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 2مادة 
 تسري أحكام هذا القانون على الفئات اآلتٌة:

 العاملٌن لدى الغٌر: -أوال

 ( :3مـادة )
تسررى أحكرام القرانون علرى ائرة العراملٌن لردى  

 : الغٌر التالى بٌانهم

العاملٌن المدنٌٌن بالجهاز اإلداري للدولة  -1
والوحدات  والهٌئات العامة والمؤسسات العامة

 االقتصادٌة التابعة ألى من هذه الجهات .

العاملٌن المدنٌٌن بالجهاز اإلدارى للدولة  - 1
والهٌئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات 

 االقتصادٌة التابعة ألى من هذه الجهات .

العاملٌن بوحدات القطاع العام وقطاع  -2
 األعمال العام وغٌرها من الوحدات االقتصادٌة

التابعة لها، بما اً ذلك رؤساء وأعضاء 
مجالس اإلدارة المنتدبون اً شركات قطاع 

 األعمال العام.

العررراملٌن بوحررردات القطررراع العرررام وقطررراع  -2
األعمال العام وغٌرها من الوحدات االقتصادٌة 
التابعررة لهررا ، بمررا اررى ذلررك رؤسرراء وأعضرراء 
 مجررررررررررررررررررررررررررررالس اإلدارة المنترررررررررررررررررررررررررررردبٌن

 العام .اى شركات قطاع األعمال 

كما تسري أحكام هذا القانون على العاملٌن 
المؤقتٌن والعرضٌٌن والموسمٌٌن بالجهات 

 (.2، 1المنصوص علٌها اً البندٌن )

العاملٌن المؤقتٌن والعرضٌٌن والموسرمٌٌن  -3
 بالجهرررررررررررررررررات المنصررررررررررررررررروص علٌهرررررررررررررررررا

 بالبندٌن السابقٌن . 

العاملٌن بالقطاع الخاص الخاضعٌن  -3
العمل، مع مراعاة أن تكون ألحكام قانون 

عالقة العمل التً تربط المؤمن علٌه بصاحب 
العمل منتظمة، وٌستثنى من هذا الشرط عمال 

المقاوالت وعمال الشحن والتفرٌغ وعمال 
الصٌد وعمال النقل البري، وتحدد الالئحة 

التنفٌذٌة لهذا القانون القواعد والشروط الالزم 
 نتظمة.تواارها العتبار عالقة العمل م

 

العرراملٌن بالقطرراع الخرراص الخاضررعٌن ألحكررام  -4
 :  قانون العمل ، مع مراعاة ما ٌأتى

سرررنة   18) أ ( أن ٌكرررون سرررن المرررؤمن علٌررره 
 اأكثر .

)ب( أن تكررون عالقررة العمررل التررى تررربط المررؤمن 
علٌررره بصررراحب العمرررل منتظمرررة ، وتعتبرررر 
عالقررة العمررل منتظمررة نذا كرران العمررل الررذى 

ٌرردخل بطبٌعترره اٌمررا ٌزاولرره  ٌزاولرره العامررل
صاحب العمرل مرن نشراط أو كران ٌسرتغر  

 ستة أشهر على األقل . 
ٌُستثنى من هذا الشرط عمال المقاوالت         و

وعمررال الشررحن والتفرٌررغ وعمررال الصررٌد 
 وعمال النقل البرى .

األجانب الخاضعٌن ألحكام قوانٌن التوظف  -5 
 أو قانون العمل .

باألعمال المتعلقة بخدمة المشتغلٌن  -4
المنازل، اٌما عدا من ٌعمل منهم داخل المنازل 

 وتحددهم الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.
 

المشتغلٌن باألعمال المتعلقة بخدمرة المنرازل -6
سررنة  18، بشررط أن ٌكررون سرن المررؤمن علٌره 

اررأكثر ، وأال ٌكررون محررل مزاولررة العمررل داخررل 
ٌكررون العمررل منررزل معررد للسرركن الخرراص وأال 

ا لقضررراء حاجرررات  ٌا الرررذى ٌمارسررره العامرررل ٌررردو
 شخصٌة للمخدوم أو ذوٌه .

