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تضمن مشروع الالئحة التفٌذٌة 
لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

 2019 لسنة 148الصادر بالقانون رقم 
 

 (297)مادة 
: تسرى أحكام هذا الفصل على الفئات اآلتٌة

 فً القطاع الخاص الحاصلٌن على رخص القٌادة وفقا ألحكام قانون المرور السائقٌن -1
: وفًقا لما ٌلً

. السائق الحاصل على رخصة قٌادة مهنٌة من الدرجات األولى والثانٌة والثالثة -أ 
 . السائق الحاصل على رخصة قٌادة جرار زراعى بمقطورة -ب 
السائق الذى ٌحمل رخصة قٌادة خاصة متى ثبت إشتغاله على عربات النقل الخفٌفة  -ج 

 .أو سٌارات األجرةالتً تعمل فً مجال النقل السٌاحى
السائق الصادر له كارت تشغٌل للعمل ضمن منظومة النقل البرى للركاب باستخدام  -د 

 .تكنولوجٌا المعلومات
 .(توك توك)السائق الذي ٌحمل رخصة قٌادة دراجة نارٌة -  هـ

 . العاملٌن على سٌارات النقل فً القطاع الخاصالتباعٌن -2
 
 

 (298)مادة 
من هذه  (297)من المادة رقم (1)على العامل من الفئات المنصوص علٌها بالبند 

: المرفق مرفقاً به (43)الالئحة أن ٌتقدم إلى الهٌئة بطلب اإلشتراك على النموذج رقم 

خطاب من إدارة المرور المختصة ٌفٌد تقدمه بطلب الحصول على ترخٌص بالقٌادة مع  -1
أخذ إقرار علٌه ٌتضمن موافاة الهٌئة بصورة من رخصة القٌادة الصادرة له من إدارة 

 .المرور فور صدروها
صورة من كارت التشغٌل الذى ٌصدر لقائدى المركبات ووسائل النقل الجماعى التً  -2

.  تعمل ضمن منظومة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجٌا المعلومات
 .صورة ضوئٌة من شهادة المٌالد الممٌكنة -3
 .صورة ضوئٌة من بطاقة الرقم القومً -4
 
 

 (299)مادة 
المرفق مرفقاً  (43)على التباع أن ٌتقدم إلى الهٌئة بطلب اإلشتراك على النموذج رقم 

: به
 .قٌد من مكتب العمل المختصشهادة  -1
 .صورة ضوئٌة من شهادة المٌالد الممٌكنة -2
. صورة ضوئٌة من بطاقة الرقم القومى -3
 الصحى ٌفٌد مدى لٌاقته الطبٌه لممارسة تقرٌر طبى صادر من الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن -4

 . المهنة
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 (300)مادة 
ٌؤدى المؤمن علٌه حصته فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ونظام المكافأة وفًقالما 

: ٌلً
عن الفترة من أول شهر بدء سرٌان الترخٌص أو تجدٌده وحتى نهاٌة السنة المالٌة  -1

الصادر خاللها الترخٌص وتؤدى اإلشتراكات عن المدة المتبقٌة من مدة الترخٌص 
 . شهرٌاً وال ٌجوز التجدٌد له قبل أداء اإلشتراكات المتأخرة

ٌؤدى قائدى المركبات ووسائل النقل الجماعى التً تعمل ضمن منظومة النقل البرى  -2
للركاب باستخدام تكنولوجٌا المعلومات االشتراكات المستحقة وفقاً لمدة كارت التشغٌل 

 .الصادر له
ٌؤدى التباع اإلشتراكات شهرٌاً كما ٌجوز له أن ٌؤدى مقدماً اإلشتراكات المستحقة عن  -3

الفترة من أول الشهر الذى صدرت فٌه شهادة القٌد وحتى نهاٌة السنة المالٌة الصادر 
 .خاللها شهادة القٌد، وتعتبر مدة سرٌان شهادة القٌد مدة اشتراك بالنسبة له

