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 ( 511مادة ) 

عليها فى  القىانوا المىدن   مع عدم اإلخالل بأسباب قطع التقادم المنصوص
للهيئى   بأداء المبالغ المسىتحق أيضا بالتنبيه عل  صاحب العمل  تقطع مدة التقادم

بموجىب تتىاب موصى  و لى   بمقتضى  ذى ا القىانواالقومي  للتأميا اإلجتمىاع  
 المبالغ. يتضما بيانا بقيم ذ هعليه مصحوب بعلم الوصول 

 
بالنسب  القومي  للتأميا اإلجتماع   ال يسرى التقادم ف  مواجه  الهيئ و

لصاحب العمل ال ى لم يسبق إشتراته ف  التأميا عا تل عماله أو بعضهم إال 
 ما تاريخ علم الهيئ  بإلتحاقهم لديه.

 

 (549مادة )
استثناءا ما أحتام القانوا المدن  تتقادم حقوق الهيئ  قبل أصحاب األعمال 

ستفيديا بإنقضاء خمس  عشر سن  مىا والمؤما عليهم وأصحاب المعاشات والم
 تاريخ االستحقاق، و ل  ف  حال  تمس  المديا ب ل .

 مع عدم االخالل بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى  القىانوا المىدن و
بأى عمل تقوم به الهيئ  يتشف عا تمستها بمسىتحقاتها لىدى  تقطع مدة التقادم ،

 بمقتضى عليه  بأداء المبالغ المستحق المديا  بالتنبيه عل المديا وعل  األخص 
أو ذىى ا القىىانوا بموجىىب تتىىاب موصىى  عليىىه مصىىحوب بعلىىم الوصىىول أحتىىام 

 بالحجز اإلداري أو غير  ل  ما أعمال تتوا قاطع  الدالل  ف  ذ ا الشأا.
للمديا ال ي  بالنسب ال يسري التقادم ف  مواجه  الهيئ  وف  جميع األحوال 
الغش او التحايل للحصول عل  أموال الهيئ  أو لعدم الوفاء يتبع أى ما طرق 

بالنسب  لصاحب العمل ال ي لم يسبق بمستحقاتها تامل ، تما ال يسري التقادم 
اشتراته ف  التأميا عا تل عماله او بعضهم إال ما تاريخ علم الهيئ  

 بالتحاقهم لديه.

 ( 511مادة) 
اإلجتماع  عل  أى األحوال قبل أصحاب تسقط حقوق الهيئ  القومي  للتأميا 

األعمال والمؤما عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيديا بانقضاء خمس عشرة 
 سن  ما تاريخ اإلستحقاق.

 

 


