالل بؤحكـام المادة 

 ن ٌوماً من تارٌخ تقدٌم الطلب المشار إلٌه.ٌثالث
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