. على أن ٌتم تسجٌل السدادات آلٌاً ببٌانات التغطٌة للمؤمن علٌه
 

 (301)مادة 
تحدد حصة صاحب العمل فً اشتراكات التأمٌن االجتماعً المطلوبة من أصحاب كل نوع 

من أنواع السٌارات فً القطاع الخاص على أساس األجر المحدد للفئات المرخص لها بالعمل 
، ولرئٌس الهٌئة المرفق (9)بالجدول رقم على كل منها طبقاً لنوعها ووفقاً للحصص الواردة 

. تعدٌل بٌانات هذا الجدول عند تعدٌل أى من نسب االشتراكات أو بناء على رأى لجنة الخبراء
 

 (302)مادة 
لسنة  (2) بأحكام قانون التأمٌن الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم عدم اإلخاللمع 
 تتحدد النسب التً تؤدى على أساسها حصة كل من المؤمن علٌه وصاحب العمل فً 2018

:  اإلشتراكات وفقاً لآلتً
وفً نظام المكافأة  % 9 فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة بواقع حصة المؤمن علٌه -1

 .المرفق (10)بالجدول رقم من األجر المحدد % 1بواقع 
: وتشمل هذه الحصة%15 بواقع حصة صاحب العمل -2

  %.12تأمٌن الشٌخوخة و العجز و الوفاة بواقع -أ 
 %.1نظام المكافأة بواقع  -ب 
 :تأمٌن إصابات العمل بواقع -ج 

من أجر االشتراك للعاملٌن لدٌه بالنسبة لغٌر الخاضعٌن ألحكام قانون نظام  1% -
التأمٌن الصحى الشامل المشار إلٌه ٌؤدى للهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى مقابل 

 .العالج والرعاٌة الطبٌة
 .من أجر االشتراك للعاملٌن لدٌه مقابل صرف الحقوق المالٌة1% -

 فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة كل سبع سنوات اعتبارا من االشتراكاتوتزاد نسب 
، وتقسم مناصفة بٌن صاحب العمل والمؤمن علٌه، على أال تتجاوز %1 بنسبة 1/1/2020

%. 26إجمالى نسبة االشتراكات لكل من المؤمن علٌه وصاحب العمل 
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 (303)مادة 
المرفق للمؤمن علٌه، تفٌد سداد  (46) إصدارشهـادة على النـمـوذج رقم الهٌئةعلى 

:  حصته فً إشتراكات التأمٌن االجتماعً فً الحاالت اآلتٌة
.  التقدم ألول مرة للحصول على رخصة القٌادة -1
.  إنتهاء رخصة القٌادة وطلب تجدٌدها -2
 .طلب تعدٌل درجة رخصة القٌادة -3

 
 (304)مادة 

تسدد حصة صاحب العمل فً إشتراكات التأمٌن االجتماعً مقدماً بأى وسٌله من وسائل 
. الدفع عن مدة سرٌان رخصة السٌارة وتؤدى هذه اإلشتراكات إلى الهٌئة

وٌستمر صاحب العمل مسئوال عن حصته فً اإلشتراكات حتى تمام نقل ملكٌة السٌارة 
. بإدارة المرور وفقا ألحكامقانون المرور

وعلى الهٌئة أن تصدر شهادة لصاحب السٌارة تفٌد سداد حصته فً إشتراكات التأمٌن 
. االجتماعً

 
 (305)مادة 

:  ٌُنهً إشتراك السٌارة فً الحاالت التالٌة

نقل ملكٌة السٌارة للغٌر بموجب شهادة تفٌد نقل الملكٌة معتمدة من إدارة المرور  -1
المختصة وفً هذه الحالة ٌتعٌن اتخاذ كافة اإلجراءات القانونٌة نحو إخضاع صاحب 

. العمل الجدٌد لالشتراك عن السٌارة
تكهٌن السٌارة أو بٌعها خردة بموجب فواتٌر موثقة أو بموجب خطاب من إدارة المرور  -2

. المختصة
سرقة السٌارة وٌثبت ذلك بموجب خطاب صادر من إدارة المرور موضحاً به تارٌخ  -3

