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 قرار 
 االجتماعيالتضامن وزير 

 رئيس جملس إدارة اهليئة القومية للتأمني اإلجتماعىو
 28/12/2016الصادر بتاريخ ( 559رقم )

  القومية للتأمني اإلجتماعى للهيئة الداخليةشأن الالئحة ب

 االجتماعيالتضامن وزير 
 االجتماعياهليئة القومية للتأمني  رئيس جملس إدارة

 بإصدار قانون اهليئات العامة ؛ 1963لسنة  61ى القانون رقم عل االطالعبعد 

 ؛1975لسنة  79صادر بالقانون رقم وعلى قانون التأمني اإلجتماعى ال

ادر بالقاانون  حكمهام الصا   يفوعلى قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعماا  وما    

 ؛ 1976لسنة  108رقم 

 50صادر بالقاانون رقام    اصمصييني بااخار  الوعلى قانون التأمني اإلجتماعى على العاملني

 ؛ 1978لسنة 

 ؛ 1980لسنة  112ادر بالقانون رقم وعلى قانون التأمني اإلجتماعى الشامل الص

 اهليئاة  إدارة جملاس  بتشاكيل بشاأن   2012لسنة  1181وعلى قيار رئيس جملس الوزراء رقم 

 ؛وتعديالته اإلجتماعى للتأمني القومية

بشاأن   1974لسانة   78لس إدارة اهليئة العامة للتأمينات اإلجتماعية رقم وعلى قيار رئيس جم

شااتيات والعقااود إصاادار الالئحااة الدا ليااة والالئحااة اصماليااة للمياانيااة وا سااابات والئحااة اصم  

 والئحة اصمخازن ؛

 بشاأن  1977( لسانة  59وعلى قيار رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للتأمني واصمعاشات رقام   

 الالئحة الدا لية للهيئة ؛ إصدار
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اصمنعقاادة  55رقاام جبلسااته  االجتماااع وعلااى مواةقااة جملااس إدارة اهليئااة القوميااة للتااأمني 

 للهيئة. الدا لية الالئحة وتعديل توحيد على 26/7/2016بتاريخ 

 قرر
 املادة األوىل

 ذا القيار.للهيئة القومية للتأمني اإلجتماعى اصمياةقة هل الدا ليةيعمل بأحكام الالئحة 

 املادة الثانية
لسانة   78باالقيار رقام    ةالصاادر العاماة للتأميناات اإلجتماعياة     الدا لياة للهيئاة  تلغاى الالئحاة   

 59والالئحة الدا لية للهيئة العامة للتأمني واصمعاشاات الصاادرة باالقيار رقام      إليه،اصمشار  1974

 .حة م  قيارات أو أحكامكما يلغى كل ما خيالف هذه الالئ اصمشار إليه ، 1977لسنة 

 املادة الثالثة
 م  تاريخ صدوره.بهذا القيار إعتبارًا يعمل 

 

 االجتماعيوزير التضامن 
 االجتماعيورئيس جملس إدارة اهليئة القومية للتأمني 

 
 واىل" فتحيغادة "

 26/12/2016  حتريرًا فى :
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 الالئحة الداخلية للهيئة

 الباب األول
 تعريف اهليئة

تعتا  القومياة للتاأمني اإلجتمااعى هيئاة عاماة وراا  إلشايا  الاوزيي اصمخات             (1) مادة

 بالتأمينات.

صاة تلحاب باصموازناة العاماة     اصمستقلة وهلا موازناة  ا  االعتباريةويكون هلذه اهليئة الشخصية 

 للدولة.

