
 إلى االدارة مجلس موافقة بعد المالية وزير من يصدر بقرار  االشتراكات تأجيل جواز  من اليه انتهت فيما اآلراء بعض استندت

  باآلتي ذلك على داالجتماعية ومردو التأمينات قانون من ٨٧ المادة ونص ٥٧ المادة نص

 

 هي لها المخصصة والصناديق التأمين من أنواع ثالثة  يتضمن االجتماعية التأمينات قانون  أن بيان المناسب من البداية في* 

:كالتالي  

 األهلي والقطاعين الحكومي القطاع في األعمال أصحاب لدى نوالوفاة للعاملي والمرض زالشيخوخة والعج تأمين  -

  ألغراضه الممول الصندوق القانون من١١ المادة بموجب المنشأ الثالث الباب في عليه المنصوص التأمين وهو والنفطي،

 للخزانة السنوية للمساهمة باإلضافة العمل وصاحب العامل يتحملها التي اتاإلشتراك بينها ومن موارده المادة هذه تحدد والذي

. العامة  

 الباب في عليه المنصوص التأمين وهو السابق، البند في المذكورين األعمال أصحاب لدى للعاملين العمل إصابات تأمين    -

والذي  ألغراضه الممول الصندوق القانون من ٣٢ المادة بموجب المنشأ الرابع  

 سنوية مساهمة وجود ودون العامل دون العمل صاحب يتحملها التي اإلشتراكات بينها ومن ، تمويله موارد ٣٣ المادة تحدد

.به العمل بتأجيل١٩٧٧لسنة١٢٦ رقم بقانون المرسوم صدر  وقد العامة، الخزانة من  

 

  الثالث للباب الخاضعين لغير والوفاة والمرض والعجز الشيخوخة تأمين -

 الخاص لحسابهم بالعاملين الخاص(  القانون في العبارات بذات العنوان ورد) الخامس الباب في عليه المنصوص التأمين وهو

 يتحملها التي اإلشتراكات بينها ومن تمويله موارد ٥٥ المادة وتحدد ألغراضه الممول الصندوق أنشئ ٥٣ المادة وبموجب

. العامة الخزانة من سنوية مساهمة وجود مع( عليه المؤمن) النشاط صاحب  

 

 خاصة أحكام توجد لم فإن ، له المنظمة الخاصة أحكامه له التأمين من معين بنوع يختص أنه باب كل عنوان من الواضح ومن

(. العامة األحكام في) عنوان يحمل والذي السابع الباب في عليها المنصوص العامة األحكام إعمال يتم فإنه ، به  

 

 الخاصة واالقساط االشتراكات سداد تأجيل هو المؤسسة عنه أعلنت الذي المشروع محل أن بيان المناسب من أيضا* 

 والمدد المواعيد هذه كانت إذا فإنه ثم ومن الخصوص، هذا في  المقررة والمددة المواعيد عن  المقدم والمعاش باالستبدال

 التأجيل يكون فإنه للقانون تنفيذا صادر  بقرار محددة كانت إذا أما ، بقانون يكون مدها أو تأجيلها أن فالصحيح بقانون محددة

 القانون سيادة لمبدأ أعماال  اآلراء بعض تطرحه كما بقرار  بقانون المقررة والمدد المواعيد تعديل يجوز  وال بقرار، المد أو

 جائز  والعكس المشروعية، بعدم معيبا يكون ذلك بخالف يصدر  الذي والقرار  القانونية، القواعد في التدرج احترام وجوهره

 ذات األحكام تجميع حاالت في كما ذلك تقتضي المواءمة اعتبارات وألن   األصل هو ألنه بقانون التأجيل يكون أن وهو

 عند الباحثين علي وتيسيرا تخصصاتهم اختالف على لها المنفذين علي تيسيرا و الموضوع لوحدة واحد موضع في الصلة

.إليها الرجوع  

 

 ٨٧ والمادة ٥٧ المادة في الوارد الحكم من كال أن من   إليه استندت ،وما التمهيد هذا بعد ةالمعروض اآلراء الى وعودة*

 بغير  الخاص الخامس الباب تأمين أحكام ضمن جاء قد ٥٧ المادة حكم أن أغفلت اآلراء هذه فإن بقرار التأجيل يجيز 

 وعلى تخص الباب هذا أحكام جميع ان يعني ما وهو ، الباب هذا عنوان في صراحة عليه نص حسبما الثالث للباب الخاضعين

 بشمول القول فإن وبالتالي ، فقط الخاص لحسابهم المشتغلين تخص اي الثالث الباب ألحكام الخاضعين غير  الحصر  سبيل



 وردت الذي القانوني السياق عن وعزلها سند دون نطاقها خارج المادة هذه لحكم مد فيه الثالث الباب الشتراكات التأجيل جواز 

  جاءت ألنها صحيح غير  قول ومطلقة عامة جاءت بأنها القول أن كما الخامس، الباب بتأمين فقط الخاصة األحكام وهي ضمنه

 اإلشتراكات أن األصل ألن االستثناء سبيل على وردت وقد الخامس، الباب تأمين باشتراكات ومقيدة خاصة ذكره سبق وكما

 حلول يعني بما  شهرية تكون اإلشتراكات أن على ١١ المادة في صراحة نص فقد ولذلك بشهر  شهر تؤدى اي شهرية تكون

 في ٥٧ المادة في الرتباطها وذلك ٥٥ المادة في الوصف هذا يرد لم أنه حين في تأجيل ألي معه محل ال مما شهريا استحقاقها