أاررراد أسرررة صرراحب العمررل الررذٌن ٌعملررون  -7أاراد أسرة صاحب العمل الذٌن ٌعملون  -5
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لدٌه وٌعولهم اعال، بشرط تواار الشروط 
 (.3المنصوص علٌها اً البند )

 

بشررأنهم لدٌرره وٌعررولهم اعررالا ، بشرررط أن تترروار 
الشروط المنصوص علٌها اى البنردٌن )أ ، ب( 

 ( من هذه المادة .4من البند )

( أال تقل سن 5، 4، 3وٌشترط اً البنود )
 المؤمن علٌه عن الثامنة عشرة.

 

واً حالة التحا  المؤمن علٌه بالعمل لدى 
أكثر من صاحب عمل اال ٌعتد ضمن مدة 
اشتراكه نال بمدة عمله لدى صاحب عمل 

حد، وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون وا
قواعد وأحكام تحدٌد مدة العمل الخاضعة لهذا 

 القانون.
 

 ( :4مـادة )
ارررى حالرررة التحرررا  المرررؤمن علٌررره مرررن الفئرررات  

المشرار الٌهرا بالمرادة السرابقة بالعمرل لردى أكثررر 
من صاحب عمل اى ذات الوقرت ، اٌعترد بمردة 
 عملرررررررره لرررررررردى صرررررررراحب عمررررررررل واحررررررررد ،

 : مراعاة ما ٌأتىمع 
ٌعتررد بمرردة االشررتراك التررى تررم التررأمٌن اٌهررا  -1

 على أجر اشتراك أكبر .
ٌعتد بالمدة األسب  اى االشتراك نذا تساوت  -2

 األجور خالل مدد االزدواج .
اى حالة حصول المؤمن علٌره علرى نجرازة  -3

خاصة لغٌر العمل والتح  بعمرل لردى صراحب 
دى صرراحب عمررل رخررر ٌعتررد بمرردة االشررتراك لرر

وٌلترزم صراحب العمرل األخٌرر العمل األخٌرر ، 
بأداء االشتراكات المستحقة على أال ٌقل األجر 
المسرردد عنرره االشررتراكات عررن أجررره لرردى جهررة 

 عمله األصلٌة .

 119مادة 
تستح  االشتراكات عن المدد اآلتٌة وذلك واقا 

 للقواعد واألحكام المبٌنة قرٌن كل منها:

 

مدد اإلعارات الخارجية بدون أجر ومدد  -1
ٌلتزم اإلجازات الخاصة للعمل بالخارج: 

المؤمن علٌه بحصته وحصة صاحب العمل 
اً االشتراكات وتؤدي بإحدى العمالت 

 األجنبٌة.
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون بعد االتفا  
مع الوزٌر المختص نوع العمالت األجنبٌة، 

وكٌفٌة ومواعٌد أداء وسعر التحوٌل، 
االشتراكات والمبالغ اإلضااٌة التً تستح  اً 

حالة التأخٌر اً السداد، وذلك واقا للنسب 
 ( من هذا القانون.121المقررة اً المادة )

 ( :90مـادة )
تتحدددد االشددتراكات التددى يلتددزم المدد من عليدده  

عررررررن مرررررردد اإلعررررررارات الخارجٌررررررة  بأدائهددددددا
واإلجازات الخاصة بدون أجر للعمرل بالخرارج 

 :  واقاا لما ٌأتى
حصة صاحب العمل وحصة المرؤمن علٌره  -1

اى تأمٌن الشٌخوخة والعجرز والواراة والمكاارأة 
 والمعاش اإلضااى .

النسرررربة التررررى تغطررررى التعرررروٌ  عررررن العجررررز  -2
 .المستدٌم والوااة اى تأمٌن نصابات العمل 

وتحسرررررب االشرررررتراكات علرررررى أسررررراس أجرررررر  
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االشتراك بجهرة عملره األصرلٌة برااترا  عردم 
 نعارته أو حصوله على نجازة خاصة .