 اآلتيني: الصندوقني السابقة ادةباصم إليها اصمشار اهليئةتديي  (2) مادة

 .ا كوم  بالقطاع للعاملني االجتماع  التأمني صندوق -

 .وااخاص العام األعما  بقطاع للعاملني االجتماع  التأمني صندوق -

مااا  قاااانون التاااأمني ( 7اصمشاااار إليهماااا باصماااادة   االجتمااااع التاااأمني  صاااندوق  أماااوا و

تتمتا  جبميا  أوجاه وأشاكا      و،  أموا   اصة  1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم  االجتماع 

وجيااع علااى اهليئااة  ا مايااة اصمقاايرة للمااوا  العامااة، وهااى وعوائاادها حااب للمساات يدي  منهااا

 يفومجي  جهاات الدولاة أن تتعامال معهاا علاى أنهاا أماوا   اصاة ، وال جياوز الصاي  منهاا إال            

 أنشأت م  أجلها وحددت مبوجع هذا القانون. اليتاألغياض 
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  الثاني الباب
  اهليئة إدارة

  األول الفصل
  اإلدارة جملس

 أمورهاا  وتصاييف  اهليئاة  شائون  علاى  اصمهيمناة  العلياا  السالطة  هاو  اإلدارة جملاس  (3) مادة

 الغايض  لتحقياب  قايارات  ما   الزمااً  ياياه  ما يتخذ أن وله عليها تسري اليت العامة السياسة واقتاح

 القانون. ألحكام وةقا أجله م  قامت الذي

 القاوانني  ةاى  عليهاا  اصمنصاوص  األحكاام  دارةاإل جملاس  اجتماعاات  علاى  تسايي  (4) مادة

 اصمختصة. اجلهات تصدرها التى والقيارات واللوائح

 بنااء  أو رئيساه  دعاوة  علاى  بناء األكثي على شهيي  كل مية اإلدارة جملس جيتم  (5) مادة

 .اجمللس أعااء ثلث  م  طلع على

 األقال  علاى  أياام  الثاة بث لاه  احملادد  اصموعاد  قبل االجتماع  اور الدعوة توجه (6) مادة

 بالاادعوة ييةااب أن وجيااع ذاتااه اليااوم يف لالنعقاااد اجمللااس ياادعى أن الااايورة عنااد وجيااوز

 جملاس  رئايس  ما   ميةوعاة  ةيهاا  نظييسا  اليت اصموضوعات ع  ومذكيات اجللسة أعما  جدو 

 بالسايية  تتسام  الايت  اصماذكيات  بعا   توزيا   يؤجال  أن وله اجمللس أعااء أحد م  أو اإلدارة

 اجللسة. انعقاد حني إىل

األعاااء علاى أن يكاون ما       ثلثا  اجمللاس صاحيحًا إال وااور     انعقااد ال يكاون   (7) مادة

 .بينهم رئيس اجمللس أو م  ينيبه

 أمسااء  إثباات  وبعاد  اصمناقشاات  وإدارة اجللسة رئاسة اإلدارة جملس رئيس يتوىل (8) مادة

 يف ينظاي  ثام  عليه للتصديب لسابقةا اجللسة حماي اجمللس على يعيض األعااء م  اصمعتذري 

 األعما . جدو 
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وةى حالة غياب الايئيس أو  لاو منصابه ، حمال حملاه يف رئاساة اجللساة وإدارة اصمناقشاات         

 األقدم ةاألقدم م  نواب اليئيس.

 بنااء  باالتمييي  قاياراً  يصادر  أن القصاو   الاايورة  حالاة  يف اإلدارة جمللاس  جيوز (9) مادة

 علاى  األعاااء  مجيا   مواةقة القيار هذا لصحة ويشتط اجمللس يسرئ م  ميةوعة مذكية على

 اجللسة. حماي يف إلثباته تالية جلسة أو  يف يعيض أن

 التصويت. يفأو  اإلدارة جملس جلسات حاور يف اإلنابة جيوز ال (10) مادة

 امتنا   وإذا مساائل  م  يعيض ةيما رأيه عاو كل ويبد  سيية اجمللس جلسات (11) مادة

 أصااوات بأغلبيااة القاايارات وتصاادر احملاااي يف وتثباات امتناعااه أسااباب بااني الاايأي داءإباا عاا 

 .اليئيس منه الذ  اجلانع رجح األصوات تساوت ةاذا ا اضيي 

 أو باهليئااة العاااملني ماا  يااي  ماا  أو نائبااه دعااوة اإلدارة لاايئيس جملااس جيااوز (12) مــادة

 ما   طلباه  اجمللاس  ياي   مباا  دالءلا   اجمللاس  جلساات  إحد  أو اصمستشاري   اور ااخ اء