. تأجيلها جواز  من عليه نصت ما ضوء  

 موجود الصريح النص ألن دقيق غير  الخامس الباب على التأجيل جواز  بقصر  صريح نص وجود بعدم القول فإن وايضا

بعضها عن عزلها عدم ينبغي واحدة وحدة تشكل والتي له المنظمة النصوص كافة تحته تندرج الذي الخامس الباب بعنوان  

 هذه أن وبالتأكيد ، الثالث الباب على الخامس الباب أحكام سريان مؤداه للعنوان الظاهرة والداللة النصوص هذه وإهمال 

.  منطقية غير  النتيجة  

 

 أنواع من نوع كل في خاص نص بشأنه يرد لم ما كل لتشمل السابع الباب في وردت لالشتراكات العامة األحكام ان* 

 األحكام سريان نطاق فإن  ٥٧ المادة في وذلك الخامس للباب بالنسبة االشتراكات شأن في خاص نص ورد وألنه التأمين،

.به العمل بافتراض العمل إصابات وتأمين الثالث الباب تأمين وهي التأمين من األخرى األنواع هو  االشتراكات في العامة  

 

 عن المستحقة االضافية المبالغ ٩٢و ٩١ المادتان وحددت االشتراكات سداد ميعاد صريح بنص ٩٠ المادة حددت وقد -

 االضافية المبالغ من اإلعفاء جواز  ٩٣ المادة وقررت العمل صاحب لدى العاملين وتسجيل المقرر  بالميعاد السداد في التأخير 

 الذي النص بصريح االلتزام فيتعين وبالتالي التأجيل يجيز  ما المواد هذه في يرد ولم بها، المتعلقة األحكام يحدد لقرار  واحالت

 في األصولية القاعدة االعتبار في مأخوذا بالتشريع نص به يرد لم لحكم استحداث ذلك في كان وإال معه لالجتهاد محل ال

.ومعناها داللتها لها االلفاظ في المغايرة أن من النصوص تفسير   

 

 ألنه لغو ٩٢و ٩١و ٩٠ المواد حكم ان يعني -صحيح غير  وهو - الثالث الباب على تسري ٥٧ المادة بأن القول أن عن فضال

. ذلك عن منزه أنه ويفترض أخرى بمواد موضوعه ذات لتنظيم ويعود ٥٧ بالمادة حكما المشرع يضع ألن معنى ال  

 

  االضافية والمبالغ وتأجيلها الخامس الباب في اإلشتراكات سداد وإجراءات وقواعد بمواعيد المتعلقة األحكام ان مؤداه وبما  -

 رقم والقرار ١٩٨١ لسنة ١٠ رقم القرار  لها تنفيذا وصدر  اليها المشار  ٥٧ المادة في بها خاص تنظيم لها ورد منها واالعفاء

.١٩٨٧ لسنة١  

 كل في تكرارها من منعا العامة األحكام في التنظيم هذا ورد التي العمل وإصابات الثالث الباب اشتراكات من غيرها بخالف

 المقرر  الطرفان وهما لديهم والعاملين األعمال أصحاب تخص جميعها أنها باعتبار  والعلة األحكام التحاد حدة على تأمين

 اال فيه يوجد ال الذي الخامس الباب عن مختلف أمر  وهو ، توريدها عن األعمال أصحاب مسئولية مع باالشتراكات التزامهما

.عليه المؤمن النشاط صاحب وهو المؤسسة توريده عن ومسئول اإلشتراكات يؤدي واحد طرف  

 

 ودورية بانتظام اإلشتراكات سداد يكون أن التأمينية الصناديق موارد في  العام األصل ان على الوقوف المهم من ايضا - 

 أصل من  استثناء هو فالتأجيل ولذلك أموالها تنمية وفي التزاماتها أداء في استمراريتها وضمان الصناديق استدامة لضمان

 ورد وقد .عليه القياس أو فيه التوسع يجوز  ال االستثناء أن باعتبار  خاص نص بها ورد التي حدوده في يكون أن يتعين عام

.  الخامس الباب على قياسه يجوز  ال ثم ومن الثالث بالباب يرد ولم الخامس الباب في فقط االستثناء  



 

 

 في بنص محددة شهرا ٢٨ وهي ومدته الربع وهو القسط مقدار    فإن  م ١١٢ للمادة وفقا المقدم المعاش ألقساط وبالنسبة* 

 بقانون إال يكون ال وهذا ، القسط مقدار  زيادة أو شهرا ٣٤ إلى المدة زيادة اما مؤداه أشهر  ٦ لمدة السداد وتأجيل ، القانون

 رقم القانون من الخامسة المادة)  الخصوص بهذا قرار  اي إلي يحل لم الذي بالقانون مقرر  بيانه سبق وكما التحديد أن باعتبار 

(٢٠١٩ لسنة ١٠  

 

 وعشر  بخمس مدده للقانون والمرافق فيها عليه المنصوص ٢ والجدول ٧٧ المادة تحدد الذى لالستبدال بالنسبة ذاته واألمر * 

.األداة بذات مدها يتعين والتي بقانون ابتداء والمحددة المدة، زيادة مؤداه ألقساطه تأجيل وأي سنة، عشرة وخمس  

 

 

 بقانون، يكون لها تعديل يأ و ، بقانون محددة مالية التزامات محله السابقة الحاالت في التأجيل بالمجمل

 تعديال تتضمن أال يجب القرارات أن واألصل المشروعية، بعدم معيب يجعله بقرار التأجيل وصدور

. الدستور من ٧٣و٧٢ المادتان عليه أكدت ما وهو ، لها تعطيال أو للقوانين  