وتعتبر اى حكم اإلعارة أو اإلجازة للعمل ارى  
 :  الخارج الحاالت اآلتٌة

مررردد اإلعرررارة أو اإلجرررازة الخاصرررة للعمرررل  -1
بإحررررردى المنظمرررررات الدولٌرررررة أو اإلقلٌمٌرررررة أو 

 ات الدولٌة داخل الجمهورٌة . الهٌئ
حالررة المررؤمن علٌرره المرررخص لرره بإجررازة  -2

خاصة لغٌرر العمرل نذا مرا ثبرت التحاقره بإحردى 
الجهات المنصروص علٌهرا ارى البنرد السراب  أو 
ثبت التحاقه بعمل خارج البالد وذلك من تارٌخ 

 التحاقه بالعمل . 

 ( :91مـادة ) 
ٌلترررررزم المرررررؤمن علٌررررره برررررأداء االشرررررتراكات  

واألقساط المسرتحقة علٌره عرن مردد اإلعرارة أو 
اإلجازة الخاصرة للعمرل بالخرارج ارى المواعٌرد 
الدورٌررة المحررددة ألداء االشررتراكات بررااترا  

 عدم قٌامه باإلعارة أو اإلجازة . 
وٌكررررون أداء االشررررتراكات بإحرررردى العمررررالت  

ا ب البنرررك المركرررزى األجنبٌرررة المعلرررن لهرررا سرررعرا
 المصرى . 

كمررررا ٌكررررون أداء االشررررتراكات بالنسرررربة لمرررردد  
اإلعرررارات أو اإلجرررازات الخاصرررة بررردون أجرررر 
للعمررررل بوحرررردات المنظمررررات الدولٌررررة داخررررل 
جمهورٌررررة مصررررر العربٌررررة بإحرررردى العمررررالت 
األجنبٌة المعلن لها سعر من البنك المركزى أو 

 ما ٌعادلها بالعملة المصرٌة .
 :  بإحدى الطر  اآلتٌةوٌكون السداد  
اإلٌداع لدى البنرك بحسراب الهٌئرة بموجرب  -1

 نذن تورٌد صادر من الهٌئة .
 التحوٌالت المصراٌة أو اإللكترونٌة .  -2
 شٌكات مصراٌة أو سٌاحٌة مقبولة الداع . -3
 الكروت االئتمانٌة .  -4
وٌلتررزم المرررؤمن علٌررره اررى حالرررة ترررأخره ارررى  

را للنسربة المحرددة السداد بأداء مبلرغ نضرااى و اقا
( مررن هررذه الالئحررة عررن مجمرروع 71بالمررادة )
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االشرتراكات واألقسراط المسرتحقة علٌره ، وذلرك 
عن المدة من ترارٌخ وجروب األداء حترى نهاٌرة 

 شهر السداد .
وٌعفرى المرؤمن علٌرره مرن أداء المبلرغ اإلضررااى 
اى حالرة السرداد خرالل شرهر مرن ترارٌخ انتهراء 

تكرون مهلرة اإلعفراء سنة اإلعرارة أو اإلجرازة و
بالنسبة آلخر سنة ستة أشهر مرن ترارٌخ انتهراء 

 اإلعارة أو اإلجازة .
واررى حالررة وارراة المررؤمن علٌرره خررالل المهلررة  

المحددة لإلعفاء من المبرالغ اإلضرااٌة قبرل أداء 
المبرررالغ المسرررتحقة علٌررره عرررن مررردة اإلعرررارة أو 
اإلجررررازة ، ٌعفررررى المسررررتحقون عنرررره مررررن أداء 

ٌة نذا قرراموا بالسررداد خررالل سررتة المبررالغ اإلضرراا
 أشهر من تارٌخ الوااة .

وٌتم سداد المبرالغ اإلضرااٌة برذات العملرة والكٌفٌرة  
 التى تسدد بها االشتراكات واألقساط .

 ( :92مـادة ) 
ارى حالرة عرردم قٌرام المرؤمن علٌرره المشرار نلٌرره  

بالمررادة السررابقة بسررداد االشررتراكات واألقسررراط 
المسرررتحقة علٌررره حترررى انتهررراء المهلرررة المحرررددة 
لإلعفاء مرن المبرالغ اإلضرااٌة ، ٌلترزم صراحب 
العمل بتحصٌلها مضاااا نلٌهرا المبرالغ اإلضرااٌة 
ررا  مررن أجررر المررؤمن علٌرره بطرٌرر  التقسررٌط واقا