 مداوالت يف يشتك أن منهم أل  وليس اصمعيوضة، اصموضوعات أحد بشأن إيااحات أو بيانات

 أجله. م  استدعى الذ  اصموضوع مناقشته بانتهاء الدعو  وتنتهى تهاقيار إصدار أو اجمللس

اهليئاة   مادييي  أحاد  أو إىل اجمللاس  رئيس إىل يعهد أن اإلدارة جمللس جيوز (13) مادة

 حمددة. مبهمة القيام يف اصمدييي  أحد ي وض أن له جيوز كما ا تصاصاته ببع 

 العاملني بني م  أمانة ةنية لهبناء على عيض نوابه اإلدارة  خيتار رئيس جملس (14) مادة

 تاااريخ احملاااي ويتااام  ، اجمللااس رئاايس ماا  وتوقعهااا جلساااته حماضااي حتييااي تتااوىل باهليئااة

 لااالراء وملخصاااًا اصمعيوضاااة اصمساااائل وبياااان والغاااائبني ا اضااايي  وأمسااااء كاناااهوم االنعقااااد

 الاايت األصاوات  وعادد  ةيهاا  صادرت  الاايت القايارات  ونا   اجللساة  يف دارت الايت  واصمناقشاات 
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 واألصاال اجللسااة أوراق علااى يشااتمل  اصااًا مل ااًا جلسااة لكاال وخيصاا  قاايار كاال حصاال عليهااا

 وجياوز  عااو  لكال  اجللسة حماي م  صورة وتيسل ةيها صدرت اليت للقيارات وملخصًا اصمعتمد

 سيية. م  به تتسم صما ذلك اجمللس رئيس رأ  إذا التالية اجللسة يف توزيعها

 ما   كال  اعليها  يوقا    ااص  سالل  يف اإلدارة جملس اجتماعات حماضي تدون (15) مادة

 ونوابه. اجمللس رئيس

 وإعاداد  اجمللاس  لعقد التحاريية عما القيام باأل تتوىل األمانة ال نية للمللس (16) مادة

 إىل واصماذكيات  األوراق وصاور  البياناات  وإرساا   اصمعيوضاة  اصمساائل  ومل اات  األعما  جدو 

اصمخات    الاوزيي  ما   اعتمادها بعد اجمللس قيارات وإبالغ مالحظاتهم وتلقى اجمللس أعااء

 األمانة ال نية للمللس باشيوت اصمعنية األ ي  اجلهات وإىل اهليئة أجهاة مجي  إىل بالتأمينات

 نواب رئيس جملس إدارة اهليئة. إشيا  حتت اال تصاصات هذه

ــادة  وحماضااي واصمااذكيات والبيانااات بالساالالت للمللااس األمانااة ال نيااة  حتاات   (17) م

على أن يتم عمل أرش ة إلكتونية جلمي  اصمساتندات واصماذكيات   اإلدارة ،  جملس اجتماعات

 .اإلدارة وحماضي إجتماعات جملس

  الثاني الفصل
  اللجان

 بابع   إليهاا  يعهاد  أكثي أو جلنة أعاائه بني م  يشكل أن اإلدارة جمللس جيوز (18) مادة

 ، العمال  ظايو   تساتدعيه  صماا  طبقااً  دائماة  مؤقتاه أو  الللاان  هذه تكون أن وجيوز ، ا تصاصاته

 اجتماعاتهاا  وكي ياة  وا تصاصااتها  الللان هذه تشكيل م  الغيض اجمللس قيار يشمل أن على

 والتصويت. االنعقاد لصحة الالزم والنصاب
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 التحااري  ويتاوىل  أعااائها  باني  ما   اإلدارة جملاس  يعيناه  مقاير  جلنة لكل يكون (19) مادة

 وعلياه  العمال   اجاة  طبقاا  االجتمااع  إىل الللناة  يدعو أن وللمقير جلساتها ورئاسة الجتماعاتها

 إىل الللاان  هاذه  وتوصايات  تقااريي  وتقادم  اإلدارة جملاس  رئايس  ذلاك  طلع إذا الللنة دعوة

