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تضمن مشروع الئحة القانون
مادة () :28
يخصص في صندوق التأمينات االجتماعية والمعاشات المنصوص عليه في
المادة ( )5من القانون الحسابات التالية:
1حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.2حساب تأمين إصابات العمل.3حساب تأمين المرض.4حساب تأمين البطالة.5حساب المكافأة ويخصص به حساب شخصى لكل مؤمن عليه.6حساب المعاش اإلضافى ويخصص به حساب شخصى لكل مؤمن عليه.7حساب الرعاية االجتماعية ألصحاب المعاشات.مادة () :30
تتكون أموال كل حساب من حسابات التأمين االجتماعي المشار إليها بالمادة
رقم ( )28من هذه الالئحة من رصيد أول المدة المحدد وفقا ً للمادة ( )29من
هذه الالئحة مضافا ً إليه ما يلي:
أوالً :حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:
1اإلشتراكات واألقساط...............................ثانياً :حساب المكافأة:
1اإلشتراكات واألقساط في نظام المكافأة التي يؤديها أصحاب األعمال عنالعاملين لديهم.
2اإلشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم.3المبالغ اإلضافية المستحقة نتيجة التأخير في سداد اإلشتراكات واألقساطعن نظام المكافأة.
4حصيلة استثمار أموال الحساب.ويتم إنشاء حساب شخصى لكل مؤمن عليه تتكون إيرادته من البنود المشار
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مادة 27
ُيخصص في صندوق التأمين االجتماعي المنصوص عليه في الماادة ()5
من القانون الحسابات اآلتية:
 -1حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
 -2حساب تأمين إصابات العمل.
 -3حساب تأمين المرض.
 -4حساب تأمين البطالة.
 -6حساب المعاش اإلضافي ويخصص به حساب شخصي لكل مؤمن عليه.
 -7حساب الرعاية االجتماعية ألصحاب المعاشات.
مادة 29
تتكااون أمااوال كاال حساااب ماان حسااابات التااأمين االجتماااعي المشااار إليهااا
بالمادة رقم ( )27مان هاذه الالئحاة مان رصايد أول المادة المحادد وف ًقاا للماادة
( )28من هذه الالئحة مضا ًفا إليه ما يأتي:
أوالً :حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:
 -1االشتراكات واألقساط ........................
ثانياً :حساب المكافأة:
 -1االشتراكات واألقساط في نظام المكافأة التي يؤديها أصاحاب األعماال عان
العاملين لديهم.
 -2االشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم.
 -3المبالغ اإلضافية المستحقة نتيجة التأخير في سداد االشاتراكات واألقسااط
عن نظام المكافأة.
 -4حصيلة استثمار أموال الحساب.
ويتم إنشاء حساب شخصاي لكال ماؤمن علياه تتكاون إيراداتاه مان البناود
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المشار إليها بعاليه.
إليها بعاليه.
مادة 127
مادة () :127
تخضع فئاات الماؤمن علايهم المشاار إلايهم بالماادة ( )3مان هاذه الالئحاة
تخضع فئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة ()3من هذه الالئحة لنظام
لنظام المكافأة.
المكافأة.
ُ
وتاودع اشااتراكات المكافااأة فاي حساااب شخصااي لكال مااؤمن عليااه خاضااع
وتودع اشتراكات المكافأة في حساب شخصى لكل مؤمن عليه خاضع لنظام
لنظام المكافأة.
المكافأة.
مادة 128
مادة () :128
مااع عاادم اإلخااالل بأحكااام قااانون حمايااة البيانااات الشخصااية المشااار إليااه
تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصي لنظام المكافأة لكل مؤمن عليه تودع فيه
وبمراعاة مقتضيات األمن القومي ،تقوم الهيئة بإنشاء حسااب شخصاي لنظاام
حصيلة اإلشتراكات المحصلة فعليا ً لحساب المكافأة ،ويتكون الحساب
المكافأة لكل مؤمن عليه ُتودع فيه حصيلة االشتراكات المحصلة فعل ًيا لحسااب
الشخصى المشار إليه من اآلتي:
المكافأة ،ويتكون الحساب الشخصي المشار إليه من اآلتي:
1االشتراكات التي تم تحصيلها فعليا ً لحساب المكافأة سواء عن مدداإلشتراك الفعلية أو اإلجازات الخاصة أو غيرها من مدد اإلشتراك التي ٌيحصل  -1االشااتراكات التااي تاام تحصاايلها فعل ًيااا لحساااب المكافااأة سااواء عاان ماادد
االشتراك الفعلية أو اإلجازات الخاصة أو غيرهاا مان مادد االشاتراك التاي
عنها إشتراكات مكافأة.