. سرقتها وٌتم إنهاء االشتراك اعتباراً من ذلك التارٌخ
إحالل سٌارة جدٌدة محل السٌارة القدٌمةطبقاً لقانون المرور بعد إجراء التسوٌات  -4

. الالزمةعلى أن ٌدرج رقم المنشأة القدٌمة ببٌانات المنشأة الجدٌدة
.  مصادرة السٌارة بموجب حكم قضائً نهائً إعتباراً من تارٌخ المصادرة -5
تسلٌم لوحات السٌارة إلدارة المرور المختصة وٌثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من  -6

. إدارة المرور
القبض على السٌارة أو التحفظ علٌها أو فقدها أو إحتراقها وٌثبت ذلك بشهادة صادرة من  -7

. إدارة المرور
نهاٌة آخر ترخٌص للسٌارة وٌثبت ذلك بخطاب صادر من إدارة المرور المختصة  -8

 .بشرط عدم ضبطها
إلغاء تصرٌح تشغٌل المركبة أو وسٌلة النقل الجماعى التً تعمل ضمن منظومة النقل  -9

 .البرى للركاب باستخدام تكنولوجٌا المعلومات
. أٌة حاالت أخرى ٌصدر بها قرار من رئٌس الهٌئة -10

.  مرفقاً به المستندات المطلوبة(47)النموذج رقم وٌقدم طلب انهاء االشتراك على 
 

 (306)مادة 
على إدارات وأجهزة المرور أن تعلق إصدار أو تجدٌد أو تعدٌل درجة الرخصة الخاصة 
بالسائقٌن العاملٌن فً نشاط النقل البرى فً القطاع الخاص أو إصدار أو تجدٌد رخص تسٌٌر 



 التأمٌن على عمال النقل البرى
فً قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

 2019 لسنة 148الصادر بالقانون رقم 
 

                   w: www.elsayyad.net             2020 / 06 / 24محمد حامد الصٌاد                             
4/14                                           

 

أو تصارٌح التشغٌل للسٌارات بهذا القطاع أو كارت التشغٌل الذى ٌصدر لقائدى المركبات 
ووسائل النقل الجماعى أو تصرٌح تشغٌل المركبة أو وسٌلة النقل الجماعى التً تعمل ضمن 

منظومة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجٌا المعلومات،على تقدٌم طالبٌها الشهادة 
. من هذه الالئحة (303،304)المنصوص علٌها فً المادتٌن 

 
 (307)مادة 

تختص المجالس الطبٌة بادارات المرور بإثبات حاالت العجز وتارٌخ ثبوته وتتولى الهٌئة 
. المعنٌة بالتأمٌن الصحى تحدٌد درجة العجز

 
 (308)مادة 

تعتبر مدة إشتراك المؤمن علٌه ممتدة إذا حال المرض أو اإلصابة اللذان ٌقعان له أثناء 
مدة إشتراكه بٌنه وبٌن تجدٌد الرخصة أو مزاولة العمل على أن ٌؤدى اإلشتراكات المستحقة 

خالل هذه الفترة وحتى ثبوت العجز أو وقوع الوفاة أو صدور قرار اللجنة المشار إلٌها بالمادة 
. من هذه الالئحة بعدم وجود عمل آخر بالنسبة للتباع بحسب األحوال (200)

وتختص الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى بتحدٌد الفترات التً ٌحول المرض أو االصابة 
. خاللها بٌن المؤمن علٌه وبٌن أداء عمله

 
 (309)مادة 

تصدر الهٌئة التعلٌمات وتعد اإلستمارات والنماذج الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا الفصل كما 
.  تقوم بتسجٌل مدد وسدادات المؤمن علٌه فً نظام المعلومات بالحاسب اآللى
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 (9)جدول رقم 

 حصة صاحب العمل
فً إشتراكات التأمٌن االجتماعً وفقاً ألنواع السٌارات التً ٌمتلكها 

 