 اجمللس أو نائبه. رئيس طييب ع  اإلدارة جملس

 األمانة ال نية للمللس. إىل اجتماعاتها حماضي جلنة كل تيسل (20) مادة

 يف واالشااتاك الللااان هااذه اجتماعااات حاااور حااب اإلدارة جملااس لاايئيس (21) مــادة

 .الللان هذه إلحد  رئيسا يك  مل ما اصمداوالت يف صوت له يكون أال على مناقشاتها

يتوىل رئيس جملس إدارة اهليئة أو نائبه إصدار القيارات الالزمة مبا يصدر عا    (22مادة )

جملس إدارة اهليئة م  قيارات وتسلل هذه القيارات بسلل التقيم ااخاص بقيارات جملاس  

 إدارة اهليئة.

قيارات جملس اإلدارة وإعداد مشيوع القايار وإباالغ    بسلل االحت اظوتتوىل األمانة ال نية 

 باألصل لديها.  االحت اظعلى أن يتم  اعتمادهاجلهات اصمعنية به بعد 

 الثالث الفصل
 التنفيذي اجلهاز

 ما   اصمعتمدة واصمستويات التنظيم  اهليكل م  للهيئة التن يذي اجلهاز يتكون (23) مادة

 اصمختصة. السلطات

 التنظيما  تعاديل هيكلاها    أو اهليئاة  وتيتيع وظائف توصيف وتقييم عادةإ جيوز (24) مادة

 اصمختصة. السلطات ع  يصدر وما القانون حدود يف جديدة وظائف وإنشاء
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 الثالث الباب
 والرقابة واملسئولية اإلختصاصات فى

 األول الفصل
 اإلختصاصات

لسانة   79القاانون رقام    عليها ن  التى اإل تصاصات اإلدارة جملس رئيس يباشي (25) مادة

القااوانني  تتااامنها التااى األ ااي  اإل تصاصااات وكااذلك اإلجتماااعى التااأمني وقااوانني 1975

 ةاى  ولاه  الدا لياة  ولوائحهاا  اهليئاة  نظام  تتاامنها  أو اصمختصة اجلهات تصدرها التى والقيارات

 باهليئة. العمل سري وس  الك يلة القيارات كاةة إصدار اإل تصاصات هذه حدود

 اصمشار إليها بال قية السابقة. همباشية إ تصاصاتنوابه يف رئيس جملس اإلدارة  وض وي

 وكذا منهم كل وظي ة وصف حسع اصمقيرة اإل تصاصات باهليئة العاملون يباشي (26) مادة

 إىل األعمااا  إسااناد اصمباشااي الاايئيس ويتااوىل اهليئااة بلااوائح عليهااا اصمنصااوص اإل تصاصااات

 منهم. كل وظي ة ومسئوليات واجبات م  ضيتعار ال مبا ميؤوسيه

 ا ةاى    القاانون  حدود ةى ا  األدنى اصمستو  ي وض أن مستو  أ  ليئيس جيوز (27) مادة

 يكااون أن وجيااع الت ااوي  مصاادر مبساائولية إ ااال  دون وذلااك إ تصاصاااته بعاا  مباشااية

  كتابة. الت وي 

 قاطعاة  قييناة  ذلك ويعت  اهليئةب ااخاصة اإلدارية النشية ةى الت وي  قيارات نشي ويياعى   

 القيارات. بهذه باهليئة العاملني مجي  بعلم

 .ةيها غريه ي وض أن اإل تصاصات بع  مباشية ةى للم وض جيوز ال (28) مادة
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 الثانى الفصل
 والرقابة املسئوليات فى

 ةى الدا ل العمل ع  مسئو  للهيئة التن يذ  اجلهاز م  مستويات مستو  كل (29) مادة

 الشأن. هذا ةى اصمختصة السلطة حتدده صما طبقا إ تصاصاته

 ومسائو   ميؤوسايه  أعما  على اإلشيا  وع  عمله ع  مسئو  مباشي رئيس كل (30) مادة

 اجلهات م  منه يطلع ما تقديم وعليه إ تصاصه ةى يق  ةيما الدا لية اليقابة نظام تطبيب ع 

