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يتم تحديد المبلغ االضافى وفقا لما تضمنته الالئحة التنفيذية لقانون التأمينات االجتماعية  - 1 

المدة الذى يحسب عنها  كامل عن،  2019لسنة  148والمعاشات الصادر بالقانون رقم 
السابقة على العمل  المدةهذه المدة " حتى لو تضمنت ،حتى تاريخ حسابه المبلغ االضافى 
 بهذا القانون".

 
الصادرة بقرار رئيس مجلس المشار اليه قانون لالالئحة التنفيذية ل فيما يلى مواد – 2

 ، ذات العالقة بهذا الموضوع: 2021لسنة  2437الوزراء رقم 
 

 ( :5مـادة )
 فئة أصحاب األعمال ومن فى حكمهم التالى بيانهم :تسرى أحكام القانون على  

 األفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاًطا تجارًيا أو ................................ -1
 

 ( :6مـادة )
 تسرى أحكام القانون على فئة العاملين المصريين بالخارج التالى بيانهم : 

 العاملين المرتبطين بعقود عمل شخصية . -1
2- .................................................... 
 

 ( :7مـادة )
 تسرى أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة اآلتى بيانهم : 

 ........................مالك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من -1
 

 ( :54مـادة )
يختىىاره المىىعمن عليىىه مىىن الفئىىات المنصىىو  عليهىىا ُيراعىىى فىىى تحديىىد دخىىل االشىىترا  الىىذى  

 ( من هذه الالئحة الضوابط اآلتية :6،  5بالمادتين )
 ...............................................أال يقل عن الحد األدنى ألجر االشتراك وال  -1
 

 ( :55مـادة )
إلىى  طلىب تعىديل دخىل اشىتراكهيجوز للمىعمن عليىه مىن الفئىات المشىار  ليهىا بالمىادة السىابقة  

...................................................................................................... 
ويقدم طلب تعديل دخل االشتراك فى ديسمبر من كل عام ، ويسىر  تعىديل ف ىة دخىل االشىتراك  

 اعتباًرا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
 

 : (56) مـادة
يجوز للمعمن عليهم المشار  ليهم بالمادة السابقة طلب تعديل دخل مدد اشتراكه الفعلية منذ 

 . النظام  لى دخل اشتراكه فى تاريخ طلب التعديل أو  لى أى دخل أعلىبدء اشتراكه فى 
........................................................................................................ 

ومبلػ إضافى بنسبة متوسط  ويلتزم المؤمن عليه فى حالة طلب التعديل بأداء فروق االشتراكات
من تاريخ بدء  عن إجمالى هذه الفروق وذلك اعتباًرا صدارات الخزانة من األذون والسنداتإ

 .االشترا  حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ األداء
 

 : )71مـادة )
( من هذه الال حة ممن يستخدم عماالً ، بأداء المبالػ 77يلتزم صاحب العمل المشار إليه بالمادة )

  ........................................................الموعد المحدد قرين كل منهاالتالى بيانها فى 
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....................................................................................................... 
يستحق على صاحب  وفى حالة التأخير فى أداء أ  من المبالػ المشار إليها فى الفقرة األولى

عن مدة مبلػ إضافى شهر   -بما فى ذلك الجهاز اإلدار  للدولة والهي ات العامة  -العمل 
المبلػ اإلضافى بنسبة  ، ويحسب التأخير من تاريخ وجوب األداء حتى نهاية شهر السداد

 فى الشهر السابق للشهر تساو  متوسط العا د على إصدارات الخزانة من األذون والسندات
 . %(2الذ  يتعين فيه سداد المبالػ مضافا إليه )

 
 ( :72مـادة )

( من هذه الال حة المبالػ التالى 7،  6،  5يؤد  المؤمن عليهم من الف ات الواردة بالمواد أرقام )
  ....................................................................بيانها فى الموعد المحدد قرين كل

........................................................................................................ 
وفى حالة التأخير فى أداء أ  من المبالػ المشار إليها فى الفقرة األولى يستحق مبلػ إضافى 

المبلػ  سب، ويح عن مدة التأخير من تاريخ وجوب األداء حتى نهاية شهر السدادشهر  
فى الشهر  اإلضافى بنسبة تساو  متوسط العا د على إصدارات الخزانة من األذون والسندات