( المراارر  ، وٌلتررزم صرراحب 4رقررم )للجرردول 
العمررل بسررداد األقسرراط المشررار نلٌهررا للهٌئررة اررى 
ا من أجر الشهر التالى  المواعٌد الدورٌة اعتبارا
 النتهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراء

 مهلة اإلعفاء .
ونذا كانرررت قٌمرررة القسرررط تجررراوز ربرررع األجرررر  

اٌجوز للمؤمن علٌه طلب أداء هرذه المبرالغ مرع 
الئحررة ( مررن هررذه ال71مراعرراة أحكررام المررادة )

 : بإحدى طر  السداد اآلتٌة
الخصم من نجمالى أجر المرؤمن علٌره ارى  -1 

حرردود الربررع واررى حالررة انتهرراء الخدمررة تخصررم 
 المبالغ من الحقو  التأمٌنٌة .

التقسررٌط علررى خمررس سررنوات وذلررك بعررد  -2 
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 موااقة الهٌئة .
واررى حالررة انتهرراء المهلررة المحررددة لإلعفرراء مرررن 

ود عالقررة عمررل ٌلتررزم المبررالغ اإلضررااٌة دون وجرر
المرررررؤمن علٌررررره بسرررررداد االشرررررتراكات والمبرررررالغ 
اإلضااٌة المستحقة داعرة واحردة ارى مٌعراد غاٌتره 
شررهر مررن تررارٌخ تحقرر  واقعررة اسررتحقا  الحقررو  
التأمٌنٌة ، ونذا لم ٌتم السداد خرالل المهلرة المشرار 
رررا ألحكرررام المرررادة  نلٌهرررا تحصرررل هرررذه المبرررالغ واقا

 ( من القانون .133)

ٌلتزم  مدد اإلجازات الخاصة بدون أجر: -2
بحصته وحصة صاحب العمل  المؤمن علٌه

اً االشتراكات نذا رغب اً حسابها ضمن 
وتحدد الالئحة مدة اشتراكه اً التأمٌن، 

لهذا القانون األحكام المنظمة لكٌفٌة  التنفٌذٌة
ومواعٌد نبداء الرغبة وأداء االشتراكات 

اً حالة  والمبالغ اإلضااٌة التً تستح 
التأخٌر اً األداء، وذلك واقا للنسب المقررة 

 ( من هذا القانون.121اً المادة )
ونذا ثبت التحا  المؤمن علٌه بعمل خالل مدة 

بسداد حصة المؤمن علٌه اٌتم االلتزام اإلجازة 
وتحدد وحصة صاحب العمل اً االشتراكات 

لهذا القانون مواعٌد األداء الالئحة التنفٌذٌة 
والمبالغ اإلضااٌة واقا للنسب تزم بها والمل

( من هذا القانون التً 121المقررة اً المادة )
 تستح  اً حالة التأخٌر اً األداء.

 ( :93مـادة )
للمررؤمن علٌرره أن ٌبرردى رغبترره اررى االشررتراك  

عن مدة اإلجازة الخاصة لغٌر العمل قبل قٌامه 
باإلجازة ، كما ٌجروز لره أن ٌبردى هرذه الرغبرة 

رٌخ الحرر  لهررذا المٌعرراد وبمررا ال ٌجرراوز اررى تررا
ترررارٌخ تحقررر  واقعرررة االسرررتحقا  ارررى ترررأمٌن 

 الشٌخوخة والعجز والوااة .
وٌقرردم طلررب نبررداء الرغبررة المشررار نلٌرره علررى  

 ( المراارررررررررررررر  ،19النمرررررررررررررروذج رقررررررررررررررم )
وال ٌجوز للمؤمن علٌه أن ٌعدل عن رغبته اى 
االشتراك بأى حال من األحوال وتشمل الرغبة 

 سنوات تجدٌد اإلجازة . 
واى حالة وااة المؤمن علٌه ٌجوز للمسرتحقٌن  

عنه طلب حساب مدة اإلجازة واقاا لما سب  اى 
مٌعاد غاٌته ثالثة شهور من تارٌخ ورود طلب 

ة علرى أن ترؤدى صرف الحقو  التأمٌنٌرة للهٌئر
المبرررالغ المسرررتحقة داعرررة واحررردة خرررالل ثالثرررة 

 شهور من تارٌخ تقدٌم طلب الحساب .

