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 أوال : تضمن مشروع الالئحة التنفٌذٌة للقانون

 
 (319مادة )

 
ٌراعى عند تحدٌد المسئول الفعلى عن اإلدارة لدى صاحب العمل فً القطاع الخاص الذي 

من القانون جزاء للمخالفات المقررة ( 168، 167توقع علٌه العقوبات المقررة بالمادتٌن )
 بكل منهما ما ٌأتً:

أن ٌكون هناك تفوٌض صادر من صاحب العمل لهذا المسئول فً االختصاصات التً  -1
 ٌستوجب اإلخالل بها توقٌع العقوبات المقررة بالمواد المشار إلٌها.

ى المواد أن ٌتم إخطار الهٌئة بهذا التفوٌض قبل وقوع أى من األفعال المجرمة بمقتض -2
 المشار إلٌها.

وفً حالة االخالل بما تقدم ٌكون صاحب العمل هو المسئول عن أي أفعال ترتكب 
 بالمخالفة ألحكام القانون فً هذا الخصوص.

 
 

 من القانون (168، 167المادتٌن ):  ثانٌا
 
 (167مادة )

 
أو الموظؾ المختص فى الجهات الحكومٌة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام ٌعاقب 

، بالحبس مدة ال تجاوز سنة ، وبؽرامة ال تقل  المسئول الفعلً عن اإلدارة لدي صاحب العمل
فى حالة ارتكابه عن خمسٌن ألؾ جنٌه وال تجاوز مائة ألؾ جنٌه ، أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن ، 

  : عال اآلتٌةأٌا من األف
  ( من هذا القانون.50) )أ( عدم نقل المصاب إلى مكان العالج بالمخالفة لحكم المادة 

)ب( عدم إبالغ الشرطة بغٌر عذر مقبول بأي حادث ٌصٌب أحد العاملٌن الخاضعٌن 
 ( من هذا القانون.61ألحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة )

حبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات و ؼرامة ال تجاوز ملٌون جنٌة إذا وتكون العقوبة ال       
 %(.55ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لدٌه نسبة عجز تجاوز )

وتكون العقوبة الؽرامة التى ال تقل عن عشرٌن ألؾ جنٌه وال تجاوز خمسون ألؾ جنٌه       
 فً حال ارتكابهم أٌا من األفعال اآلتٌة:

تقدٌم بٌانات بأسماء العاملٌن وأجورهم وإشتراكاتهم للهٌئـة بالمخالفة عدم  ( أ)
  ( من هذا القانون.142،  120) ألحكام المادتٌن 

 عدم موافاة الهٌئة بملؾ التؤمٌن االجتماعى للمإمن علٌه فى حالة طلبه. ( ب)
 ( من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.142مخالفة أحكام المادة ) ( ج)
االمتناع عن تنفٌذ طلب الهٌئة بخصم المبالػ التى صرفت للمإمن علٌه دون وجه  ( د)

  حق أو عدم تورٌد هذه المبالػ الً الهٌئة فى مواعٌد سداد االشتراكات. 
  وتضاعؾ العقوبة فى حالة العود.    
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 (168مادة )

 
المسئول الفعلً عن بؽرامة ال تقل عن عشرٌن ألؾ جنٌه وال تجاوز مائة ألؾ جنٌه ٌعاقب 

أو الموظؾ المختص فى الجهات الحكومٌة أو القطاع العام أو قطاع اإلدارة لدي صاحب العمل 
لم ٌقم باالشتراك فى الهٌئة عن أى من عماله )العمال( الخاضعٌن ألحكام األعمال العام الذى 

  . هذا القانون أو لم ٌقم باالشتراك عنهم بالمدد أو األجور الحقٌقٌة
أو الموظؾ المختص  المسئول الفعلى لدي صاحب العمل عن اإلدارةاقب بذات العقوبة وٌع

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 

 . لً المإمن علٌهم قٌمة ما تحملوه من نفقات التؤمٌنبإلزامه بؤن ٌرد ا
 وتضاعؾ الؽرامة فى حالة العود.

 
 

 ثالثا : مواد القانون ذات العالقة 
 (168، 167بالمادتٌن )

 
 (50مادة )

 
ٌلتزم صاحب العمل عند حدوث اإلصابة بنقل المصاب إلى مكان العالج ، وتتحمل الجهة 

مصارٌؾ انتقال المصاب بوسائل االنتقال العادٌة من  المختصة بصرؾ تعوٌض األجر بؤداء
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 

 ل العادٌة.تسمح باستعماله وسائـل االنتقا
وٌتبع فى تنظٌم االنتقال ومصارٌفه ما تقضى به القواعد التى تتضمنها الالئحة التنفٌذٌة لهذا 

 القانون فى هذا الشؤن.
 

 (61مادة )
 

بإبالغ الشرطة فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلً عن اإلدارة لدٌه  ٌلتزم صاحب العمل
ساعة من تارٌخ تؽٌبه عن  44وذلك خالل عن كل حادث ٌقع ألحد عماله ٌعجزه عن العمل 

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 
( 2،  1ئرة العمل وذلك بالنسبة للمإمن علٌهم المشار إلٌهم فى البندٌن )وقوع الحادث داخل دا

 ( من هذا القانون.2من أوالً من المادة )
 

 (120مادة )
 

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

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

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

( 155علٌه فً المادة )مع أداء رسم اعتراض قٌمته مائة جنٌه ٌرحل إلى الحسـاب المنصوص 
 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. 
وفى حالة رفض الهٌئة اعتراض صاحب العمل ٌكون له أن ٌطلب عرض النزاع على لجنة 

من هذا القانون ، وتعلن الهٌئة صاحب  (148المادة )ت المنصوص علٌها بفحص المنازعا
 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

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

 
 (127مادة )

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

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

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

 والنماذج.
 

 (142مادة )
 

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

وٌلتزم صاحب العمل فً القطاع الخاص عن كل شهر ٌتؤخر فٌه عـن إخطار الهٌئة بانتهاء 
% من قٌمة االشتراك المستحق عن الشهر 25خدمة المإمن علٌه بؤداء مبلػ إضافً بنسبة 

األخٌر من مدة اشتراك المإمن علٌه  ، وذلك فً الحاالت وبالشروط والقواعد التً تحددها 
 الئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.ال

 
 (148مادة )

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

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

 لتسوٌته بالطرق الودٌة.
من هذا القانون ال ٌجـوز رفع الدعوى قبل مضى  (251)ومع عدم اإلخالل بؤحكـام المادة 

 الٌه.ار ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ تقدٌم الطلب المش
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