نوع السٌارة م 
قٌمة 

اإلشتراك 
السنوي 

حصة صاحب عمل 

تباع سائق 

 150 165 3780  (تباع+ سائق درجة ثانٌة )السٌارة النقل العادٌة   .1

 150 172.5 3870  (تباع+ سائق درجة أولً )السٌارة النقل المقطورة   .2

 150 157.50 3690 (تباع+سائق درجة ثالثة )الجرار الزراعى بالمقطورة   .3

4.  
 2السٌارة النقل الخفٌف والسٌارة الثالجه ال تزٌد حمولتها عن 

 (سائق درجة ثالثة)طن
1890 157.50  

  172.50 2070 (سائق درجة أولً )السٌارة األتوبٌس  .5

  157.50 1890  (سائق درجة ثالثة)السٌارة األجرة   .6

  157.50 1890  (سائق درجة ثالثة أو خاصة)السٌارة المالكى  .7

  172.50 2070  (سائق درجة أولً)السٌارة النقل القالب بالمقطورة   .8

  165 1980  (سائق درجة ثانٌة)السٌارة النقل القالب العادٌة   .9

10.  
سائق  )(فنطاس )السٌارة النقل العادٌة المخصصة لنقل المواد السائله 

 (درجة أولً
2070 172.50  

11.  
سائق درجة )السٌارة النقل العادٌة المخصصة لنقل الموارد السائلة

 (أولً
2070 172.50  

  157.5 1890 (سائق درجة ثالثة)السٌارة تحت الطلب نقل موتى  .12

  150 1800 (التوك توك  )الدراجةالنارٌة   .13

  172.5 2070  (سائق درجة أولً)خالط خرسانه   .14

  150 1800 موتوسٌكل لنقل البضائع  .15

  172.50 2070 (سائق درجة أولً) طن 2سٌارة قاطرة تزٌد حمولتها عن   .16

  157.50 1890 (سائق درجة ثالثة)سٌارة كابٌنه مزدوجة لنقل األشخاص أو البضائع   .17

  157.50 1890 (سائق درجة ثالثة)سٌارة إسعاف   .18

  172.50 2070  (سائق درجة أولى  )سٌارة مجهزة كمعمل   .19

  165 1980 (سائق درجة ثانٌة) راكب 17أتوبٌس خاص أقل من   .20

21.  
سائق درجة ) راكب26 راكب وحتى 17أتوبٌس خاص أكبرمن 

 (أولً
2070 172.50  

  172.50 2070 (سائق درجة أولً)مدارس – سٌاحى – أتوبٌس رحالت   .22

  172.50 2070 (سائق درجة أولً)هٌئة سٌاسة– سٌارة جمرك   .23

  165 1980 (سائق درجة ثانٌة) طن 2سٌارة نقل مقفولة أكثر من   .24

  172.5 2070  (سائق درجة أولً) طن 2سٌارة ثالجة أكثر من   .25

  172.5 2070 (سائق درجة أولً)سٌارة فنطاس بمقطورة   .26
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نوع السٌارة م 
قٌمة 

اإلشتراك 
السنوي 

حصة صاحب عمل 

تباع سائق 

 150  1800 (تباع )المقطورة   .27

  165 1980  (سائق درجة ثانٌة)سٌارة نقل أموال   .28

29.  
سٌارة مالكى تعمل ضمن منظومة النقل باستخدام تكنولوجٌا 

المعلومات  
1890 157.5  

  165 1980 مٌكروباص ٌعمل ضمن منظومة النقل باستخدام تكنولوجٌا المعلومات  .30

31.  
أتوبٌسٌعمل ضمن منظومة النقل باستخدام تكنولوجٌا المعلومات أكثر 

  (سائق درجة أولً) راكب 26 راكب وحتى 17من 
2070 172.50  

  150 1800موتوسٌكل ٌعمل ضمن منظومة النقل باستخدام تكنولوجٌا المعلومات   .32

  150 1800توك توك ٌعمل ضمن منظومة النقل باستخدام تكنولوجٌا المعلومات   .33

 
: مالحظة

. تزاد هذه الحصص بنسبة الزٌادة فً الحد االدنً ألجر االشتراك سنوٌاً  (1)
لرئٌس الهٌئة أن ٌصدر قراراً باضافة أنواع أخرى من وسائل النقل البرى وفقاً لما ٌطرأ  (2)