ٌيحصل عنها اشتراكات مكافأة.
2المبالغ اإلضافية المحصلة عن نظام المكافأة نتيجة التأخير -2المبااالغ اإلضااافية المحصاالة عاان نظااام المكافااأة نتيجااة التااأخير فااي سااداد
في سداد االشتراكات.
االشتراكات.
3عائد إستثمار أموال هذا الحساب ،ويودع في نهاية كل سنة مالية ،علىأن تحدد نسبة عائد اإلستثمار وفقا ً لقرار من رئيس الهيئة وبناء على تقرير  -3عائد استثمار أموال هذا الحساب.
و ُتودع حصيلة االشتراكات والمباالغ اإلضاافية الماذكورة باالفقرة الساابقة
لجنة الخبراء وموافقة مجلس إدارة الهيئة.
في الحساب الشخصي للمؤمن عليه في موعد أقصاه نهاية شهر السداد وبحاد
أدنى سبعة أيام عمل.
و ُيسااتحق عاان المبااالغ الفعليااة المودعااة فااي هااذا الحساااب المشااار إليااه
بالفقرة األولى عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي إليداع المبالغ في
الحساب وحتى نهاية الشهر السابق علاى تااريا اساتحقاق الحقاوق التأمينياة،
وتحدد نسبة عائد االستثمار وف ًقاا لقارار مان رئايس الهيئاة وبنااء علاى تقريار
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لجنة الخبراء وموافقة مجلس اإلدارة.
و ُيضاااع عائااد اسااتثمار أمااوال الحساااب إلااى رصاايد الحساااب الشخصااي
للمؤمن عليه في نهاية كل سنة مالية.
مادة 130
مادة () :130
ً
ً
تصااارع المكافاااأة المساااتحقة وفقاااا ألحكاااام القاااانون عناااد تحقاااق واقعاااة
تصرع المكافأة المستحقة وفقا ألحكام القانون عند تحقق واقعة استحقاق
ً
اسااتحقاق الحقااوق التأمينيااة وفقااا ألحكااام المااادتين ( )110 ،102ماان هااذه
المعاش في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أو تعويض الدفعة الواحدة،
ً
الالئحة ،وتقدر قيمة المكافأة وفقا لما يأتي:
وتقدر قيمة المكافأة وفقا ً لما يلي:
ً
أوال :تقدير المكافأة عن المدة الحالية:
أوالً:تقدير المكافأة عن المدة الحالية:
تقدر المكافأة برصيد الحساب الشخصي للمؤمن علياه حتاى تااريا واقعاة
تقدر المكافأة برصيد الحساب الشخصى للمؤمن عليه حتى تاريا واقعة
االستحقاق.
االستحقاق.
بناء علي ما تقدم فانه بالنسبة الستحقاق مبلغ المكافأة عن مدة االشتراك من بناء علي ما تقدم فانه بالنسبة الستحقاق مبلغ المكافأة عن مدة االشتراك من
يناير 2020
يناير 2020
ال مجال لتطبيق ما تضمنته الفقرة األولي من المادة  141من القانون المشار ال مجال لتطبيق ما تضمنته الفقرة األولي من المادة  141من القانون المشار
اليه
اليه
"مادة ()141
"مادة ()141
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم
والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل باالشتراك عنهم في الهيئة وتقدر والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل باالشتراك عنهم في الهيئة وتقدر
الحقوق وفقا ً لألحكام المنصوص عليها في هذا القانون".
الحقوق وفقا ً لألحكام المنصوص عليها في هذا القانون".
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