 ( :94مـادة ) 
تتحرردد االشررتراكات التررى ٌلتررزم المررؤمن علٌرره  

بأدائهررا عررن مرردة اإلجررازة الخاصررة برردون أجررر 
 :  لغٌر العمل على النحو اآلتى

حصرررررته وحصرررررة صررررراحب العمرررررل ارررررى  -1
اشررتراكات تررأمٌن الشررٌخوخة والعجررز والوارراة 
ونظررام المكااررأة والمعرراش اإلضررااى وذلررك نذا 
أبدى رغبته اى حساب مدة اإلجازة ضمن مردة 
االشررررتراك اررررى التررررأمٌن واقررررا ألحكررررام المررررادة 
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 السابقة. 
حصرررررته وحصرررررة صررررراحب العمرررررل ارررررى  -2

اشرررتراكات ترررأمٌن المرررر  الترررى تغطرررى حررر  
لعررالج والرعاٌررة الطبٌررة نذا كرران ممررن تسرررى ا

ارى شررأنه أحكررام هررذا التررأمٌن عررن مرردة اإلجررازة 
الخاصررة برردون أجررر نذا قضررٌت اإلجررازة داخررل 

 البالد وذلك اى جمٌع األحوال . 
وتحسب االشتراكات على أساس أجر اشتراك  

 المررررررررررررؤمن علٌرررررررررررره بررررررررررررااترا  عرررررررررررردم
 قٌامه باإلجازة .

وال ٌجررروز للمرررؤمن علٌررره طلرررب حسررراب مررردة  
 اإلجرررررازة الخاصرررررة الترررررى لرررررم ٌبرررررد الرغبرررررة

ررا ألحكررام المررادة ) ( 87اررى االشررتراك عنهررا واقا
 من هذه الالئحة

 ( :95مـادة ) 
ٌلتزم المؤمن علٌه بأداء االشتراكات المستحقة  

واقاا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حردة 
شهر مرن ترارٌخ من سنوات مدة اإلجازة خالل 

 انتهاء سنة اإلجازة .
واى حالة تخلفه عن السداد خالل هرذا المٌعراد  

ررا للنسرربة المحررددة  ٌلتررزم بررأداء مبلررغ نضررااى واقا
( مرن هرذه الالئحرة عرن المردة 71بنص المرادة )

مرررن أول الشرررهر الترررالى النتهررراء سرررنة اإلجرررازة 
 وحتى نهاٌة شهر السداد .

أشهر من تارٌخ ونذا لم ٌتم السداد خالل ثالثة  
تحقرر  واقعررة االسررتحقا  اررى تررأمٌن الشررٌخوخة 
والعجررررز والوارررراة بمعراررررة المررررؤمن علٌرررره أو 
المستحقٌن عنه اتعتبرر المردة الترى لرم ٌرتم سرداد 
المبالغ المستحقة عنها اى هذه الحالة مردة غٌرر 

 مشترك عنها . 

 ( :96مـادة ) 
اررررى حالررررة عرررردم قٌررررام المررررؤمن علٌرررره بسررررداد  

مسررتحقة علٌرره عررن مرردة اإلجررازة االشررتراكات ال
الخاصررة حتررى تررارٌخ عودترره نلررى العمررل ٌلتررزم 
صرراحب العمررل بتحصررٌلها مضرراااا نلٌهررا المبررالغ 
اإلضررررااٌة مررررن أجررررر المررررؤمن علٌرررره بطرٌرررر  
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( المراار  وتحردد 4التقسٌط واقاا للجدول رقرم )
قٌمة القسط علرى أسراس سرن المرؤمن علٌره ارى 

العمرل أو  أول الشهر التالى لترارٌخ العرودة نلرى
الشهر التالى إلبداء الرغبة أٌهمرا ألحر  وٌلترزم 
صررراحب العمرررل بسرررداد األقسررراط المشرررار نلٌهرررا 
ا مررن أجررر  للهٌئررة اررى المواعٌررد الدورٌررة اعتبررارا
الشهر التالى لتارٌخ العودة نلى العمرل أو نبرداء 

 الرغبة حسب األحوال . 
ونذا كانرررت قٌمرررة القسرررط تجررراوز ربرررع األجرررر  

لٌه طلب أداء هرذه المبرالغ مرع اٌجوز للمؤمن ع
( مررن هررذه الالئحررة 71مراعرراة أحكررام المررادة )

 : بإحدى طر  السداد اآلتٌة
الخصم من نجمرالى أجرر المرؤمن علٌره ارى -1 

حرردود الربررع واررى حالررة انتهرراء الخدمررة تخصررم 
 المبالغ من الحقو  التأمٌنٌة .