 .اصمقيرة اصمواعيد ةى إ تصاصه ةى  ليد ةيما وتقاريي وإحصاءات بيانات م  اصمختصة

 الثالث الفصل
 التدريب

ليئيس جملس اإلدارة  أو نائبه اإلشيا  على ميكا التادريع وإعاداد مشايوعات     (31) مادة

  طط التدريع الالزمة وعلى األ   :

على أن يتام  كل بينامج تكل تاه اصمالياة علاى أال تتلااوز      –إعداد موازنات التدريع  -1

متهيااادًا  -ناااة التااادريع اصمباااال  اصمعتمااادة للتااادريع مبوازناااة اهليئاااة   إمجاااال  مواز

 إلعتمادها م  جملس اإلدارة واإلرتباط بها.

 إعداد التوقيت الالزم للدورات التدريبية وةقًا اخطة التدريع اصمعتمدة. -2

 إعداد اصمكان واصمعدات ووسائل اإليااح ااخاصة بالتدريع. -3

 إعداد جدو  احملاضيات واصمناقشات. -4

اإلتصا  باحملاضيي  وإراذ اإلجياءات الالزمة بشأن مواق هم ومواةقاة األجهااة التاى     -5

يتبعونها إذا كانوا م  غري العااملني باهليئاة وإرااذ التتيباات الالزماة لتنظايم اإلشايا         

 واصمعاونة ةيه.

 تنسيب احملاضيات ةى حالة اإلعتذار. -6
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هااا علااى الدارسااني قباال إلقاااء   طباا  احملاضاايات التااى يتقاادم بهااا احملاضاايون وتوزيع   -7

 احملاضيات بوقت كا .

واةقاة  الادا ل وااخاار  بعاد م    يفاإلجياءات الالزماة لتادريع العااملني باهليئاة      اراذ -8

 .رئيس جملس اإلدارة

متات  اال  السانة وعيضاه      الايت ماد  تن ياذ  طاة التادريع      يف سنويرب  كما يعد تقييي 

 .عد إنتهاء سنة التدريع على جملس إدارة اهليئة، ثم يعيض تقييي نهائ  ب جملس اإلدارةعلى 

 الفصل الرابع
 املناطق واملكاتب اإلقليمية

 يفةيوعااًا  تنشاا إدارتهااا أساالوب الالميكايااة اإلداريااة وهلااا أن  يفتتباا  اهليئااة  (32مــادة )

احملاةظااات ويااط تغطااى اجلمهوريااة وتتخااذ هااذه ال اايوع الشااكل واصمساامى اصمناسااع لكاال  

 أو الوحدة التأمينية. اإلقليم اإلقليمية أو اصمكتع قة حماةظة كاصمنط

نهايات طيةية هلا دا ال اجلهاات اإلدارياة ذات الكثاةاة العددياة للماؤم         تنش وللهيئة أن 

عليهم لتقديم ااخدمات التأمينياة وذلاك بشايط مواةقاة رئايس جملاس اإلدارة وكاذلك السالطة         

 اصمختصة هلذه اجلهات.

ةذ لتسهيل صي  ا قوق التأمينية وحتصيل مستحقات اهليئة لد  كما يكون للهيئة إنشاء منا

 الغري.

ويياعى وض  معايري وضوابط إنشاء منطقة أو مكتع أو وحدة تأمينية أو نهاية طيةية على أن 

بنااء علاى عايض رئايس جملاس       لالعتمااد تعيض هذه اصمعاايري والااوابط علاى جملاس اإلدارة     

 . إلدارة بهذه اصمعايري والاوابطويصدر قيار م  رئيس جملس ا اإلدارة
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بعااد مياعاااة  نهايااة طيةيااة إالوحاادة تأمينيااة أو أو  تااأمييوال جيااوز إنشاااء منطقااة أو مكتااع  

 .رئيس جملس اإلدارةويصدر قيار اإلنشاء م   السابقة،اصمعايري والاوابط اصمشار إليها بال قية 

