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 (8:9مادة )

 
ٌكون للمبالغ المستحقة للهٌئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتٌاز على جمٌع أموال المدٌن من 

وتستوفى قبل المصروفات القضائٌة، وللهٌئة حـق تحصٌل هذه المبالغ بطرٌق ، منقول وعقار 
الحجـز اإلداري، وٌجوز لها تقسٌط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط 

 واألوضاع التً تحددها الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.
 

 (::8مادة )
 

ال ٌجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن علٌه أو صاحب المعاش أو المستفٌدٌن 
 لدى الهٌئة. 

السابقة ٌجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إلٌها لسداد وإستثناء من حكم الفقرة 
 الحقوق اآلتٌة :

بشأن تنظٌم بعض أوضاع  0222( لسنة 1النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم ) -1
 وإجراءات التقاضً فً مسائل االحوال الشخصٌة. 

 ما تجمد للهٌئة من مبالغ على صاحب الشأن. -0
 العسكرٌة والضمان االجتماعى.المبالغ المستحقة للمعاشات  -3

وفى حالة ، % منه 05وٌراعى بالنسبة للمعاش الشهرى أن ٌكون الخصم فى حدود 
التزاحم ٌبدأ بخصم دٌن النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز علٌه مخصوماً منه ثمن المعاش 

 للوفاء بدٌن الهٌئة.
 أقساط قروض بنك ناصر االجتماعى.   -4
 ئة.األقساط المستحقة للهٌ -5
 الحاالت التى ٌوافق علٌها مجلس االدارة نزوال على رغبة صاحب الشأن. -6

ٌكون للهٌئة خصم ما ٌكون قد استحق على المؤمن علٌه أو  ،  وبمراعاة الفقرة السابقة   
صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمٌنٌة للمستفٌدٌن تقسم بٌنهم بنسبة ما 

 ٌصرف لكل منهم.
ٌجوز للهٌئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن علٌه بالتقسٌط وفقاً للجدول رقم و

( المرفق، وتسقط األقساط المتبقٌة فى حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقاً ألحكام 4)
 ( من هذا القانون.01المادة )

من هذا القانون إال بعد  01 ( من المادة6وال ٌتم صرف المعاش المستحق وفقاً للبند رقم )
أداء المبالغ المستحقة علً المؤمن علٌه والقٌمة الحالٌة لألقساط وفقاً لجدول القٌمة الحالٌة 

 المرفق بالالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.
تخصم القٌمة الحالٌة ، وفى حالة صرف تعوٌض الدفعة الواحدة مع عدم إستحقاق معاش 

 ؤمن علٌه من المبالغ المستحقة له.لألقساط المستحقة على الم
وٌوقف سداد األقساط المستحقة على المؤمن علٌه فى جمٌع الحاالت التى ال ٌستحق عنها 

تعوٌضاً عن األجر وٌستأنف السداد فور إستحقاق األجر وتزاد مدة التقسٌط بقدر المدة  أو أجراً 
 التى أوقف فٌها سداد األقساط.

بالغ المستحقة لها قبل المؤمن علٌه أو صاحب المعاش وٌجوز للهٌئة قبول تقسٌط الم
 أوالمستفٌدٌن على خمس سنوات.
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كما ٌكون للهٌئة الحجز على أجر المؤمن علٌه لسداد متجمد االشتراكات ومتجمد المبالغ    
المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص علٌها فً الفقرة الثانٌة من هذه 

 المادة.
 

 (;:8) مادة
 

ٌجوز للمؤمن علٌه أو صاحب المعاش أو المستحقٌن طلب أٌة بٌانات عن حالته التأمٌنٌة        
مقابل أداء مبلغ ال ٌجاوز عشرة جنٌهات عن كل طلب وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قٌمة 

  المشار إلٌه.مقابل أداء الخدمة واجراءات الحصول على البٌانات وحاالت االعفاء من المقابل 
 

 (>:8مادة )
 

  ٌحدد مجلس االدارة مقابل االنتفاع بالخدمات التأمٌنٌة التى تقدمها الهٌئة للغٌر.      
 

 (=:8مادة )
 

 تلتزم الهٌئة بإعطاء أصحاب األعمال فى القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغغ ال ٌتجغاوز
ة عغن كافغة العغاملٌن لغدٌهم، وعلغٌهم أن عشرة جنٌهات تدل على انتظامهم فى االشتراك فً الهٌئ

 ٌعلقوا هذه الشهادة فً أماكن ظاهره بمقر عملهم وتجدد هذه الشهادة سنوٌاً.
( بالتقدم إلى مكتغب 0وٌلتزم كل مؤمن علٌه من الفئات المشار إلٌها بالبند رابعاً من المادة )

حدٌد مهنته بالمهنة المثبتة ببطاقة الهٌئة التابع له محل إقامته لتسجٌل نفسه لدى الهٌئة وٌعتد فى ت
 الرقم القومً دون غٌرها.

أجهغزة الدولغغة أن تعلغق التعامغل مغع أصغغحاب األعمغال أو المغؤمن علغٌهم علغغى  جمٌغعوعلغى 
 تقدٌمهم الشهادة الدالة على االشتراك بالهٌئة.

وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد واجراءات تنفٌذ هذه المادة بعد التنسٌق مع الوزراء  
 المختصٌن.

 
 (<:8مادة )

 
ول حصٌله الرسوم وحصٌلة مقابل أداء الخدمات المقرره بموجب هذا القانون إلى ئت        

 ( منه.152الحساب المنصوص علٌه فى المادة )
 

 (?:8مادة )
 

مسغغتحقات  ، جمٌغغععناصغغرها المادٌغغة والمعنوٌغغة فغغً أي ٌغغد كانغغت  ، بجمٌغغعتضغغمن المنشغغأة 
 الهٌئة.

وٌكغغون الخلغغف مسغغئوالً بالتضغغامن مغغع أصغغحاب األعمغغال السغغابقٌن سغغواء كغغانوا م الًكغغا أو 
 مستأجرٌن للعٌن محل النشاط عن الوفاء بجمٌع االلتزامات المستحقة علٌهم.

عناصغر المنشغأة إلغً الغٌغر بغالبٌع أو باإلدمغاا أو بالوصغٌة أو  علً أنه فً حالة انتقال أحغد
 باإلرث أو بالنزول أو بغٌر ذلك من تصرفات، فتكون مسئولٌة الخلف فً حدود قٌمة ما آل إلٌه.
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وال ٌحول دون دفع المسئولٌة وفقاً لما سبق سوى تقدٌم من آلت إلٌه المنشاة أو العٌن شهادة 
ابق على التعامل على المنشأة تثبت عدم وجود مدٌونٌة على صادرة من الهٌئة فى تارٌخ س

 المنشأة فى التارٌخ الذى آلت إلٌه المنشأة أو العٌن.
 

 (@:8مادة )
 

ا وثالًثا ورابًعا  ًٌ ٌشترط لصرف الحقوق التأمٌنٌة المستحقة للمؤمن علٌهم المشار إلٌهم بالبنود ثان
 المقررة وفًقا ألحكام هذا القانون. ( من هذا القانون أداء االلتزامات0من المادة )