.  من تغٌرات من قبل إدارة المرور فً ترخٌص وسائل النقل ولمقتضٌات حاجة العمل
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( 10 )جدول رقم 

 بتحدٌد أجر اإلشتراك لعمال النقل البرى
 

أجر االشتراك الشهرى فئة العـامل 

الحد األدنى ألجر اإلشتراك التأمٌنى تبـــاع 

الحد األدنى ألجر اإلشتراك التأمٌنى  (توك توك)سائق حاصل على رخصة قٌادة دراجة نارٌة

الحد األدنى ألجر اإلشتراك التأمٌنى مضافاً الٌه سائقحاصل على رخصة خاصة 
من قٌمته  5%

الحد األدنى ألجر اإلشتراك التأمٌنى مضافاً الٌه  سائق حاصل على رخصة قٌادة درجة ثالثة
من قٌمته 5%

الحد األدنى ألجر اإلشتراك التأمٌنى مضافاً الٌه  سائق حاصل على رخصة قٌادة درجة ثانٌة
 من قٌمته10%

الحد األدنى ألجر اإلشتراك التأمٌنى مضافاً الٌه  سائق حاصل على رخصة قٌادة درجة أولى
 من قٌمته15%

: مالحظة

 ٌجبر كسر العشرة جنٌهات عند تحدٌد أجر االشتراك الشهري . 
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 طلــــب 
 2019 لسنة 148اشتراك مــؤمــــن علٌـــه من أصحاب األجور الحكمٌة طبقاً للقانون 

 عامل مقاوالت             عامل نقل بري                                           :            الفئة 
 عامل صٌد

 
 
 

اسم المؤمن   
:...........................................................................................   علٌـه

 : الرقم التأمٌنً..
 :     الرقـــم القومـــــً

 
:............................................. الحالة االجتماعٌة

 
 :..................كود القطاع...............

:                                 كـــود المهنة:................................................... .  المهنة
 :.......................................مستوى المهارة

: رقم الرخصة: .................................       درجة الترخٌص
 :.......................................تارٌخ إصدارها.................................  

:              /       /       تارٌخ انتهاء الترخٌص: .................................   جهة إصدارها
2 

 :                                      تارٌخ بــــــدء االشتـــــراك
 

 :                                                                أجر االشتراك * 
     

:     تارٌخ بداٌة العجز:  بٌانات العجز إن وجدت
 :.................................. % نسبة العجــز

:................................................................  توقٌع المؤمن علٌه
  
 
 

 
 :  العنوان 

/ شارع :                 عقــــار رقــم 
:............................................ حارة

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

 
 

 الهٌئة القومٌة للتأمٌن االجتماعً
 ...........................مكتب

  
 
 

 ( 43 )نموذج رقم 

   

 بٌانات محل إقامة المؤمن علٌه

بٌاناتالمؤمن علٌه 

1 2 3 

 جنٌــــه قرش
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: مركز/ قسم : .................................................قرٌة / شٌاخة 
................................................ 

رقم : .......................................................   محافظة 
 : .................................................المحمول أو التلٌفون األرضً
 توقٌع المؤمن علٌه:          /      /    تارٌخ تحرٌر طلب االشتراك

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

 

 المراجــــــع مستلــــم الطلب البٌــــــــــان
سجل آلٌــــاً 

 بمعرفة
روجـــع آلٌـــاً 

 بمعرفة

     االســـــــــــــم

     التوقٌــــــــع

     التارٌــــــــخ

 
 على العامل اإلطالع على اإلرشادات الموضحة خلف النموذج مع التوقٌع على :ملحوظة

 .    اإلقرار
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 أنظر خلفه
إرشـــــادات 