 . %(2)السابق للشهر الذ  يتعين فيه سداد المبالػ مضاًفا إليه 
 

 :  (91مـادة )
يلتزم المؤمن عليه بأداء االشتراكات واألقساط المستحقة عليه عن مدد اإلعارة أو اإلجازة 

للعمل بالخارج فى المواعيد الدورية المحددة ألداء االشتراكات بافتراض عدم قيامه  الخاصة
 ..............................................................................................باإلعارة أو

.......................................................................................................... 
مبلػ إضافى وفًقا للنسبة المحددة بالمادة  ويلتزم المؤمن عليه فى حالة تأخره فى السداد بأداء

من  المدة عنمن هذه الال حة عن مجموع االشتراكات واألقساط المستحقة عليه ، وذلك ( 71)
  .تاريخ وجوب األداء حتى نهاية شهر السداد

 
 : )94)مـادة 

تتحدد االشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدا ها عن مدة اإلجازة الخاصة بدون أجر لغير 
  ..............................................................................العمل على النحو اآلتى

..................................................................................................... 
 

   :   (95مـادة )
يلتزم المؤمن عليه بأداء االشتراكات المستحقة وفًقا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حدة 

 . من سنوات مدة اإلجازة خالل شهر من تاريخ انتهاء سنة اإلجازة
مبلػ إضافى وفًقا للنسبة المحددة بنص  الميعاد يلتزم بأداءوفى حالة تخلفه عن السداد خالل هذا 

من أول الشهر التالى النتهاء سنة اإلجازة وحتى نهاية  المدة عنمن هذه الال حة ( 71المادة )
  .شهر السداد

 
 :( 111مـادة )

 : الحالية والمدة السابقة وفًقا للمعادلة اآلتية المدة ُيقدر التعويض عن
  :الحالية المدة التعويض عن -أوالً  

................................................................................................. 
  :الجمع بين التعويض عن المدتين -ثالًثا 
 .يجمع بين قيمة التعويض الناتج من البند أوالً والبند ثانًيا -1
 للعجز الكامل أو الوفاة أو بلوغ سن الشيخوخةيزاد مبلػ التعويض فى حالة صرفه  -2



 المدة كامل تحديد المبلغ االضافى عن

                   w: www.elsayyad.net             2023/  03/  02          محمد حامد الصياد                   
3/3 

 
 

 
 

 من نهاية االشتراك وحتى  المدة بمبلػ يحسب بنسبة تساو  متوسط أذون الخزانة خالل 
 نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق صرف مبلػ التعويض وتحسب 

 : الزيادة وفًقا للمعادلة اآلتية
من تاريخ  نهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق املة عدد السنوات الك× قيمة التعويض  

 متوسط العا د على أذون الخزانة × الصرف
 

 :( 205مـادة )
يلتزم المقاول بأن يسدد للهي ة االشتراكات المستحقة عن كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف 

 .فى ميعاد أقصاه أول الشهر التالى الستالم إخطار الدفعة أو المستخلص
عن مدة وفى حالة التأخير عن أداء االشتراكات المشار إليها يستحق عليه مبلػ إضافى شهر   

ويحسب المبلػ اإلضافى وفًقا ألحكام  ، التأخير من تاريخ وجوب األداء حتى نهاية شهر السداد
  .من هذه الال حة( 71المادة )

 
 :( 232مـادة )

سنوًيا وفى حالة التأخير فى أداء يلتزم صاحب المركب بسداد حصته فى االشتراكات 
 من هذه  (17وفًقا ألحكام المادة )مبلػ إضافى  االشتراكات فى المواعيد المحددة يلتزم بأداء

  .الالئحة
 

 ( :286مـادة )
عن أربعة أسابيع  فى حالة تأخرها عن أداء الحقوق التأمينية مبلغ  ضافىتلتزم الهيئة بأداء  

 مجتمعين : توفر الشرطين اآلتيينبشرط 
 المستندات المطلوبة . تقديم صاحب الشأن طلب صرف الحقوق التأمينية مشفوًعا بكافة -1
 تقديم صاحب الشأن طلًبا خاًصا لصرف المبلػ اإلضافى . -2
ويراعى عدم األحقية فى صرف المبلػ اإلضافى فى حالة المنازعات إال من تاريخ رفع  

الدعو  القضا ية ، وترجع الهي ة عـلى المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالػ اإلضافية التى 
  .التزمت بها ، ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقى وفًقا للتحقيق الذ  يجر  فى هذا الشأن

 
 
 
 
 