ــادة ) لنهايااات الطيةيااة ومناةااذ  اصمناااطب واصمكاتااع التأمينيااة وا  ا تصاصاااتحتاادد  (33م

 لصي  بقيار م  رئيس جملس اإلدارة.ا

 اخلامس الفصل
 الغري أمام ومتثيلها اهليئة عن التوقيع حق

 يف ي اوض  أن أو نوابه ولاه  اإلدارة جملس ليئيس اهليئة ع  التوقي  حب يكون (34) مادة

 .القانون حدود يف أكثي أو مديي ذلك

اهليئة أمام القااء وةاى صاالتها باالغري ولاه أن ينياع       ميثل رئيس جملس اإلدارة (35مادة )

 حدود القانون. يفذلك  يفغريه 

 يف اهليئااة ميثاال ماا  بتشاايح ااخاصااة القاايارات اإلدارة جملااس رئاايس يصاادر (36) مــادة

 .اجلمهورية  ار  مهمة أية يفأو  وااخارجية الدا لية اصمؤمتيات

 رئاايس علاى  اهليئااة بنشااط  اصمتعلقاة  اناااتوالبي بالتصايحمات  اإلدالء حاب  يقتصااي (37) مـادة

 نوابه أو م  ي وضه رئيس جملس اإلدارة. أو اإلدارة جملس

 السادس الفصل
 واحلفظ واحملررات والوثائق املطبوعات يف

  يأت : ةيما نظام وض  نوابه أو اإلدارة جملس رئيس يتوىل (38) مادة

 .اهليئة دا ل واصمياسالت األوراق تداو  -

 . وتداوهلا ل اتاصم وةتح تصنيف -
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 . احمليرات تصديي -

 أصاو   وصايانة  وتاأمني  ومساتنداتها  اهليئاة  أوراق وساائي  والسالالت  الادةاتي  مجي  ح   -

 . ا ا  يقتايه صما وةقا اصممكنة الوسائل جبمي  واصمستندات الوثائب هذه

 وحتدياد  متابعتهاا  وإمكان األعما  إجناز سيعة يك ل حنو على األنظمة هذه تكون أن على

 .اصمسئولية

 اهليئاة  م  الصادر احملير صور على التوقي  ينيبه م  أو مستو  كل رئيس على (39) مادة

 .للتصديي اصمعد األصل على التوقي  حب له م  على عيضه قبل الغري إىل

علااى أن يياعااى يف مجياا  احملاايرات اصمعاادة للتصااديي أن تكااون مكتوبااة علااى الكمبيااوتي 

ومطبوعاة علاى الاورق اصمخصا  باذلك ما  اهليئاة وعادم وجاود          بال نامج اصمخص  للنسخ ، 

شطع أو كشط بها ، وحمظي كتابة أي حمير قابال للتصاديي  اط الياد أو مطباوع علاى ورق غاري        

 الورق اصمخص  بذلك م  اهليئة ويعت  ذلك خمال ة إدارية.

 واجليائد ةالعلمي باصمياج  اهليئة إمداد يك ل نظامًا اإلدارة جملس رئيس يا  (40) مادة

 لتداوهلا نظامًا هلا ويا  اهليئة حتتاجها اليت اصمتخصصة واجملالت التشييعية والنشيات اليمسية

 .إليها اليجوع سهولة وضمان وح ظها عليها واإلطالع

 مبعيةاة    ظهاا  اصمقايرة  القانونياة  اصمادة  انقاااء  بعاد  اصمساتندات  إعدام يكون (41) مادة

 سلالت يف مامونها إثبات يياعى أن على نائبه أو اإلدارة سجمل رئيس م  بقيار تشكل جلنة

 هاذا  يف قايارات  أو لاوائح  ما   اصمختصاة  اجلهاات  تصادره  وماا  القانون حدود يف وذلك  اصة

 .الشأن
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يتوىل رئيس جملس اإلدارة أو نوابه إراذ األدوات واإلجياءات الالزمة للتأكد  (42) مادة

م  قواعد وأحكام وإجياءات  اال  ساتة أشاهي ما  تااريخ      م  متام تن يذ ما جاء بهذه الالئحة 

 العمل بأحكام هذه الالئحة. 