ٌتم إرفاق صورة من شهادة قٌاس المهارة الصادرة عن مكتب القوى العاملة لعامل  .1
 . المقاوالت

ٌقر عامل المقاوالت بتقدٌم الكشف الطبً األولى إلثبات حالته الصحٌة ومدى لٌاقته  .2
 .لممارسة المهنة المطلوب االشتراك عنها خالل شهر من تارٌخ بدء االشتراك

الموقِّع على هذا بااللتزام بموافاة ................................................أقر أنا  .3
مكتب الهٌئةالذي تم االشتراك به بتقرٌر اللٌاقة الطبٌة الصادر من الجهة الطبٌة 

المختصة بالهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحً عن حالتً الصحٌة خالل شهر  على األكثر 
من تارٌخ بدء االشتراك وفً حالة عـــدم قٌامً بذلك فـــإن الهٌئة القومٌة للتأمٌن 

االجتماعً  غٌر ملتزمة بعرضه على اللجنة الطبٌة إلثبات عجزه ولٌس علٌها أدنــى 
التزام قانونـــــً بصرف أٌة مستحقات تأمٌنٌة تترتب على العجز أٌاً كان نوعه السابق 

 .أو المعاصر لتارٌخ االلتحاق بالعمل
توقٌع المؤمن علٌه               

)                                 ( 
 .ٌتم إرفاق صورة من ترخٌص القٌادة الصادر من إدارة المرور المختصة  .4
فً حالة الترخٌص ألول مرة، ٌتم إرفاق خطاب إدارة المرور  المختصة، مع التعهد  .5

 .بتسلٌم صورة من رخصة القٌادة فور استالمها من إدارة المرور 
بالنسبة لعامل الصٌد ٌتم إرفاق صورة من بطاقة الصٌد الصادرة من مكاتب المصاٌد  .6

التابعة للهٌئة العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة وتطابق على األصل بمعرفة الموظف 
المختص وتقرٌر طبً صادر من الجهة الطبٌة المختصة بالهٌئة المعنٌة بالتأمٌن 

 . الصحً ٌفٌد مدى لٌاقته الطبٌة لممارسة المهنة 
 ٌرفق بالنموذج لدى اشتراك المؤمن علٌه ألول مرة بالهٌئةصورة شهادة المٌالد  .7

الممٌكنة أو مستخرج رسمٌمن سجالت الموالٌد أو حكم قضائً ٌثبت السن أو صورة 
 .بطاقة الرقم القومً ٌتــــم مطابقتها على األصل بمعرفة الموظف المختص 

التوقٌع على هذه االستمارة بما ٌفٌد اإلطالع والموافقة على جمٌع البٌانات الواردة بها  .8
وال ٌجوز لمـــــن وقَّع علٌها أن ٌعارض فً تلك البٌانات أمام الهٌئة وله أن ٌلجأ إلى 

 .مكتب عالقات العمل المختص أو القضاء
 

 توقٌع المؤمن علٌه                                                          
)                                (  

 

 توقٌع الموظف المختص بما ٌفٌد التوقٌع أمامه باالسم الثالثً والتوقٌع. 
 

 : ..........................................................................االســم
 : .........................................................................التوقٌع 
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الهٌئة القومٌة للتأمٌن 

 االجتماعً

........................مكتب

..... 

  

 

   

 شهـادة تأمٌن عمال نقل بري

: درجة الترخٌص: ..................... اســــم المؤمن علٌه

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

 : ..................................................رقم الرخصة 

فقط ........................  وقد ســدد االشتراك المستحق للهٌئة وقٌمته

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

 20:    /    / بتارٌخ ...............................     أو  أمر الدفع رقم / باإلٌصال رقم 

 20:/    /            إلى20:/    /  وذلك عن المدة من

  .20:/   /تنتهً فً....................................   وتعتبر هذه الشهادة سارٌة المفعول لمدة 

تشهد الهٌئة القومٌة للتأمٌن االجتماعً بأن العامل الموضحة بٌاناته أعاله، مؤمن علٌه وفًقا 