التقسرررٌط علرررى خمرررس سرررنوات وذلرررك بعرررد -2 
 موااقة الهٌئة .

 ( :99مـادة ) 
على صاحب العمل االطالع على جرواز سرفر  

المؤمن علٌه قبل تجدٌد اإلجرازة الخاصرة لغٌرر 
العمل والتى تقضى خارج البالد وتطب  أحكرام 

( مرررررن هرررررذه 92،  91،  99المرررررواد أرقرررررام )
الالئحررة نذا ثبررت التحررا  المررؤمن علٌرره بعمررل 
 خرررررررررررررررررررررررارج الرررررررررررررررررررررررربالد وذلررررررررررررررررررررررررك

ا من تارٌخ التحاقه بهذا   العمل .اعتبارا

مدد اإلجازات الدراسٌة بدون أجر: ٌلتزم  -3
صاحب العمل بحصته اً االشتراكات وتؤدي 
اً المواعٌد الدورٌة وٌلتزم المؤمن علٌه 
بحصته، وٌؤدٌها اً المواعٌد المحددة بالالئحة 

 التنفٌذٌة لهذا القانون.

 

مدد البعثات العلمٌة بدون أجر: تلتزم  -4
بحصة صاحب العمل الجهة الموادة للبعثة 

وحصة المؤمن علٌه اً االشتراكات وتؤدي 
 اً المواعٌد الدورٌة.

 ( :100مـادة )
تلتزم الجهة الموادة للبعثات العلمٌة بدون أجر  

أو الموارردة للمبعرروثٌن علررى نفقررة الدولررة بسررداد 
حصة صاحب العمل وحصة المؤمن علٌره ارى 
 االشرررررررررررررررررررررررررررررررررتراكات وتررررررررررررررررررررررررررررررررررؤدى

( 71حكرام المرادة )اى المواعٌد الدورٌة واقاا أل
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 من هذه الالئحة . 

مدد اإلعرارة الداخلٌرة: تلترزم الجهرة المعرار  -5
نلٌها بحصة صاحب العمل اً االشتراكات كما 
تلتررزم بخصررم حصررة المررؤمن علٌرره مررن أجررره، 
وتؤدي للجهة المعار منها اً المواعٌد المحددة 

 لسدادها للهٌئة اً المواعٌد الدورٌة.
ارً شرأن حراالت النردب  وٌسري حكم هذا البنرد

 الكلً.

 ( :88مـادة )
را   ٌا ا كل اى حالة نعارة أو ندب المؤمن علٌه نردبا

نلى جهة داخل الجمهورٌة تلترزم الجهرة المعرار 
أو المنترردب نلٌهررا بسررداد حصررة صرراحب العمررل 
اررى االشررتراكات وخصررم حصررة المررؤمن علٌرره 
ا  ٌا واألقساط المستحقة من أجره وتورٌدها شرهر

عار منها المرؤمن علٌره وذلرك ارى نلى الجهة الم
أول الشررهر التررالى للشررهر المسررتح  عنرره تلررك 

 االشتراكات . 
وتحسب االشتراكات على أساس أجر المرؤمن  

ا  علٌره لرردى الجهررة المعرار أو المنترردب نلٌهررا نرردبا
ا . ٌا  كل

وٌلترررررزم صررررراحب العمرررررل األصرررررلى بسرررررداد  
االشرررررتراكات واألقسررررراط والمبرررررالغ األخررررررى 

عرررن المرررؤمن علٌررره المعرررار  المسرررتحقة للهٌئرررة
والمنتدب اى المواعٌرد الدورٌرة المحرددة لسرداد 
االشتراكات دون تعلٌ  ذلك على ورود المبالغ 
من الجهة المعار نلٌها وعلٌه متابعة انتظام تلك 

 الجهة اى السداد .
وارررى حالرررة الترررأخٌر ارررى أداء أى مرررن المبرررالغ  

بما  -المشار نلٌها ٌلتزم صاحب العمل األصلى 
ى ذلررررك الجهرررراز اإلدارى للدولررررة والهٌئررررات ارررر

بسداد مبلغ نضااى واقاا للنسبة المحرددة  -العامة
( مررن هررذه الالئحررة عررن مجمرروع 71بالمررادة )

االشرتراكات واألقسراط المسرتحقة علٌره ، وذلرك 
عن المدة من ترارٌخ وجروب األداء حترى نهاٌرة 

 شهر السداد .
داد وٌتم اإلعفاء من المبلغ اإلضااى نذا تم السر 

ررا مررن تررارٌخ وجرروب  خررالل خمسررة عشررر ٌوما
 األداء .

مدد االستدعاء واالستبقاء: تلتزم الجهة  -6
التً تؤدي أجر المؤمن علٌه خالل تلك المدد 
بحصة صاحب العمل اً االشتراكات كما 
تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن علٌه من 
أجره وتؤدي الحصتان للهٌئة اً المواعٌد 

 ( :101) مـادة
تلتررزم الجهررة التررى تررؤدى أجررر المررؤمن علٌرره  

خررررالل مرررردة االسررررتدعاء واالسررررتبقاء بررررالقوات 
المسرررلحة بسرررداد حصرررة صررراحب العمرررل ارررى 
االشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة 
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المؤمن علٌه من أجره وتؤدى الحصتان للهٌئرة  الدورٌة.
 اررررررررررررررررررررررى المواعٌررررررررررررررررررررررد الدورٌررررررررررررررررررررررة

 حة .( من هذه الالئ71واقاا ألحكام المادة )

 ( :89مـادة ) .1 
ٌلتررزم صرراحب العمررل األصررلى بسررداد  .2

االشررررررررتراكات والمبررررررررالغ األخرررررررررى 
المستحقة للهٌئرة ارى المواعٌرد الدورٌرة 
المحرررددة للسرررداد وذلرررك للمرررؤمن علٌررره 
المعررار بالخررارج وٌتقاضررى أجررره مررن 
صاحب العمل األصرلى ، وٌتحمرل كرل 
من المرؤمن علٌره وصراحب العمرل ارى 

 االشتراكات .هذه الحالة بحصته اى 

 ( :98مـادة ) 
نذا اختارت المؤمن علٌها من غٌر الخاضعٌن  

ألحكام قانون الخدمة المدنٌرة الصرادر بالقرانون 
والترررى حصرررلت علرررى  2916لسرررنة  81رقرررم 

 نجررررررررررررررررررررررازة لرعاٌررررررررررررررررررررررة طفلهررررررررررررررررررررررا
صرررف تعرروٌ  األجررر اٌتبررع اررى شررأن نبررداء 
 الرغبررررررررررة وأداء االشررررررررررتراكات المسررررررررررتحقة

ٌهرررررا القواعرررررد عرررررن مررررردة اإلجرررررازة المشرررررار نل
 واالجرررراءات المنصررروص علٌهرررا ارررى المرررواد

( مرررررررن هرررررررذه 97،96،95،94،93)أرقرررررررام 
 .الالئحة

ونذا اختررررارت المررررؤمن علٌهررررا عرررردم صرررررف  
تعررروٌ  األجرررر الترررزم صررراحب العمرررل برررأداء 
االشررتراكات المسررتحقة عررن مرردة اإلجررازة اررى 

 المواعٌد الدورٌة .

 ( :97مـادة ) 
تلترررزم كااررررة الجهررررات بعرررردم تجدٌررررد اإلجررررازة  

الخاصرة للعمررل بالخرارج أو اإلعررارة الخارجٌررة 
برردون أجررر ، أو اإلجررازة الخاصررة لغٌررر العمررل 
التى أبردى المرؤمن علٌره الرغبرة ارى االشرتراك 
عنهررا ، قبررل سررداد جمٌررع مسررتحقات الهٌئررة عررن 
مرردد اإلجررازات السررابقة علررى التجدٌررد بمراعرراة 

 ابقة .أحكام المواد الس

 