 . بإصدار قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات2019 لسنة 148ألحكام القانون رقم 

 توقٌع مدٌر االدارة روجعت بمعرفة ُحررت بمعرفة
اعتماد مدٌر 

 المكتب

 :.......................... االسم

 ::......................التوقٌع

 : :......................التارٌخ

   

 20:       /    /    تارٌخ اإلصدار 

 (أنظر خلفه)

 

  ( 46 )نموذج رقم 

 الرقم التأمٌنً 

 الرقم القومً

 / ..........................مسلسل الشهادة
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 إرشـــــــــادات

تصدر الشهادة بناًء على خطاب موجه من إدارة المرور المختصة ٌفٌد بدء  .1

 .الترخٌص ونهاٌته

ٌدرج السداد على الشهادة حتى نهاٌة السنة المالٌة الصادر خاللها  .2

 .الترخٌص على أن ٌحدد تارٌخ إنتهاء الشهادة بنهاٌة سرٌان رخصة القٌادة

ٌتم تسجٌل كافة شهادات عمال النقل البري بسجل إصدار الشهادات وٌوقع عامل النقل البري 
 باستالمها
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الهٌئة القومٌة للتأمٌن 

 االجتماعً

مكتب 

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

  

 

 

   

 طلب إنهـــــاء اشـــــتراك سٌـــــارة

:رقـــــم اللوحـــات:.............................رقـــــــم الشــاسٌــــه

 :.......................................نوعهــــــا ...............................

: ســـــبب اإلنهـــــــاء

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

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

: مســتند اإلنهــــــــاء

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

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

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

 :          /      /تحرًٌرا فً

 

المختص    المراجع   سجل آلٌاً بمعرفة   

  روجع آلٌاً بمعرفة

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

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

 

 

 (أنظر خلفه)

 )نموذج رقم 

47 )  

: توقيع صاحب السيارة
........................................................................... 

 :الرقم القومي

 ..................................................................................................: العنوان

 ...........................................: رقم التليفون
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إرشـــــــادات 

: ٌُنهً اشتراك السٌارة فً الحاالت التالٌة

نقل ملكٌة السٌارة للغٌر بموجب شهادة تفٌد نقل الملكٌة معتمدة من إدارة المرور  .1
المختصة وفً هذه الحالة ٌتعٌن اتخاذ كافة اإلجراءات القانونٌة نحو إخضاع صاحب 

 .العمل الجدٌد لالشتراك عن السٌارة
تكهٌن السٌارة أو بٌعها خردة بموجب فواتٌر موثقة أو بموجب خطاب من إدارة  .2

 .المرور المختصة
سرقة السٌارة وٌثبت ذلك بموجب خطاب صادر من إدارة المرور موضحاً به تارٌخ  .3

 .سرقتها وٌتم إنهاء االشتراك اعتباراً من ذلك التارٌخ
إحالل سٌارة جدٌدة محل السٌارة القدٌمة طبقاً لقانون المرور بعد إجراء التسوٌات  .4

 .الالزمةعلى أن ٌدرج رقم المنشأة القدٌمة ببٌانات المنشأة الجدٌدة
 . مصادرة السٌارة بموجب حكم قضائً نهائً إعتباراً من تارٌخ المصادرة .5
تسلٌم لوحات السٌارة إلدارة المرور المختصة وٌثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من  .6

 .إدارة المرور
القبض على السٌارة أو التحفظ علٌها أو فقدها أو إحتراقها وٌثبت ذلك بشهادة صادرة  .7

 .من إدارة المرور
نهاٌة آخر ترخٌص للسٌارة وٌثبت ذلك بخطاب صادر من إدارة المرور المختصة  .8

 .بشرط عدم ضبطها
إلغاء تصرٌح تشغٌل المركبة أو وسٌلة النقل الجماعً التً تعمل ضمن منظومة النقل  .9

 .البرى للركاب باستخدام تكنولوجٌا المعلومات
 أٌة حاالت أخرى ٌصدر بها قرار من رئٌس الهٌئة


